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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Σν έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη ζχλζεην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ, θαη νη δηαθφξσλ εηδψλ θίλδπλνη πνπ ην πεξηβάιινλ απηφ άιια 

θαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζπλεπάγνληαη, νδεγνχλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηε ζσξάθηζε θαη 

εμαζθάιηζε ηεο επηρείξεζεο έλαληη ζηηο θάζε είδνπο απεηιέο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην 

ηνπηθφ-πεξηθεξεηαθφ θαζψο θαη ζην παγθφζκην επίπεδν, νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, νη αζηαζείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη γεληθφηεξα 

νη λέεο πξνθιήζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν θαζηζηνχλ κηα λέα πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα, 

γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο θέξλεη αληηκέησπεο 

άκεζα κε ην λέν πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη, αλαδεηψληαο ιχζεηο κέζσ λέσλ ηξφπσλ 

άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο.  

ην πιέγκα απηφ ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ ρηιηάδεο θίλδπλνη απεηινχλ ηελ 

επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Καη απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη εηαηξείεο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα πνηθηιία θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πνπ ππνρξεψλνπλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή απηή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λα κεηαιιάζζεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ 

πξάμε, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη απνθιίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 

πξνηείλεη πξνζαξκνγέο. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ 

ηεο εηαηξείαο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο εηαηξείαο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Οπζηαζηηθά 

ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία ηεο εηαηξείαο θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο. Απνζηνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη λα βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ 

ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη εηαηξίεο κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνζζέζνπλ κεγαιχηεξε αμία αμηνπνηψληαο ηηο ρξήζηκεο 

δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο 

ζχγρξνλσλ πιαηζίσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ 

εηαηξηθψλ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηε δηαζθάιηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο, θαη ελ ηέιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ ελδερφκελνπ εηαηξηθήο απάηεο. Καη' απηφλ 

ηνλ ηξφπν, νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ δχλακε θαη ηζρχ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ηθαλέο ζηελ άληιεζε πξφζζεησλ πφξσλ γηα λέεο επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Ζ αλππαξμία ελφο πγηνχο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα απνβεί επψδπλε θαη θαηαζηξεπηηθή γηα 

νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ, ηελ αγνξά ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηα ζηειέρε πνπ ηνλ δηνηθνχλ. Γη‘ απηφ ινηπφλ επηβάιιεηαη ε 

απφξξηςε φισλ ησλ παιαηψλ αληηιήςεσλ θαη λννηξνπηψλ νη νπνίεο παξακέλνπλ 

πξνζθνιιεκέλεο ζηα παιαηά θαη άθαηξα πξφηππα ειέγρσλ ηεο απιήο δηαρείξηζεο, θαη 

απηφ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν είλαη ε πιήξεο επηζηεκνληθή εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ζπζηεκάησλ πνπ θαζηεξψλνπλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ παξνπζηάδνπλ σο 

δηέμνδν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ θηλδχλσλ νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα. 

Δπηπξνζζέησο, ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη αιιάμεη 

δξαζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη σο απνηέιεζκα ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ 

θαη ησλ ρξενθνπηψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα είραλ αληίθηππν, φρη 

κφλν ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ζπκκέηνρνπο ζ' απηέο (ηδηνθηήηεο, ππαιιήινπο, 

πξνκεζεπηέο, θ.η.ι.), αιιά επεξέαζαλ γεληθφηεξα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ σο πξνο ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο επέλδπαλ. Ο 

ζχγρξνλνο ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, θαζηζηά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο ζχκβνπιν ηεο 

επηρείξεζεο, απνηειψληαο απαξαίηεην εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη 

ζπκβάιινληαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ απνηξνπή ησλ πξνθιήζεσλ θαη ζηελ 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ηνλ δηαθξίλεη, θαζψο θαη κε ηηο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη σο ζχκβνπινο είλαη ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ην πέξαζκα κηαο 

επηρείξεζεο απφ ην παξαδνζηαθφ ζην ζχγρξνλν κνληέιν θαη ηξφπν δηνίθεζεο. Δίλαη ην 

κέζν κε ην νπνίν κηα επηρείξεζε ζα ζσξαθηζηεί ελάληηα ζε φινπο απηνχο ηνπο θηλδχλνπο 
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ηνπο νπνίνπο θαη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Με ηελ αλάινγε δε 

ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αθαλψλ θαη νπζησδψλ πξνβιεκάησλ, θαη αθνινχζσο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη ζε απηή 

ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα λα επηηειέζεη έλα λέν εθζπγρξνληζκέλν ξφιν, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Έηζη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο αμίαο θαη ζπνπδαηφηεηαο ηνπ 

ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ζθηαγξάθεζε ησλ παξαγφλησλ ησλ εμειίμεσλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ, ελψ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή απηνχ ζηνλ λεπξαιγηθφ 

θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ θαη 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ επέθεξε λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη θαη‘ 

επέθηαζε επεξέαζε άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νξηνζέηεζε ην λέν ξφιν πνπ θαιείηαη 

λα δηαδξακαηίζεη ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε ζε δηεζλέο επίπεδν 

δηάθνξεο ελψζεηο, κε πξσηαγσληζηή ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

(International Institute of Internal Auditors), θαζηέξσζαλ πξφηππα θαη αξρέο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ θαη ε 

πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ επέθεξε πιεηάδα αιιαγψλ κεηαβάιινληαο εθ βάζξσλ ηε 

λννηξνπία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, κε άκεζε απφξξνηα 

ζην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πεξαηηέξσ, αλαθέξνληαη νη πξννπηηθέο θαη νη 

κειινληηθέο ηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην άκεζν κέιινλ. 

Αξρηθά ινηπφλ παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο έλλνηεο ηεο 

ειεγθηηθήο, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο (Μέξνο Α‘), ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ δηαδξακάηηζαλ κείδνλα ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνηέιεζαλ ζεκεία ζηαζκνχο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ (Μέξνο 

Β‘), φπνπ γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζην δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζηα επαθφινπζα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ. Μεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ θαη ε 

επίδξαζε ζην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ηέινο δηεξεπλάηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη παξαηίζεληαη θάπνηεο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ (Μέξνο Γ‘). Δλ θαηαθιείδη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
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πεξαηηέξσ πξννπηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ, ελψ εμάγνληαη αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαη δηαηππψλνληαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο (Μέξνο Γ‘). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟ ............................................................................ 2 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ..................................................................... 6 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΩΝ .................................................... 11 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΩΝ ................................................ 11 

ΜΔΡΟ Α΄ 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ........................................ 12 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ......................................... 12 

1.1. Ζ Έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο ................................................ 12 

1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Διεγθηηθήο ................................ 13 

1.3 Καηεγνξίεο Διέγρνπ ......................................................... 16 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ .......................................................... 18 

2.1 Γεληθά ............................................................................... 18 

2.2 ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Internal Control 

System)………………………………………………………………………………….18 

2.2.1 Οριςμόσ ........................................................................................................................ 18 

2.2.2 τόχοι ........................................................................................................................... 19 

2.2.3 Περιεχόμενο ................................................................................................................. 20 

2.2.4 Βαςικζσ Αρχζσ .............................................................................................................. 23 

2.2.5 Μοντζλα υςτημάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου .............................................................. 25 

2.3 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ( Internal Auditing) ........................ 26 



7 

 

2.3.1 Οριςμόσ ........................................................................................................................ 26 

2.3.2 Αναγκαιότητα και Ρόλοσ ............................................................................................. 27 

2.3.3 κοπόσ και τόχοι ........................................................................................................ 28 

2.3.4 Είδη Εςωτερικοφ Ελζγχου ........................................................................................... 30 

2.4 Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ - Μνλάδα Δζσηεξηθήο 

Δπηζεώξεζεο (Internal Audit Committee) ............................ 33 

2.4.1 Γενικά ........................................................................................................................... 33 

2.4.2 Οργάνωςη, τελζχωςη και Αρμοδιότητεσ Διεφθυνςησ Εςωτερικοφ Ελζγχου  ......... 33 

2.4.3 Βαςικζσ Αρχζσ Λειτουργίασ – Πρότυπα Εφαρμογήσ .................................................. 36 

2.4.4 Θζςη τησ Διεφθυνςησ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Οργανόγραμμα ............................. 40 

2.5 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη  Διεγρόκελσλ ................ 42 

2.6 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε ηνλ Δμσηεξηθό Έιεγρν ... 44 

2.6.1 Εξωτερικόσ Ζλεγχοσ Επιχειρήςεων ............................................................................. 44 

2.6.2 Ομοιότητεσ-Διαφορζσ ................................................................................................. 45 

2.6.3 υνεργαςία Εςωτερικοφ και Εξωτερικοφ Ελζγχου .................................................... 48 

ΜΔΡΟ Β΄ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΤΝΔΒΑΛΑΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΣΟΤ……………………………………………………………………………………….49 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ-ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΜΔΣΡΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 49 

3.1 Δηζαγσγή ......................................................................... 49 

3.2 Ο Νόκνο Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act) .............. 50 

3.2.1 Βαζηθά εκεία Ννκνζεζίαο Sarbanes-Oxley (SOX) ................................................... 50 

3.2.2 Δλαξκόληζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε Ννκνζεζία SOX ...... 56 

3.2.3 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζην Νόκν SOX ...................................................... 63 

3.2.4 Καηαλόεζε Μεζνδνινγίαο Sarbanes - Oxley ............................................................... 66 



8 

 

3.2.5 πλέπεηεο Δθαξκνγήο ηνπ SOX ζηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν ησλ Δπηρεηξήζεσλ-Κόζηνο 

πκκόξθσζεο .......................................................................................................................... 68 

3.2.6 Σν Μέιινλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κεηά ην Νόκν SOX .......................................... 69 

3.3 Τηνζέηεζε Γηεζλώλ Πιαηζίσλ γηα ηνλ Δζσηεξηθό 

Έιεγρν……………………………………………………………………………………72 

3.3.1 Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ COSO (C.O.S.O. Internal Control Framework)74 

3.3.2 Πεξηνξηζκνί-Αδπλακίεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ............................................................. 89 

3.3.3 Ζ πλεηζθνξά ηνπ COSO ζηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν .................................................... 90 

3.4 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ................ 92 

3.4.1Γεληθά ............................................................................................................................... 92 

3.4.2 O Δζσηεξηθόο Έιεγρνο κε Βάζε ηνλ Κίλδπλν (RISK BASED INTERNAL 

AUDITING) ............................................................................................................................. 96 

3.4.2.1 Οξηζκόο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνδνινγίαο RISK BASED INTERNAL 

AUDITING ........................................................................................................................... 96 

3.4.2.2 θνπόο ηεο RISK BASED INTERNAL AUDITING ........................................... 99 

3.4.2.3 Ζ Γηαδηθαζία ηεο RISK BASED INTERNAL AUDITING................................. 99 

3.4.3 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο R.B.I.A. ..................................................... 102 

3.5 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ........ 103 

3.5.1 Γεληθά ............................................................................................................................ 103 

3.5.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) ....................................................................... 108 

3.6 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη ε Δπίδξαζε ησλ ERP ............. 110 

3.7 Γηεζλή Πξόηππα γηα Δπαγγεικαηηθή Γηελέξγεηα 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ........................................................... 115 

3.8 Τηνζέηεζε Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ...................................................... 123 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γ.Λ.Π.) Ή ΓΗΔΘΝΖ 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (Γ.Π.Υ.Π.)-ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 



9 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ-Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ........................................................................... 127 

4.1 Δηζαγσγή ....................................................................... 127 

4.2 Γεληθέο Αξρέο ησλ ΓΠΥΠ .............................................. 129 

4.3 Πιαίζην Δθαξκνγήο ....................................................... 133 

4.4 Υξεζηκόηεηα .................................................................. 134 

4.5 Πνηόηεηα Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ .......................... 136 

4.5.1 Γεληθά ............................................................................................................................ 136 

4.5.2 Ζ Δπίδξαζε ησλ ΓΠΥΠ ............................................................................................... 137 

4.5.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ΓΠΥΠ θαη Γηαθάλεηα............................................................... 140 

4.5.2.2 Λνγηζηηθά Σερλάζκαηα .......................................................................................... 142 

4.5.3 Πνηόηεηα ζε ρέζε κε ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν .......................................................... 145 

4.6 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Απάηεο κεηά ηελ Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ....................... 147 

4.7 Οη Δπηπηώζεηο ηεο Δθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ…………….. 155 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Ζ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ .......................... 161 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ............................ 161 

5.1 Γεληθά ............................................................................. 161 

5.2 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ .................. 162 

5.3 Γηελέξγεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ ................... 164 

5.3.1 Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεώξεζεο ............................................................................ 164 

5.3.2 Κύθινη Γξαζηεξηνηήησλ Σξαπεδώλ ........................................................................... 165 



10 

 

5.4 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ 

Σξαπεδώλ…………………………………………………………………………….166 

5.4.1 Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ................................................................................... 166 

5.4.2 πζηήκαηα Δθηίκεζεο Κηλδύλσλ ............................................................................... 168 

5.5 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Σξαπεδώλ θαη Εεηήκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ..................................................................... 169 

5.5.1 Γεληθά ............................................................................................................................ 169 

5.5.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ ......................................................................................................... 170 

5.6 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Αληηκεηώπηζε ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο .................................................... 171 

5.7 Παξαδνζηαθή έλαληη Πξννδεπηηθήο Πξνζέγγηζεο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ ........................................... 174 

5.8 Μειέηε Πεξηπηώζεσλ .................................................... 179 

ΜΔΡΟ Γ’ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ ..................................... 185 

Πξννπηηθέο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ .................................. 185 

πκπεξάζκαηα ..................................................................... 187 

Πξνηάζεηο ............................................................................ 191 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................. 193 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ .................................................................. 194 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ ................................................. 200 

 

 

 

 



11 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΩΝ 

 
Πίλαθαο 1: Παξαδνζηαθή έλαληη πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ…………………………………………..179 

 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΩΝ 

 

ρήκα 1: Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ………………………………..23 

ρήκα 2: Σν νξγαλφγξακκα γηα ηηο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

εηαηξίεο……………………………………………………………………..41 

ρήκα 3: Σν νξγαλφγξακκα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

εηαηξίεο……………………………………………………………………..42 

ρήκα 4: Οη ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ C.O.S.O…………………………...77 

ρήκα 5: ρέζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ζπληζησζψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ……………………………………………………………………..78 

ρήκα 6: Ζ δηαδηθαζία ηεο R.B.I.A……………………………………....100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

 

1.1. Ζ Έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο 

 

Ζ Διεγθηηθή είλαη θαη εκθαλίδεηαη σο έλαο ρσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ 

δηνηθεηηθψλ-νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε-νηθνλνκηθή κνλάδα ή 

θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ζ ειεγθηηθή σο μερσξηζηφο θιάδνο, είλαη ηαπηφρξνλα επηζηήκε θαη ηερληθή. Απφ 

ηε κηα, ραξαθηεξίδεηαη σο επηζηήκε γηαηί κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε παξέρεη ζπλερψο 

θαηλνχξγηα γλψζε, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά σο ηερληθή, γηα ην ιφγν φηη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ παξαγφκελε επηζηεκνληθή γλψζε ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ θαη θέξεη ζε 

πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο. 

  Ζ ειεγθηηθή εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία ελδηαθέξνπλ ηφζν ηνλ 

εζσηεξηθφ φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, δειαδή 
1
: 

❖ Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Ση ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη πνηνη 

ζθνπνί επηδηψθνληαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν. Δλδηαθεξφκελνη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ είλαη νη δηνηθνχληεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη κέηνρνη, νη πηζησηέο θαη 

νη ζπλαιιαζζφκελνη κε απηή. 

❖ Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Αθνξά ηνλ ειεγθηή, δειαδή πνηα πξφζσπα έρνπλ 

αλαιάβεη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν, πνηεο νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα ησλ 

αηφκσλ απηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

                                            
1
 Παπαζηάζεο Π., (2003). Ο ζχγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Οξγαληζκνχο θαη ε 

Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Δθδφζεηο ΟΠΑΠ. Αζήλα. 
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❖ Σηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηξφπνο θαη 

νη επηζηεκνληθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ειεγθηηθφ έξγν 

επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ. 

 

1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Διεγθηηθήο 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ην πεξηερφκελν απηνχ θαη νη θνξείο ειέγρνπ, νη ειεγθηέο, 

δελ είλαη θάηη ην θαηλνχξγην ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Οη αξραίνη Έιιελεο θηιφζνθνη, 

φπσο ν σθξάηεο, ν Αξηζηνηέιεο, ν Πιάησλ, ράξαμαλ βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα ζέκαηα δηθαίνπ νη νπνίεο κε ηελ δπλακηθή ηνπο κνξθή δηαηεξνχλ ηελ 

επηθαηξφηεηα ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνπο ηνκείο απηνχο 

αθφκε θαη ζήκεξα. 

ηελ αξραία Διιάδα, ν Κιεηζζέλεο (6
νο

 αηψλαο π.Υ.) πεξηέιαβε ην 510 π.Υ. ηελ 

αξρή ησλ δέθα απνδεθηψλ κε ηελ νπνία θαζηέξσζε ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηαρεηξηδνκέλσλ δεκνζίσλ εζφδσλ ζε δέθα βνπιεπηέο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

βνπιήο, δηελεξγείην έιεγρνο θαη απφ αλεμάξηεην ζψκα, δειαδή απφ δέθα άξρνληεο-

ινγηζηέο, νη νπνίνη θιεξψλνληαλ απφ ηελ βνπιή ησλ πεληαθνζίσλ. ηνπο δέθα άξρνληεο-

ινγηζηέο ινγνδνηνχζαλ φρη κφλν νη δηαρεηξηδφκελνη ηα δεκφζηα ρξήκαηα αιιά θαη φζνη 

θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν είραλ αλακεηρζεί ζηε δεκφζηα δηαρείξηζε. Απηνί είραλ βνήζεηα 

ζην έξγν ηνπο απφ άιινπο δέθα «επζχλνπο» θαη δέθα «παξέδξνπο» κε ηνπο νπνίνπο 

απνηεινχζαλ ην ζπλνιηθφ ζψκα ησλ ηξηάληα κειψλ. Σν ειεγθηηθφ ζψκα είηε θήξπζζε 

νξζψο έρνληεο ηνπο ινγαξηαζκνχο, είηε ηνπο παξέπεκπε καδί κε ηνπο δηαρεηξηζηέο λα 

δηθαζηνχλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο ήηαλ αλέθθιεηεο. 

Γηθαίσο ην ειεγθηηθφ απηφ ζψκα εζεσξείην ε πξψηε κνξθή θαη ν πξφδξνκνο ησλ 

ζεκεξηλψλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Έλαλ αηψλα αξγφηεξα ν σθξάηεο (470-400 π.Υ.) ζηνπο δηαιφγνπο ηνπ αλαθέξεη 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Κάλεη ιφγν γηα εηδηθνχο θηλδχλνπο, γηα αληηθεηκεληθέο 

θαη ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπ θηλδχλνπ, φπσο θαη γηα πνιπδηάζηαηνπο θαη 

δπλακηθνχο θηλδχλνπο. Δπηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο δειαδή πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαζεκεξηλά νη δηνηθνχληεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

αμηνινγψληαο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαθνξέο γηα έιεγρν έρνπκε επίζεο θαη 

ζηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ αλψηαηνη ιεηηνπξγνί πνπ 
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ζα έρνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη ζα ειέγρνπλ ην θξάηνο. Καη νη αλαθνξέο ζηελ 

ειεγθηηθή ζπλερίδνληαη. Ο Αξηζηνηέιεο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζεκεηψλεη φηη ν έιεγρνο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ απνηειεί βαζηθή αξρή ηεο δεκνθξαηίαο γηαηί απνηξέπεη ηελ 

θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο άξρνληεο θαη άξα ν έιεγρνο, θαη' απηφλ, έρεη ηφζν 

απνηξεπηηθφ φζν θαη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Όπσο βιέπνπκε ζηελ αξραία Διιάδα 

έδηλαλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ γηαηί κέζα απφ απηφλ 

πξνσζνχληαλ νη αμίεο θαη ηα ηδεψδε ηεο δεκνθξαηίαο θαη εμαζθαιηδφηαλ έηζη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. 

Σελ έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο ηελ βξίζθνπκε επίζεο θαη ζηελ αξραία Ρψκε (3
νο

 

αηψλαο π.Υ.). ηελ επνρή ησλ απηνθξαηφξσλ είραλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα ειεγθηηθά 

ζψκαηα φπσο νη χπαηνη ή νη θήλζνξεο πνπ ζηελ νπζία επξφθεηην γηα ζψκαηα 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ νη νπνίνη εμέηαδαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ επαξρηψλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο, επέβιεπαλ ηνλ δεκφζην ζεζαπξφ θαη ηέινο ππέβαιαλ ην ζχλνιν ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζηελ ζχγθιεην γηα έγθξηζε. 

ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο ζηελ Ηηαιία, πνπ ζεσξείηαη 

παηξίδα ηεο ινγηζηηθήο, βξίζθνπκε ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ ηελ χπαξμε ηεο ειεγθηηθήο. 

χζηεκα ειέγρνπ εληνπίζζεθε θαη ζηελ Αγγιία, ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, φπνπ 

δηαηεξνχληαλ δηαθνξεηηθά θαηάζηηρα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο απφ ηνλ ζεζαπξνθχιαθα, 

ην γξακκαηέα ηεο θαγθειαξίαο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ βαζηιηά ηα νπνία έπξεπε λα 

βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία. Απηέο ήηαλ νη πξψηεο κνξθέο «θαζαξνχ» Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ φπσο ηνλ νξίδνπκε ζήκεξα. ηελ Αγγιία έγηλε επίζεο θαη ε πξψηε εκθάληζε 

ηνπ φξνπ ειεγθηήο (auditor) ην 1525. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή (1581) δεκηνπξγήζεθε θαη 

ε πξψηε έλσζε ειεγθηψλ ζηελ Βελεηία κε ηελ νλνκαζία «Collegio dei Raxonati» πνπ 

απέθηεζε ζχληνκα κεγάιε επηξξνή θαη ήιεγρε κε απζηεξφ ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ κειψλ ηεο. 

Σελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα, ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα ηδξχζεθε ζηελ Γαιιία ην 

ειεγθηηθφ ζπλέδξην ηνπ Παξηζηνχ φπνπ έλαο ειεγθηήο είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα ειέγμεη 

θαη λα επαιεζεχζεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο αιιά θαη ηνπο ππνινγηζκνχο. Απηφο ήηαλ 

ζηελ νπζία ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο επνρήο. ηελ Αγγιία, ρψξα φπνπ μεθίλεζε ν 

λεφηεξνο ινγηζηηθφο έιεγρνο θαη θαζηεξψζεθαλ νη πξψηνη νξθσηνί ειεγθηέο ηνλ 19
ν
 

αηψλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία θαη νη ειεγθηέο είραλ κεγάιε 

επηξξνή. Σν παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο ηελ ίδηα επνρή κηκήζεθαλ θαη άιιεο ρψξεο φπσο ε 
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Ακεξηθή, ν Καλαδάο θαη ε Γεξκαλία δεκηνπξγψληαο θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο 

ειεγθηηθά ζψκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ην 1833 ηδξχεηαη ην πξψην ειεγθηηθφ ζπλέδξην κε 

ζθνπφ λα επεμεξγάδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη αλ ηεξνχληαλ 

νη αξρέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αλ γηλφηαλ ζσζηά ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

ηνπ θξάηνπο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ. Δπίζεο θαζήθνλ ηνπ ήηαλ λα ειέγρεη ηα 

φξγαλα ηεο δηνίθεζεο αλ αζθνχζαλ ηα θαζήθνληα ηνπο ψζηε λα πξνσζείηαη ην ζπκθέξνλ 

ηνπ θξάηνπο θαη λα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο λφκνη. Ήιεγρε αθφκε θαη ηελ χπαξμε ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη αλ ηα ρξήκαηα δαπαλήζεθαλ 

φλησο γηα ηνλ πξνδηαγξαθφκελν αξρηθφ ζθνπφ. Δπίζεο, έθξηλε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο θαη πξφηεηλε θάπνηεο απαξαίηεηεο κεηαβνιέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ 

ζθνπνχ. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε ελφο νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο ειεγθηψλ άξρηζε ην 

1931 κε ην Νφκν 5076 θαη πινπνηήζεθε ηειηθά δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα ην 1955 κε ην 

Ν.Γ. 3329/1955 βάζε ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθε ην ζψκα νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ζψκα εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνπ ελεξγνχλ ειέγρνπο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ ζε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ ηνλ δηελεξγνχλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο κε ην Νφκν ππ' αξηζκφλ 2477 ηνπ 1997 ηδξχζεθε 

κηα αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή πνπ νλνκάδεηαη «ν ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε». Πξφθεηηαη 

ζηελ νπζία γηα έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ θαη δηακεζνιάβεζεο πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ . 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα πξνο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Σν έηνο 1985 κε ηελ απφθαζε 1457/7.6.85 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηδξχεηαη ην «Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ» 

(Δ.Η.Δ.Δ.) πνπ είλαη ην θαζ' χιελ αξκφδην φξγαλν πνπ δηελεξγεί ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν 

ζηελ Διιάδα. Ζ ζχλζεζή ηνπ απνηειείηαη απφ επηά κέιε πνπ απνηεινχλ ην ζπκβνχιην 

θαη απφ πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ νη νπνίνη αζθνχλ απνδεδεηγκέλα ην επάγγεικα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Με ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Η.Δ.Δ ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο άξρηζε λα 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο. ε απηφ βνήζεζε θαη ε δηνξγάλσζε δχν επξσπατθψλ 

ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα, ην 1994 θαη ην 1997, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηλζηηηνχηνπ κε ην αληίζηνηρν ηεο Ακεξηθήο (Η.Η.Α.) θαη κε ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία 

Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (E.C.I.I.A.). ηελ αλάδεημε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ζηελ ρψξα καο βνήζεζαλ θαη νη δηάθνξεο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν, ε 
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εηζαγσγή εηαηξεηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ θαζψο θαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ε απηά ηα πιαίζηα ε επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο κε ηελ εγθχθιην 

αξηζ. 6 επηζεκαίλεη πξνο ηηο Δηαηξίεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (Δ.Λ.Γ.Δ.) φηη 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ππεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο ππνρξεψλεη κε άιιεο 

δηαηάμεηο ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην λα δηαηεξνχλ ηκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ . 

Με ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο πξνσζήζεθε ζεκαληηθά θαη 

αλαβαζκίζηεθε ν ζεζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ρψξα καο. Γξνκνινγήζεθε ε 

αλάπηπμε θαζψο θαη ε εχξπζκε θαη εληφο ησλ λνκηθψλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγία ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 
2
,
3
 . 

 

1.3 Καηεγνξίεο Διέγρνπ 

 

Αλάινγα µε ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ (ην άηνµν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν) θαη ηε 

ζρέζε εξγαζίαο ηνπ µε ηνλ ειεγρφµελν, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε
4
: 

1.  Δζσηεξηθνχο: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ειεγρφµελν θνξέα θαη  

ζπγθεθξηκέλα απφ εηδηθά εθπαηδεπµέλα ζηειέρε ηνπ, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηεο 

επηρείξεζεο θαη νλνµάδνληαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. 

2.  Δμσηεξηθνχο: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο νη  νπνίνη  

δελ  έρνπλ  θαµία  ζρέζε  εμαξηεµέλεο  εξγαζίαο  ή  ππαιιειηθή ηδηφηεηα µε ηελ 

νηθνλνµηθή κνλάδα ηελ νπνία ειέγρνπλ θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ηνπο µεηφρνπο ηεο. 

3.  Μηθηνχο:  Δίλαη  νη  έιεγρνη  πνπ  νξγαλψλνληαη  θαη  ζπληνλίδνληαη  απφ  ην ηµήµα  

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνµηθήο µνλάδαο θαη δηελεξγνχληαη ζε ζπλεξγαζία µε 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

ηε ζπλέρεηα, αλάινγα µε ηελ έθηαζε πνπ έρνπλ, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε: 
 
1. Δηδηθνχο:  Δίλαη  νη  έιεγρνη  πνπ  έρνπλ  σο  αληηθείµελν  δηεξεχλεζεο  έλα 

ζπγθεθξηµέλν ηνµέα ή αληηθείµελν φπσο γηα παξάδεηγµα ηηο πξνµήζεηεο, ηηο 

εηζπξάμεηο, ηηο πιεξσµέο, ηηο πσιήζεηο, ηελ παξαγσγή θ.ν.θ. 

2.  Γεληθνχο: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηρεηξεµαηηθή 

                                            
2
 Παπαζηάζεο Π., (2003). Ο ζχγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Οξγαληζκνχο θαη ε 

Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Δθδφζεηο ΟΠΑΠ. Αζήλα. 
3 

Καδαληδήο Υ., (2006). Διεγθηηθή & εζσηεξηθφο έιεγρνο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ 

θαη πξνηχπσλ. Δθδφζεηο Business Plus. Αζήλα. 
4
 Καδαληδήο Υ., (2006). Διεγθηηθή & εζσηεξηθφο έιεγρνο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ 

θαη πξνηχπσλ. Δθδφζεηο Business Plus. Αζήλα. 
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δξαζηεξηφηεηα µίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ειέγρνπ, φπσο ν έιεγρνο ηζνινγηζµνχ ηέινπο 

ρξήζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Δπίζεο, αλάινγα µε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη, έρνπµε ηνπο εμήο ειέγρνπο: 

1.  Πξνιεπηηθνχο: ∆ειαδή ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ 

γηα ηελ επηρείξεζε απνθιίζεσλ θαη δηελεξγνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο ησλ 

ηµεµάησλ. 

2. Καηαζηαιηηθνχο: ∆ειαδή ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη µεηά ην πέξαο ή ηελ   

νινθιήξσζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο ή γεγνλφηνο απνθιεηζηηθά απφ εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο θαη απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε εθαξµνγήο ζπγθεθξηµέλσλ δηαδηθαζηψλ, 

ζηελ επηβεβαίσζε φηη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί επηηεχρζεθαλ ή φρη, θαη ζηελ  

απνθάιπςε  ηπρφλ ιαζψλ, παξαιείςεσλ, θινπψλ ή θαθψλ ρεηξηζµψλ  φζνλ αθνξά ζε 

πιηθά µέζα ή παξαγσγηθνχο πφξνπο. 

Δπηπξφζζεηα, αλάινγα µε ηε δηάξθεηά ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε: 
 
1.  Μφληµνπο ή δηαξθείο: ∆ηελεξγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ιαµβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ  

εθηέιεζε ηεο νηθνλνµηθήο πξάμεο, ζπλαιιαγήο ή νηθνλνµηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη 

δηαξθείο έιεγρνη είλαη πάληα θαη πξνιεπηηθνί έιεγρνη, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

2. Σαθηηθνχο ή πεξηνδηθνχο: Πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

3.  Έθηαθηνπο ή πεξηζηαζηαθνχο: ∆ηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο είηε θαηφπηλ   

πξσηνβνπιίαο ηνπ ηµήµαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είηε θαηφπηλ εληνιήο ηεο δηνίθεζεο 

είηε θαηφπηλ ζπγθεθξηµέλσλ θαηαγγειηψλ. 

Σέινο, μερσξηζηφ είδνο ειέγρνπ απνηειεί ν έιεγρνο δηαρείξηζεο 
5
, ν νπνίνο είλαη 

ν εθείλνο πνπ µεηξά ην βαζµφ επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζέηεη 

σο δήηεµα ηελ απνηειεζκαηηθή ή µε εθκεηάιιεπζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

παξαγσγηθψλ  πφξσλ.  Ο  έιεγρνο  δηαρείξηζεο  δελ  ειέγρεη απεπζείαο ηα απνηειέζµαηα 

ηεο επηρείξεζεο, αιιά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο µεζφδνπο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ απνηειεζµάησλ θαη εμεηάδεη ηα επηηεχγµαηα  ηεο  επηρείξεζεο  ζε  

ζρέζε   µε  ην  εζσηεξηθφ  θαη  εμσηεξηθφ  ηεο πεξηβάιινλ 

 

 

                                            
5
 K. Καξαµάλεο. (2008), ύγτρολε ειεγθηηθή: ζεωρία θαη πραθηηθή ζύκθωλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πρόησπα.Δθδφζεηο Ο.Π.Α. Αζήλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

2.1 Γεληθά 

 

εκαληηθφο θξίλεηαη, ζε έλα πξψην ζηάδην, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ φξσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Έλα ζχλεζεο πξφβιεκα απνηειεί ε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο θαη δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε θαη νξηνζέηεζε ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο. 

 

2.2 ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Internal Control System) 

 

2.2.1 Οξηζκόο 

 

Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal control system) έρεη 

επαλεηιεκκέλσο πξνζδηνξηζηεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηφζν κέζα απφ δηάθνξα 

λνκνζεηηθά θείκελα, φζν θαη απφ εζληθνχο, δηεζλείο θνξείο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη 

ζπγγξαθείο. 

Μπνξνχκε επνκέλσο λα θαηαιήμνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιεζψξα ησλ 

νξηζκψλ απηψλ φηη σο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λνείηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ θαη πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε γηα 

λα πξνσζήζνπλ, λα θαηεπζχλνπλ, λα πεξηνξίζνπλ, λα δηνηθήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.
6
 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο εηζάγεη απηά ηα νξγαλσηηθά κέηξα ειέγρνπ, θαζψο ε άκεζε 

                                            
6
Φίινο Λ. Ησάλλεο (2004), « ύζηεκα εζωηερηθού ειέγτοσ επητεηρήζεωλ», IQ GROUP, Αζήλα, ζει. 17. 
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παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε απηνπξφζσπε επίβιεςε ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ πξψηε θαζίζηαηαη δχζθνιε έσο θαη αδχλαηε.
7
 

Δίλαη επνκέλσο έλα νξγαλσκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

κεραληζκψλ θαη ειέγρσλ, πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο νξγαληζκνχ, ζπληειψληαο κε ηξφπν θαηαιπηηθφ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη επζηφρσο παξνκνηαζηεί ζην 

παξειζφλ κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν δηαθιαδψλεηαη 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, κεηαθέξνληαο φια ηα κελχκαηα, ηηο εληνιέο θαη αληηδξάζεηο απφ 

θαη πξνο ηε δηνίθεζε. 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο, ηηο πνιηηηθέο, ηνπο 

κεραληζκνχο, ηηο εληνιέο, ηηο επηηξνπέο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, 

ηηο εθζέζεηο, ηα πξφηππα, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο θαινχληαη κέηξα ειέγρνπ 

(controls).
8
 

 

2.2.2 ηόρνη 

 

Χο αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ, αλάκεζα ζε άιινπο, νη εμήο:
9
 

- Ζ ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο θαη 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (πνζνηηθψλ, πνηνηηθψλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ) θαη ε 

παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο κέηξεζεο θαη ζχγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε 

ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 

- Ζ ζπκβνιή ζηελ αμηνπνίεζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ. 

- Ζ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

- Ζ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, 

ηφζν δηεζλέο θαη εζληθφ, φζν θαη εζσηεξηθφ. 

- Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ). 

Δπίζεο σο ζηφρνη ζεσξνχληαη πεξαηηέξσ: 

- Ζ ζπκβνιή ζηε βησζηκφηεηα ηεο κνλάδνο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

                                            
7
Παπάο Αληψλεο (1999), «Δηζαγωγή ζηελ ειεγθηηθή», Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει. 110. 

8
Φίινο Λ. Ησάλλεο (2004), « ύζηεκα εζωηερηθού ειέγτοσ επητεηρήζεωλ», IQ GROUP, Αζήλα. ζει. 17-18. 

9
Παπαζηάζες Παληειής (2003), «Ο ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο - νξγαληζκνχο θαη ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ», Σόκος Α', Αζήλα, ζει. 42-43. 
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- Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, κε ηνλ 

πιένλ άξηζην ηξφπν. 

- Ζ ζέζπηζε δηθιείδσλ αζθαιείαο ειέγρνπ ζην ίδην ην ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιιεη ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ. 

- Ζ δφκεζή ηνπ κε θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ λα 

παξέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο, ψζηε ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

- Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ ζηνπο ρξήζηεο γηα δεκηνπξγηθή 

εξγαζία. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

νπνίνπο επηδηψθνπλ, αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξάμε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Σέηνηνη 

πεξηνξηζκνί είλαη, αλάκεζα ζε άιινπο, ην αλζξψπηλν ιάζνο, ε ζρέζε θφζηνπο/νθέινπο 

απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο κέηξνπ ειέγρνπ, ε αγλφεζε απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε νξηζκέλσλ 

κέηξσλ ειέγρνπ.
10

 

 

2.2.3 Πεξηερόκελν 

 

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο 

νξγαληζκφο. Οξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

❖ Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο 

φπσο θαη δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Μέζα απφ ην 

νξγαλφγξακκα πξέπεη λα πξνηείλεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή 

επζχλεο αλά ηνκέα θαη ηκήκα. 

❖ Οξγαλσηηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πεξηγξαθή 

θαζεθφλησλ αλά ηκήκα θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. 

❖ Απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζηφρσλ θαη πνιηηηθή πινπνίεζεο 

απηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ δξάζεο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

                                            
10

 Kinney R. William (2000), "Information Quality Assurance and Internal Control for Management 

Decision Making", Irwin McGray-Hill International Editions, United States, ζει. 97-98. 
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❖ Μαθξνρξφληνο θαη βξαρπρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ζε πιήξε αλάπηπμε, αλά 

δξαζηεξηφηεηα, κε αληίζηνηρν απνινγηζκφ θαη επηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ, θαζψο 

θαη αηηηνιφγεζε απηψλ. 

❖ Πιήξεο θαη δηαξθψο ελεκεξσκέλν θαηαζηαηηθφ φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη ζα 

απνηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη νη θχξηνη 

ζθνπνί ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

❖ Πνιηηηθή αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα επίπεδα. 

❖ Πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ γηα φια ηα επίπεδα 

ησλ πειαηψλ. 

❖ Γηαδηθαζίεο εηζπξάμεσλ θαη δηαρείξηζε απηψλ. Δπίζεο, δηαρείξηζε ησλ ίδησλ θαη 

μέλσλ θεθαιαίσλ. 

❖ Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ. 

❖ Αμηφπηζην ζχζηεκα «Μ.Η.S» κε επξχηεηα επηρεηξεζηαθνχ πλεχκαηνο πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

❖ Καλνληζκφ νινθιεξσκέλνπ θχθινπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ 

θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. 

❖ χζηεκα εμνπζηνδφηεζεο θαη εθρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζε 

ζηειέρε γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ. 

❖ Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξίσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ. 

❖ Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, απνθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

❖ Αμηφπηζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ζσζηά νξγαλσκέλν, πνπ λα παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αξρεία. 

❖ ηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο γηα ηηο επελδχζεηο βξαρπρξφληεο θαη 

καθξνρξφληεο κε ηηο αλακελφκελεο απφ απηέο απνδφζεηο. 

❖ Πνιηηηθή ιήςεο δαλείσλ γηα επελδχζεηο θαη θεθάιαηα θίλεζεο, φπσο επίζεο θαη 

απνπιεξσκήο απηψλ. 

❖ Γηαδηθαζίεο γηα θνξνινγηθή ελεκέξσζε, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, απφδνζε θφξσλ 

θαη δηθαηψκαηνο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ. 
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❖ Πνιηηηθή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, αμηνιφγεζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο θαη γεληθφηεξα ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

❖ Γηαρείξηζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη 

ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ. 

❖ Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη κε 

ζαθήλεηα ηα κέζα θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απηψλ. 

❖ πζηήκαηα I.S.O., δειαδή ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

❖ χζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο E.M.A.S., πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, I.S.O. 14001. 

❖ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Audit), πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ .Δ.Δ. πνπ είλαη 

αλαγθαίνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο επίζεο θαη ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ απηνχ. 

❖ Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν νξγαληζκφο θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ.
11

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα γξαθηθή απεηθφληζε ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ πνπ απεηθνλίδεη ηε ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε κηαο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο (ρήκα 1). 

                                            
11

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο. (2002). Ναπηεκπνξηθή 
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ρήκα 1: Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πεγή: Παπαζηάζεο Π. 

 

 

2.2.4 Βαζηθέο Αξρέο 

 

Ζ αλαθνξά ζε κηα ζεηξά βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία 

παξαηίζεηαη παξαθάησ, δείρλεη ηε θηινζνθία θαη ηε δνκή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζείηαη κε ζπλέπεηα ψζηε νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, 

λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο εθείλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηνχ. 

Χο βαζηθέο αξρέο ελφο .Δ.Δ., ελδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: 

Α) Ζ θαηάιιειε ζηειέρσζε 

Ζ ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, θαη ν αλάινγνο 

αξηζκφο απηνχ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη εηδηθά ζε 

κηα πεξίνδν κε ηάζεηο δηεζλνπνηνχκελεο αγνξάο πνπ δελ επηδέρεηαη πεηξακαηηζκνχο γηα 

θαθέο επηινγέο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, αλάινγε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε 
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ζσζηή αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηα ζηειέρε κέρξη θαη 

ηνλ απιφ θαη αλεηδίθεπην εξγαδφκελν. Ζ ζσζηή ινηπφλ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε θξαηηθνχ 

ή ηδησηηθνχ θνξέα. 

Β) Ζ απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο 

Λακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζηειέρσζεο, ε 

δηνίθεζε, θαζψο θαη θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη αλάινγα λα κεξηκλνχλ, 

ψζηε: 

❖ Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εθρψξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. 

❖ Σν θάζε ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ λα αζθεί, φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο 

θαη λα έρεη θαη κεγαιχηεξεο επζχλεο. Να είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν 

αηφκσλ. 

❖ Να γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηφζν ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, φζν θαη ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ θαη αλαιφγσο λα 

ιακβάλνληαη κέηξα. 

Γ) Ο δηαρσξηζκόο θαζεθόλησλ θαη επζπλώλ 

Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ππξακίδαο. Δηδηθά ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα δηαζέζηκα, ην ραξηνθπιάθην, ηα δσηηθήο ζεκαζίαο ηκήκαηα 

παξαγσγήο, ηα θαζήθνληα αιιά θαη νη επζχλεο πξέπεη λα είλαη απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλεο. Δπίζεο, θαλέλα ηκήκα, παξαγσγηθή κνλάδα ή άηνκν δελ επηηξέπεηαη 

λα δηαζέηεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο εμνπζίαο γηα νπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ή ζπλαιιαγή. Οη ζεκαληηθέο απηέο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

νινθιεξψλνληαη απφ έλαλ θαη κφλν ππάιιειν, αιιά αληηζέησο ε εξγαζία θάζε 

ππαιιήινπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, νπσζδήπνηε, απφ ηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο 

άιινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην. 

Γ) Ζ επηηήξεζε θαη επηζεώξεζε ηεο εξγαζίαο 

Ζ ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε θαη επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ, θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

δηνξζσηηθή παξέκβαζε, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
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πνπ αθνξνχλ ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ. 

Δ) Ζ έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηνηρεία εθζέζεσλ, πνξίζκαηα κειεηψλ, ζπκπεξάζκαηα 

ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην ελδνεπηρεηξηζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο βειηίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα εηνηκάδνληαη νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ψζηε λα 

δηαλέκνληαη έγθαηξα, ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα ζ' φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο, 

γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

Σ) Ζ έθηαζε ησλ ειέγρσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ απφ ηα ίδηα ηα ηκήκαηα, θαζψο θαη ν βαζκφο έθηαζεο 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο, ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, ηελ 

νξγάλσζε απηνχ θαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν, ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην θάζε ηκήκα. Καηά 

ζπλέπεηα ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθφ. Δηδηθά γηα ην ηκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη, ζην 

βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, ην θφζηνο θαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε έιεγρν.
12

 

 

2.2.5 Μνληέια πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια/πιαίζηα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία έρνπλ 

ζρεδηαζηεί απφ δηάθνξνπο θνξείο, αιιά επξχηεξα πην γλσζηά είλαη: ην κνληέιν COSO, 

ην κνληέιν CoCo, θαη ην κνληέιν CEFI. 

εκαληηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ζην πξψην εμ απηψλ (ην πην δηαδεδνκέλν θαη 

επξέσο εθαξκφζηκν-εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ γίλεηαη ζην Κεθάιαην 3 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο). Σν κνληέιν COSO έρεη αλαπηπρζεί ζηηο ΖΠΑ απφ ηνλ θνξέα 

"Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)",
13

 ν 

νπνίνο έρεη δηεμνδηθά αζρνιεζεί κε ηε ζεκαηηθή ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε έθζεζε ηνπ κε ηίηιν "Internal Control- Integrated Framework' ην 1992. ηελ έθζεζε 

απηή, ε Δπηηξνπή αθνχ δίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πξνρσξάεη ζηελ παξνπζίαζε πέληε βεκάησλ-ζπζηαηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα 

                                            
12

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο. (2002). Ναπηεκπνξηθή 
13

 www.coso.org. 

http://www.coso.org/
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζπζηαηηθά απηά είλαη: ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ,
14

 ε εθηίκεζε 

θηλδχλσλ,
15

 νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, ε πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, θαη ηέινο ε 

επνπηεία. Σα πέληε απηά ζπζηαηηθά είλαη δνκεκέλα ζε κνξθή ππξακίδαο. ηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, πάλσ απφ απηφ ζηέθνληαη ε εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ. Έλα επίπεδν παξαπάλσ ηνπνζεηνχληαη ε 

πιεξνθφξεζε θαη ε επηθνηλσλία θαη ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε επνπηεία.
16

 

 

2.3 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ( Internal Auditing)  

  

2.3.1 Οξηζκόο 

 

Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κηα έλλνηα πνπ αξρηθά πηνζεηήζεθε απφ ηνπο 

Αγγινζάμνλεο
 
θαη πνπ δηαθξίλεηαη γηα ην εχξνο θαη ην πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη, έρεη επαλεηιεκκέλσο πξνζδηνξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη 

ζσξεπηηθά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα αλεμάξηεηε, δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία εγθαζίζηαηαη κέζα ζηελ επηρείξεζε γηα λα εμεηάζεη 

θαη λα αμηνινγήζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί 

κηα αληηθεηκεληθή θξίζε, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Δίλαη 

επνκέλσο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, θαλφλσλ θαη κεζφδσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ζηελ 

επηρείξεζε ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο.
17

 

Ζ ιεηηνπξγία απηή πεξηιακβάλεη επνκέλσο δξάζεηο, νη νπνίεο πηνζεηνχληαη απφ 

ηε δηνίθεζε γηα λα ζρεδηαζηεί, λα νξγαλσζεί θαη λα θαηεπζπλζεί ε απφδνζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξέρνπλ επαξθή αζθάιεηα φηη ζα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε ηειηθή αλάιπζε, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζθνπφ έρεη λα πξνζζέζεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

                                            
14

 Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ ζπλζέηνπλ, αλάκεζα ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο: ε θηινζνθία ησλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο, ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε δήηεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

νη εζηθέο αμίεο., Cosserat W. Graham (2000), ζει. 236-238. 
15

 Ζ εθηίκεζε θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, ηε κέηξεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ.Kinney R. 

William, ζει. 95. 
16

 Hubbard D. Larry (2003), "Understanding Internal Controls", Internal Auditor, October, page 23. 
17

 Παπαδάηνπ Θενδψξα (2001), ζει. 1. 
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2.3.2 Αλαγθαηόηεηα θαη Ρόινο 

 

Ζ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, κε ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε θαη ην γηγαληηαίν 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε. Κάζε κεγάιε επηρείξεζε 

απνηειείηαη απφ πνιιέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα ψζηε ε επίβιεςε ησλ ρηιηάδσλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο λα κελ είλαη εχθνιε, αλ δελ έρνπλ εληνπηζζεί θαη 

εθαξκνζζεί ζχγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή 

ηερλνινγία. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηψλ, νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ θαη άιισλ, ζε αμίεο θαη πνζφηεηεο, κε ηαρείο 

ξπζκνχο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ πνπ παιηφηεξα δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζηεξίμνπλ αμηφπηζηα ηελ παξέκβαζή ηνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο θαη λα ιακβάλνληαη νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Ζ αμηνπηζηία φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν θαζψο θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη ζηφρνη θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχληαη ζσζηά απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ 

Management θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.
18

 

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηηο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

,σο ζχκβνπινο, γίλεηαη νινέλα θαη πην αλαγθαίνο. Με ηελ αλάινγε ππνζηήξημε απφ ηε 

δηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αδπλακηψλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ζεηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
19

 

Σν Management ηεο επηρείξεζεο έρεη επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, επαξθήο θαη αμηφπηζηε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ηε 

βεβαηφηεηα φηη θαη ε επζχλε απηή εθπιεξψλεηαη κε ηξφπν θαηάιιειν θαη ππεχζπλν. 

                                            
18

 Σζαθιάγθαλνο Α., (2005). Διεγθηηθή. Δθδφζεηο Κπξηαθίδε. Θεζζαινλίθε 
19

Παπαζηάζες Π., (2003). Ο ζχγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Οξγαληζκνχο θαη ε 

Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Δθδόζεης ΟΠΑΠ. Αζήλα. 
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Γεληθφηεξα, ε επξεία θαη θαζνιηθή έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα αλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηε ζπλζεηφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ ζεκεξηλψλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηεξε ζπνπδαηφηεηα θαη εμέιημε επεηδή απνηειεί πιένλ 

κηα ηερληθή κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα επηηξέπεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 

πνιπζχλζεησλ απηψλ νξγαληζκψλ λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά επηηπγράλνληαο πςειή 

παξαγσγηθφηεηα. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη αθφκε ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα θαη γηα ηνλ 

εμσηεξηθφ αλεμάξηεην Οξθσηφ Λνγηζηή. Σν ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζα θαζνξίζεη επίζεο ην πξφηππν θαη ηε 

δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αλεμάξηεηνη Οξθσηνί Λνγηζηέο εμεηάδνπλ θαη 

αμηνινγνχλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην πξφγξακκα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθθξαζε 

γλψκεο πάλσ ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πξνθαλήο απφ ηηο αηέιεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Οη θινπέο, νη απάηεο θαη νη αηαζζαιίεο 

αλάγνληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο εζηθήο. Δπεηδή είλαη αδχλαηνλ λα 

εμαιεηθζνχλ ηειείσο νη αδπλακίεο απηέο, φζα κέζα θαη λα επηζηξαηεπζνχλ, ην κφλν πνπ 

απνκέλεη είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, γηα λα πεξηνξηζζνχλ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 

2.3.3 θνπόο θαη ηόρνη 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηφο ηεο, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα, ψζηε λα 

αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ θαη 

αμηνινγήζεσλ φπσο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 
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Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, εμεηάδεη θαη 

αμηνινγεί 
20

,
21

: 

 Σελ χπαξμε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηάο ηνπ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. 

Δπίζεο, ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο 

ζπλαιιαγψλ-ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο. 

 Σελ απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ. 

 Σηο επηθεξδείο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ αλαιχζεσλ θαη εληνπηζκνχ ησλ ζεκείσλ 

εθείλσλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε, επηθέξνληαο άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Σελ αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

απηψλ. 

 Σελ απνθπγή, κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αηαζζαιηψλ, 

θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ, πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ, θαζψο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ηζπλφλησλ. 

 Σε δηαπίζησζε, ην θαηά πφζν νη ππεξεζίεο - ηκήκαηα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ δειαδή είλαη 

θαηάιιεια ζηειερσκέλεο θαη αλ αμηνπνηείηαη θαηά άξηζην ηξφπν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. 

 Σελ αθξίβεηα, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη βηβιίσλ. 

 Σα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηά κε ηνπο ειεγρφκελνπο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ ηε ζχληαμε ηεο ζπλνπηηθήο έθζεζεο (εθηφο ησλ 

απνξξήησλ). 

 Σνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο, φζν θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ (απψιεηα εζηθνχ, ζπλερείο απνρσξήζεηο, δπζθνξία γηα παξαγσγή έξγνπ 

θιπ.), ηα νπνία νδεγνχλ ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα δχν κέξε. 
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Σέινο, ζπληάζζνληαη νη εθζέζεηο νη νπνίεο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ ηκήκαηνο γηα ζπδήηεζε θαη ηειηθή έγθξηζε. ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζείηαη ε 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπδήηεζε ησλ 

εθζέζεσλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ειιεληθή θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο 

αγνξέο επηθξαηεί κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ εμαθνινπζεί λα ζεσξεί φηη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

κε ηνπο θαζαξνχο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο. Οη ζχγρξνλεο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηαλννχλ φκσο, ηελ εκβέιεηα θαη ηε λέα αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη γλσξίδνληαο φηη απηφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαη' επέθηαζε ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε, νη αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιάδνπλ ζπλερψο θαη εθ ζεκειίσλ ηνλ ηξφπν ηνπ 

«επηρεηξείλ». 

ήκεξα, νη κέηνρνη ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο δηνηθήζεηο κε ζαθήλεηα, δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα φρη κφλν γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο εηαηξηθέο επηδφζεηο, αιιά θαη γηα ζέκαηα φπσο 
22

: 

❖ ε επηρεηξεζηαθή πεξηβαιινληηθή ηαθηηθή, 

❖ ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

❖ ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

❖ ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, 

❖ νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

 

2.3.4 Δίδε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κέρξη πξφζθαηα είρε απνζηνιή λα δηελεξγεί θπξίσο ινγηζηηθήο 

θχζεσο ειέγρνπο. Ο δε ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ήηαλ αλέθαζελ παξεμεγεκέλνο 

θαη ηαπηηδφηαλ κε απηφλ ηεο αζηπλφκεπζεο. 

Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη αιιάμεη δξαζηηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, έρνληαο ζπκπεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ειέγρνπο πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθά 
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θαζαξά νηθνλνκηθνχο. Καζψο ινηπφλ παξαδερφκαζηε φηη αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε κέζσ ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη ελ ζπλερεία λα δερηνχκε πσο ν έιεγρνο 

απηφο δε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλα κφλν αληηθείκελα, αιιά πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο λα δηαθξίλεηαη ζε ηφζα 

είδε ειέγρνπ, φζεο είλαη θαη απηέο νη ιεηηνπξγίεο.
23

 

Καζψο επνκέλσο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εμέηαζε φισλ απηψλ ησλ ειέγρσλ, 

απαξαίηεηε θξίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε θάπνηεο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ψζηε λα 

παξνπζηαζηνχλ θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γη' απηνχο. 

Μηα ελδεηθηηθή δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κε βάζε ηε θχζε ηνπο, είλαη ε εμήο: 

 Οηθνλνκηθνί έιεγρνη 

 Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο 

 Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη 

 Γηνηθεηηθνί έιεγρνη 

 Έιεγρνη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

 Λνηπνί έιεγρνη πνπ πεξηιακβάλνπλ: ειέγρνπο παξαγσγήο, ειέγρνπο πνηφηεηαο, 

ειέγρνπο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θ.α.  

Δπίζεο νη έιεγρνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ: 

 αλάινγα κε ην εχξνο ηνπο, ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο, 

 αλάινγα κε ην ζηφρν ηνπο, ζε ειέγρνπο απνηξνπήο-πξνιεπηηθνχο, αλίρλεπζεο ιαζψλ- 

εληνπηζηηθνχο, θαη δηνξζσηηθνχο ειέγρνπο- θαηαζηνιήο, 

 αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηελεξγνχληαη: ζε ρεηξνθίλεηνπο, θπζηθνχο, κε ηε ρξήζε 

πιεξνθνξηθήο θ.α. 

Οη νηθνλνκηθνί ή ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη (financial audit), αθνξνχλ ηελ 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κνλάδσλ, φπσο απηέο θαηαρσξνχληαη 

θαη παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο. Οη έιεγρνη απηνί ελδηαθέξνληαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ αμηνπηζηία, ηελ θαλνληθφηεηα, θαη ηελ εηιηθξίλεηα ηεο ινγηζηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Οη ειεγθηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απηνχο ηνπο ειέγρνπο 
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πξέπεη λα έρνπλ επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ηεο ινγηζηηθήο, ηεο ειεγθηηθήο θαη ησλ 

δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

Οη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο (compliance audit) ζθνπφ έρνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πνιηηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο, αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο. Ζ ζπκκφξθσζε απηή δελ αθνξά κνλάρα ην ππνρξεσηηθφ εζληθφ θαη δηεζλέο 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, αιιά πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ θαη ην ήπην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

(soft law), πνπ ζπλήζσο έρεη ηε κνξθή πξνηχπσλ, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη 

βαζηθψλ αξρψλ. 

Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη (operational audit) ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιεξσκέλε 

αλαζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο. 

Αθνξνχλ επνκέλσο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, ζηνρεχνληαο ζηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, ηελ επάξθεηα ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
24

 Πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, ην πξνζσπηθφ, ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε, ηε δηαθήκηζε 

θ.α. 

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη, αλαθέξνληαη επίζεο θαη σο έιεγρνη δηαρείξηζεο 

(management audit), θαη έρνπλ επξχηεξνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

ζπλίζηαληαη ζηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, νξγάλσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δλδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ζηνηρεία πνηνηηθά παξά πνζνηηθά. Αμηνινγνχλ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, ζην πιαίζην ηνλ νδεγηψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί. Δίλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη δηνηθνχληεο δηαζθαιίδνπλ φηη ε 

ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ. Γεληθά, ν έιεγρνο 

δηαρείξηζεο πξέπεη λα εγγπεζεί φηη ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθφηεηαο. 
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Οη έιεγρνη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο (information system audit), 

επηθεληξψλνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ινγηζκηθέο θαη πιηζκηθέο εθαξκνγέο θαζηζηνχλ ηε δηαζθάιηζε ησλ 

πην πάλσ δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ φιεο ζρεδφλ νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη 

κε βάζε ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία δηαθφξσλ δεδνκέλσλ. 

 

2.4 Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ - Μνλάδα Δζσηεξηθήο 

Δπηζεώξεζεο (Internal Audit Committee) 

 

2.4.1 Γεληθά 

 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα εηδηθή νκάδα πξνζψπσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ηελ κνλάδα 

εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο. H κνλάδα απηή, πνπ θαιείηαη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή 

θαη δηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη αλεμάξηεηε, έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, 

ζηειερψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, δηελεξγεί 

ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ειέγρσλ πνπ ε ίδηα ζπληάζζεη, 

θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ή ζε εηδηθή επηηξνπή απηήο, ηελ επηηξνπή ειέγρνπ 

(Audit Committee). Λφγσ ηνπ θχξνπο, ησλ απμεκέλσλ επζπλψλ θαη ηεο άκεζεο 

ππαγσγήο απηήο ζηε δηνίθεζε, ε κνλάδα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ζεσξείηαη πξνέθηαζε 

ηεο δηνίθεζεο.
25

 

 

2.4.2 Οξγάλσζε, ηειέρσζε θαη Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ 
26

 

 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε νξγαληθή κνλάδα ππαγφκελε ζηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηεο εηαηξίαο θαη έρεη ηελ επζχλε 

εθαξκνγήο ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Βνεζά ηελ εηαηξία λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξνζθέξνληαο κηα ζπζηεκαηηθή 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ νξγάλσζε γεληθφηεξα θαη ε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο εμαξηάηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ελ κέξεη απφ ηνλ αξκφδην ηκεκαηάξρε. Αληίζεηα, 

ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο έρεη ν δηεπζπληήο ειέγρνπ. Ζ 

ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσζηά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ψζηε λα παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή φηη ε ηερληθή 

ηθαλφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη θαηάιιειν γηα 

ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ. Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζε πιήξε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, θαζνξίδεη ηα θαηάιιεια εθείλα θξηηήξηα 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, δίδνληαο ηελ αλάινγε βαξχηεηα ζην εχξνο ηεο εξγαζίαο θαη ζην επίπεδν ηεο 

επζχλεο ηνπ θάζε ειεγθηή. 

Απνζηνιή ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ε ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπκκφξθσζεο 

ηεο εηαηξίαο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θπξίσο ν έιεγρνο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεμαγσγή απηνχ. Αληηθεηκεληθφο  

ζθνπφο  ηεο  ππεξεζίαο  ηνπ  εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ  είλαη  ε παξνρή   πςεινχ  θαη  

ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε θάζε νξγαληζκνχ, ε 

αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, µέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζηεξίδεη ν νξγαληζµφο 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ, µε πξψην απ' φια ην ίδην ην ζχζηεµα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
27

 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επνπηεχεηαη απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη 

θξνληίδεη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη άξηζηεο ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ίδηα απνηειεί κέξνο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

επηθνξηηζκέλε λα αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, ηελ πξφιεςε, ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο απφδνζεο θαζψο θαη ηελ 

νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο εηαηξείαο, ε 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: 

                                            
27

 K. H. Spencer Pickett (2003), ―The Internal Auditing Handbook‖. 
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 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

 Αλαθέξεη ζην Γ.. ηπρφλ ζπγθξνχζεηο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο 

θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

 Παξέρεη εθζέζεηο, ζηνηρεία θαη εηζεγήζεηο ζην Γ.. ζρεηηθά κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε νπνηαδήπνηε επηβιέπνπζα αξρή. 

Σέινο ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ελεκεξψλεη εγγξάθσο, κία θνξά 

ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν, ην Γ.. θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο 

απφ απηήλ ειέγρνπο θαζψο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

 

Δθπαίδεπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

Ζ απφδνζε ηνπ ηµήµαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ βαζµνχ 

εθπαίδεπζεο ησλ εζσηεξηθψλ  ειεγθηψλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αζθεί ην 

επάγγειµά ηνπ µε επαξθή επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα 

επηµνξθψλεηαη ζπλερψο γηα λα µπνξεί ην έξγν ηνπ λα είλαη απνηειεζµαηηθφ θαη 

απνδνηηθφ. 

Δπνµέλσο, ην ηµήµα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηειερψλεηαη µε άηνµα ησλ νπνίσλ ε 

ηερλνγλσζία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε δηελέξγεηα 

ηνπ ειέγρνπ. Δίλαη δειαδή επαλδξσµέλν µε πξνζσπηθφ πνπ έρεη πςειά επίπεδα  

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πξνθεηµέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνζφληα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζα µπνξνχζαµε λα αλαθέξνπµε ηα 

εμήο: 

 Να δηαζέηνπλ αλψηαηε παλεπηζηεµηαθή εθπαίδεπζε θαη λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

νηθνλνµηθή ζθέςε θαζψο θαη γηα ην νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθφ πλεχµα. 

 Να έρνπλ επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε µε εμεηδηθεπµέλεο γλψζεηο θαη εµπεηξίεο. 

 Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο, εθηίµεζεο θαη θξηηηθήο επί ησλ ζπζηεµάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη φρη επί ησλ πξνζψπσλ. 

 Να είλαη ςπρνιφγνη, ψζηε αθφµα θαη θαηά ηε ζπδήηεζε µε ηνπο ειεγρφµελνπο λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηηο αδπλαµίεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ην µέγεζνο απηψλ. 

 Να δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ επξεµάησλ, γεγνλφησλ θαη 

θαηαζηάζεσλ, δπλαηφηεηα ζπλζέζεσο απηψλ θαη εξµελεία ησλ αηηηψλ πνπ ηα 

πξνθαινχλ. 
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 Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ην ζάξξνο, αλ ρξεηαζζεί, λα θαηαινγίδνπλ επζχλεο 

πξνο φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, αλψηεξα θαη θαηψηεξα. 

 Να είλαη ερέµπζνη, ηίµηνη, εηιηθξηλείο, επζείο, εζηθνί θαη ππεχζπλνη. 

 Να έρνπλ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γη‘ απηά πνπ γξάθνπλ 

ζηηο εθζέζεηο ηνπο, εηδηθά γηα ζέµαηα πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζνβαξέο 

απνθάζεηο. 

 Να επηδεηθλχνπλ ιεπηφηεηα, δηπισµαηηθφηεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ζηηο επαθέο ηνπο. 

 Να αληηζηέθνληαη ζηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη ζηνπο πεηξαζκνχο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη γχξσ ηνπο. 

 Να έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο γηα ην θάζε ηη πνπ ειέγρνπλ, 

λα ην πνζνηηθνπνηνχλ θαη λα ην εθθξάδνπλ ζε αμία, πνπ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί έλα 

απφ ηα θχξηα µειήµαηα  θαη πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε είλαη πην 

θνπξαζηηθή, σζηφζν πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ επηηήξεζε ηεο 

εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδξάµνπλ ην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απνηειεί 

αλαµθηζβήηεηα έλα ζεµαληηθφ ζηνηρείν µε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε νξζή αμηνιφγεζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη θαη‘ επέθηαζε ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηµήµαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

2.4.3 Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο – Πξόηππα Δθαξκνγήο 

 

Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα κέζα ζε έλα 

επηρεηξεζηαθφ ρψξν πξέπεη λα ηπγράλεη αλάινγεο απνδνρήο, ππνζηήξημεο θαη 

αλεμαξηεζίαο, ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ άζθεζε ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία 

άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο εηαηξίαο αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Γηεχζπλζε 

νξίδεηαη απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο εηαηξίαο ελψ ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη 
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πξφζσπν κε επαξθή πξνζφληα θαη εκπεηξία. Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμεηάδεη 

θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκήο ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ησλ ινηπψλ κεραληζκψλ θαη 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη δηέπεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο αλεμαξηεζίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, δξα ζε 

πιήξε ελαξκφληζε κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Άζθεζε ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 

παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ζε αθφινπζε ελφηεηα), αιιά θαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο. Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη θαη απηή πιήξε 

πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία, ηα δεδνκέλα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο. 

Ζ δηνίθεζε παξέρεη ζηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θάζε πιεξνθνξία θαη 

ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηεο, ελψ ζπλεξγάδεηαη καδί ηεο 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο πνπ ππνβάιινληαη. Σέινο έρεη ηελ επζχλε ηεο απφιπηεο 

δηαθχιαμεο ηνπ απφξξεηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ελ γέλεη ερεκχζεηαο. Σα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο δηεπθνιχλνληαο γεληθά κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο.
28

 

Οη πέληε θχξηνη άμνλεο πνπ επηδξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη παξαθάησ (φια απηά κειεηψληαη εθηελψο ζην Μέξνο Β‘ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο)
29

: 

1. Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκνί. Μία απφ ηηο πην πξφζθαηεο αιιαγέο ζηε 

λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ν λφκνο 3016/2002 (θαη ζηηο ΖΠΑ ε Πξάμε Sarbanes 

Oxley
30

 ε νπνία αλαιχεηαη ζην Κεθάιαην 3 ηεο εξγαζίαο) επεξεάδεη άκεζα ηηο 

                                            
28

 Καδαληδής Υ., (2006). Διεγθηηθή & εζσηεξηθφο έιεγρνο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ 

θαη πξνηχπσλ. Δθδόζεης Business Plus. Αζήλα. 
29

 Υξηζηνδνχινπ Π., Φαζάο Α. (2005). Αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο o Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Ζ 

Καζεκεξηλή 
30 

Ο Νφκνο Sarbanes-Oxley πνπ επηθπξψζεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2002, ζεζπίζηεθε εηδηθά γηα λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ είρε θινληζηεί 

ζεκαληηθά απφ κηα ζεηξά ζθαλδάισλ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Ο Νφκνο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κέηξσλ ηα 

νπνία ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα 

κέηξα απηά αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηθψλ επηηξνπψλ ειέγρνπ, ηηο 

ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ θαιχηεξε επνπηεία ησλ ειεγθηψλ, ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ, ηελ 

απαγφξεπζε ηεο ρνξήγεζεο εηαηξηθψλ δαλείσλ ζε δηεπζπληέο θαη αλψηαηα ζηειέρε, θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη αχμεζε ησλ 
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εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, θαζψο πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο λφκνο πξνζδίδεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απμεκέλεο επζχλεο 

θαη αξκνδηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. ην πιαίζην απηφ, νη λνκνζέηεο αλαγλσξίδνπλ 

κεηαμχ άιισλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ θχξησλ πξνθιήζεσλ πνπ απηή αληηκεησπίδεη, ελψ ην ειεγθηηθφ 

πιάλν θαη ην εχξνο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλα κε ηνπο 

θπξηφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

2. Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην χζηεκα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε απηφ. 

Οη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ λέεο πξαθηηθέο απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε ελφηεηα 404 ηεο Πξάμεο Sarbanes Oxley ιεηηνπξγεί ηψξα σο 

θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

θαζψο πξνζδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζε ζπλερή βάζε θαη ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εκπεηξία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε 

βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ. Δηδηθφηεξα, ε ελφηεηα 404 απαηηεί απφ ηνλ 

νξγαληζκφ λα αλαπηχμεη, λα απνηππψζεη εγγξάθσο θαη ελ ζπλερεία λα αμηνινγήζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

παξνρή νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, κηα πςειήο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ έιεγρνπ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο επαξθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ππνδνκήο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ, ζηε ζεκεξηλή επνρή 

φια ηα παγθφζκηαο θιάζεο ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δίλνπλ έκθαζε ζηε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη ζηελ αλεμάξηεηε επνπηεία θαη αμηνιφγεζε. 

3. Σν έληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ εληζρχεη ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο νπζηαζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

                                                                                                                                  

γλσζηνπνηήζεσλ (disclosures) ηεο εηαηξίαο, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε (πιήξεο αλάιπζε 

ζην θεθάιαην 3 ηεο εξγαζίαο). 
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επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο δηαξθνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηηο κέξεο καο έρεη 

επηθέξεη κεηψζεηο ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηειεπηαίεο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο κεγαιχηεξνπ ξίζθνπ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε πςειφηεξσλ απνδφζεσλ. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο, πηνζεηνχλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο κεζφδνπο θαη απηνκαηηζκνχο ελψ 

αλαζέηνπλ ιεηηνπξγίεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Οη δξαζηηθέο απηέο αιιαγέο 

επηθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λένπο ή θαη πςειφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνξνπνηνχλ ζπλερψο ηελ πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία ε Γηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο αζθεί δηαθπβέξλεζε θαη έιεγρν. Οη απμαλφκελνη θίλδπλνη θαη ην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πςειήο 

πνηφηεηαο ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

4. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ 

απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο κε 

απζηεξφηεξα πξφηππα θαη δείθηεο επηκέηξεζεο ηεο απφδνζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη ν 

απνινγηζκφο γηα θάζε έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε αλαγλψξηζε επθαηξηψλ γηα 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ, είλαη 

κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηεπζχλζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηελ επηκέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ πξνο ηελ επηρείξεζε. 

5. Οη κέηνρνη θαη νη ινηπνί θνξείο βιέπνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εηδηθά κεηά ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια. Σα νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια πνπ ήξζαλ ζην θσο ηα ηειεπηαία ρξφληα είραλ σο απνηέιεζκα νη κέηνρνη 

ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

λα εγείξνπλ επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα γεγνλφηα απηά εθ ησλ πξαγκάησλ νδήγεζαλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο θαη λα επαλαμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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2.4.4 Θέζε ηεο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζην Οξγαλόγξακκα  

 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη έλα θαιά νξγαλσκέλν ηκήκα πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ. Δίλαη κηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία αλψηαηνπ ηεξαξρηθνχ 

επηπέδνπ, ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελε απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ή ζηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ, ζηειερσκέλε απφ εμεηδηθεπκέλν θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη εηζεγείηαη 

αλάινγα πξνο ην αλψηαην φξγαλν, φηαλ δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο, γηα ηε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

Λφγσ ηεο άκεζεο εμάξηεζεο-ππαγσγήο ηνπ ζηε δηνίθεζε, απνηειεί πξνέθηαζή 

ηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ην θχξνο θαη νη επζχλεο ηνπ είλαη απμεκέλεο. Όζν πην ςειά 

ζηελ ηεξαξρία βξίζθεηαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ηφζν κεγαιχηεξε νληφηεηα θαη θχξνο 

έρεη. Ζ έληαμε ηνπ ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην νξγαλφγξακκα ζηηο ππεξεζίεο 

πςεινχ επηπέδνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην ιφγν φηη απνηειεί θαη' νπζία έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πνπ ηνπ παξέρεηαη πάληα ε πιήξεο δπλαηή ππνζηήξημε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. Θεσξείηαη βέβαηα αζπκβίβαζην ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζαλ 

επίπεδν δηεχζπλζεο λα θαιείηαη λα ειέγμεη γεληθέο δηεπζχλζεηο. Ο ξφινο ηνπ είλαη ζαθήο 

θαη πξνθαζνξηζκέλνο. Οη ιφγνη απηνί θαη φρη κφλν, είλαη πνπ ζέινπλ ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν λα θαηέρεη κηα ζέζε ηζάμηα ησλ πςειφβαζκσλ δηεπζχλζεσλ ζηελ επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη έηζη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο βαζκφο εμνπζίαο 

ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη κέζα ζην 

νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. 

Σν πνπ πξέπεη λα ππάγεηαη ηεξαξρηθά ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, εμαξηάηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπλ νη δηνηθνχληεο γηα ηνλ έιεγρν θαζψο επίζεο θαη απφ ην αλ ε εηαηξεία είλαη 

εηζεγκέλε ή φρη ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ηεο θάζε ρψξαο.
31

 

Έηζη γηα ηηο κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην ρξεκαηηζηήξην κηα θαιή ζέζε ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην νξγαλφγξακκα, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη ε ππαγσγή ηεο αλάινγεο Γηεχζπλζεο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

                                            

 
31

 Παπαζηάζες Π., (2003). Ο ζχγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Οξγαληζκνχο θαη ε 

Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Δθδόζεης ΟΠΑΠ. Αζήλα. 
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δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα έρεη ηελ επζχλε δηνίθεζεο γηα ηελ θαιή πνξεία ηνπ θνξέα φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 2: 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ “A” 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΕΛΕΓΚΣΗ   

 

ρήκα 2: Σν νξγαλφγξακκα γηα ηηο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξίεο. 

Πεγή: Παπαζηάζεο Π. 

 

Ζ απεπζείαο έληαμε ηεο Γηεχζπλζεο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηεπζχλνληα 

ζπκβνχινπ ζπλνδεχεηαη κφλν απφ πιενλεθηήκαηα, φπσο ε άκεζε επηθνηλσλία, ε 

ζπλεξγαζία, ε άκεζε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ην θπξηφηεξν, ε άκεζε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, θαζψο πνιιέο θνξέο ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, 

θέξλεη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζε δεηλή θαηάζηαζε. 

Απφ ηελ άιιε γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην ρξεκαηηζηήξην ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε "πνηνηηθά 

θξηηήξηα πξνβνιήο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ", ζέινπλ ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν λα νξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, λα ππάγεηαη ζε απηφ, ελψ 

παξάιιεια λα επνπηεχεηαη απφ ηξηκειή ειεγθηηθή επηηξνπή, ηελ "επηηξνπή ειέγρνπ", ε 

νπνία θέξεη ηελ πιήξε επζχλε ησλ ηειηθψλ πνξηζκάησλ θαη αλαθνξψλ πνπ ζπληάζζεη ην 

ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
32

 Ζ επηηξνπή απηή κέζσ ηαθηηθψλ εθζέζεσλ ή εθηάθησλ 

                                            
32

 Πάζτας Η. Γεώργηος (2004), « Οη κνλάδεο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ν ξφινο ηνπο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο», Γειηίν Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ», Α' 

Σρηκελία,ζει.32. 
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αλαθνξψλ ελεκεξψλεη ζπλερψο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο.
33

 Παξαθάησ 

αθνινπζεί γξαθηθή απεηθφληζε (ρήκα 3) ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο. 

 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ “A” 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΕΛΕΓΚΣΗ   

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

ρήκα 3: Σν νξγαλφγξακκα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξίεο. 

Πεγή: Παπαζηάζεο Π. 

 

2.5 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη  Διεγρόκελσλ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ αζθεί εμνπζία επί ησλ ειεγρνκέλσλ, δελ ππνθαζηζηά ηνπο 

επηηειείο ησλ ειεγρφκελσλ ηκεκάησλ κε ζθνπφ λα δψζεη εληνιέο ζε απηνχο, δελ 

πξνζπαζεί λα επηβιεζεί γηα λα θπξηαξρήζεη, αληηζέησο, απνβιέπεη ζην λα ειέγρεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ην θαηά πφζν απηέο εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά, πξνηείλνληαο ιχζεηο 

κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη νη αδπλακίεο απηέο θαη παξέρνληαο πνιχηηκεο ππεξεζίεο 

ζηνπο ειεγρφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί ζην έξγν ηνπο. 

Ζ απνδνρή ινηπφλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ νπνηνλδήπνηε θνξέα είλαη έλα 

απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνιεί ηδηαηηέξσο ηνπο ειεγθηέο. Σν θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα 

κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγρνκέλσλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
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ζηφρσλ νη νπνίνη θαη γηα ηα δχν κέξε είλαη θνηλνί, ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειεγθηέο, πνπ ιφγσ 

ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ "έιεγρνο", δελ γίλνληαη εχθνια εππξφζδεθηνη θαη απνδεθηνί. 

Ζ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ δχν κεξψλ θαη ηδηαίηεξα ε απνδνρή ησλ ειεγθηψλ απαηηεί 

ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ειεγρφκελνπο αιιά θαη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε, πην 

πξνσζεκέλε, γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.
34

,
35

 

Οη ειεγθηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ζην λνπ 

ηνπο φηη:  

α) Οη ειεγρφκελνη είλαη θαη απηνί ζπλάδειθνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα εξγαζηαθά 

πξνβιήκαηα, εξγαδφκελνη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

β) Οη ειεγρφκελνη έρνπλ θαιχηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο ειεγθηέο θαη 

κάιηζηα ζε βάζνο. 

γ) Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζπάζεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

φρη κφλν ησλ ειεγθηψλ. 

δ) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζπζηήκαηα παξά ηνπο 

αλζξψπνπο- πξφζσπα, απνθεχγνληαο ηελ θξηηηθή επί ησλ ειεγρνκέλσλ. 

ε) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ θαζεκεξηλή παξνπζία ζην ρψξν εξγαζίαο, 

πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο απνδνρήο, θαιήο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

ζηελ πξφιεςε ηνπ ειέγρνπ. 

ζη) Οη ειεγρφκελνη ζα πξέπεη, φζν γίλεηαη, λα έρνπλ γλψζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, 

ζην βαζκφ πνπ ηνπο αθνξά. 

Σν έξγν ηνπ ειεγθηή είλαη πνιχ δχζθνιν απφ ηε θχζε ηνπ, βάιιεηαη απφ παληνχ, 

ελψ σο άθνπζκα θαη κφλν ε ιέμε "έιεγρνο" δε γίλεηαη εχθνια απνδεθηή. Υξεηάδεηαη 

θαηαλφεζε θαη απφ ηα δχν κέξε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ θνξέα πνπ 

είλαη θνηλή επηδίσμε θαη ησλ δχν. 
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2.6 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε ηνλ Δμσηεξηθό Έιεγρν 

 

2.6.1 Δμσηεξηθόο Έιεγρνο Δπηρεηξήζεσλ 

 

Ο Δμσηεξηθφο Έιεγρνο (External Audit) είλαη κηα ζπζηεκαηηθή εξγαζία πνπ δηελεξγείηαη 

απφ αλεμάξηεηα, ηθαλά θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλα πξφζσπα, ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη επίζεκε θξίζε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηε δίθαηε εηθφλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

επνπηεχεηαη. 

Αλ θαη ηζηνξηθά ν ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ παξέκεηλε ν ίδηνο, ζήκεξα 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο απηνχ είλαη ε αλαθάιπςε θάζε είδνπο απάηεο, ν εληνπηζκφο 

αξηζκεηηθψλ ιαζψλ θαη γεληθφηεξα ε εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη ζπλέπεηα ησλ παξερφκελσλ ζην θνηλφ, 

ηνπο κεηφρνπο θαη ην δεκφζην, ζηνηρείσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο ππνβάιιεη ηε γλψκε ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο 

κέζσ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ ζπληάζζεη, θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

κέζσ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεη ζε απηήλ. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αληηζηαζκίδεη ην πςειφ θφζηνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ,
36

 θαζψο ε επηρείξεζε απνθνκίδεη ζεκαληηθά νθέιε φπσο: 

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, 

 Απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ, νη 

ηειεπηαίεο απνθηνχλ λνκηκφηεηα θαη δηεπθνιχλεηαη ε εθ κέξνπο ηεο άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη φληαο ζσζηά πιεξνθνξεκέλνη 

αληηκεησπίδνπλ ακβιπκκέλνπο θηλδχλνπο. 

 ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βειηηψλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίσλ. 

 Πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ κεηφρσλ, δαλεηζηψλ, 

πξνκεζεπηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κειινληηθψλ επελδπηψλ. 
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 Δληζρχεηαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ζπληειεί ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απηήο. 

ηελ Διιάδα, έρεη επηβιεζεί ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο ππνρξέσζε γηα ηε δηελέξγεηα 

εηήζηνπ ειέγρνπ ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δπίζεο 

έρεη ζπζηαζεί ζην παξειζφλ ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε 

κπνξνχζαλ απνθιεηζηηθά λα δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο. Σν ψκα απηφ αληηθαηαζηάζεθε 

αξγφηεξα απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ (ην νπνίν ζήκεξα νλνκάδεηαη πιένλ ψκα 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ) σο πξνο ηνλ επνπηηθφ ηνπ ξφιν, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ κνλνπσιηαθή άζθεζε ηνπ 

ειέγρνπ, ηε ζηέξεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηιέγνπλ ηνπο ειεγθηέο 

ηνπο θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο απηψλ. Σν ψκα απηφ εθδίδεη γεληθέο νδεγίεο 

γηα ηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ, δηακνξθψλεη θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγία, 

δηνξίδεη ή θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή απφ ην ζψκα ησλ ειεγθηψλ, επνπηεχεη θαη ειέγρεη 

ην αζθνχκελν ειεγθηηθφ έξγν, ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

θχξνπο, ηεο δηαθάλεηαο, θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

2.6.2 Οκνηόηεηεο-Γηαθνξέο 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ηνπο 

ζπγγξαθείο, θαζψο ε εμέηαζε ησλ δχν ελλνηψλ ζπγθξηηηθά παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη δηεπθνιχλεη αξθεηά ηελ απνζαθήληζε θαη θαηαλφεζε ηνπο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Οη δχν ηχπνη ειέγρσλ παξνπζηάδνπλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε απηψλ εθκαηεχεηαη ε ζρέζε ηνπο, ε 

αιιειεμάξηεζε ηνπο θαη ε παξάιιειε ρξεζηκφηεηά ηνπο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

αιιά θαη γηα ηξίηνπο. 

 

Οκνηφηεηεο
37

 

Αλάκεζα ζηνπο δχν ηχπνπο ειέγρσλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο νκνηφηεηεο: 
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 Καη νη δχν ππεξεζίεο έρνπλ σο έξγν λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο, θαη απηφ πεξηιακβάλεη 

ηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο 

θνξέο θνηλέο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο. 

 Δλδηαθέξνληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο θαζνξηδφκελεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο, (ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ελδηαθέξεηαη γηα απηέο ζην βαζκφ 

πνπ επεξεάδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηε κε ζπκκφξθσζε). 

 ηεξίδνληαη θαη αθνινπζνχλ απζηεξά επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη θαλφλεο. 

 Δίλαη ζχκβνπινη ηεο επηρείξεζεο. 

 Αλαδεηνχλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ. 

 Δμεηάδνπλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεο επηρείξεζεο, 

 Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ χπαξμε ιαζψλ ή παξαηππηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 πληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ εθζέζεηο γηα ηα πνξίζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 Σείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο (information systems), 

θαζψο απηά απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ θαη απνηεινχλ 

ζεκειηψδεο εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ
38

. 

 

Γηαθνξέο
39

 

Χο δηαθνξέο κπνξνχλ, αλάκεζα ζε άιια, λα αλαθεξζνχλ νη εμήο: 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηελεξγείηαη απφ ππαιιήινπο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζε απηήλ, 

ελψ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ θακηά ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε πνπ ειέγρνπλ. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ππάγνληαη θαη αλαθέξνληαη απεπζείαο ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, παξέρνληαο απνθιεηζηηθή βνήζεηα ζε απηνχο, ελψ αληίζεηα νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο κηζζψλνληαη θαη ελεξγνχλ κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. 

 Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε κέζσ ηεο δηαξθνχο 

                                            
38

 Pickett K.H. Spencer (2003), ζει. 140 
39

 Παπαζηάζες Π., (2003). Ο ζχγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Οξγαληζκνχο θαη ε 

Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Δθδόζεης ΟΠΑΠ. Αζήλα, ζει 67 

 



47 

 

αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη θαηά πφζν ε θαηάξηηζε 

απηψλ αθνινπζεί ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ θαιή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ειέγρνπλ θαζψο 

είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

πξνζσπηθφ απηήο, ζε αληίζεζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ φπσο είπακε, 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη επζχλεο πνπ ππέρνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη έλαληη ηεο δηνίθεζεο, ελ 

αληηζέζεη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη ππέρνπλ λνκηθέο επζχλεο γηα 

πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζπλήζσο ππνρξεσηηθφο γηα ηηο εηαηξείεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ν νπνίνο επηβάιιεηαη απφ 

κηθξφηεξν αξηζκφ θξαηψλ. 

 Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αληίζεηα κε 

ηνπο εμσηεξηθνχο πνπ δηελεξγνχληαη πεξηνδηθά, ζπλήζσο ζε εηήζηα βάζε. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί θαη ειέγρεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ. 

Αληίζεηα, ην ελδηαθέξνλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ ειέγρεηαη, απνζθνπεί ζην ζρεκαηηζκφ 

γλψκεο πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζθνπφ έρεη, αλάκεζα ζε άιια, λα ζπκβάιιεη ζηε βησζηκφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ 

πφξσλ πνπ απηφο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ηνλ 

νπνίν δελ ελδηαθέξεη απηή ε πηπρή. 

 Ο επηκεξηζκφο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη, φζνλ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζχκθσλα 

κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θχθινπο θαη ηα επίπεδα δηνηθεηηθψλ επζπλψλ, ελψ ζηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν ν επηκεξηζκφο γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε ηηο θχξηεο νκάδεο 

ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
40

 

 

                                            
40

 Φίινο Λ. Ησάλλεο (2004),  « ύζηεκα εζωηερηθού ειέγτοσ επητεηρήζεωλ», IQ GROUP, Αζήλα,  ζει. 182. 
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2.6.3 πλεξγαζία Δζσηεξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα δχν εμεηαδφκελα είδε ειέγρνπ, 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο. Ζ χπαξμε φκσο παξάιιεια θαη αξθεηψλ νκνηνηήησλ, 

ζε πηπρέο ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθνπλ, ζηηο ηερληθέο θαη ζε άιια πεδία, θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ν εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδένληαη αξθεηά ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ δχν ππεξεζηψλ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηε ζπδήηεζε ησλ πνξηζκάησλ απφ ηνπο 

ειέγρνπο, ηε δηεπθφιπλζε ζηελ πξφζβαζε αξρείσλ, ην δηάινγν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ, ηελ αληαιιαγή θχιισλ εξγαζίαο θ.α. 

Γεληθφηεξα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα ππνβνεζά ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, 

λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ηεξεί ζηάζε ζπλαίλεζεο απέλαληί ηνπ, θαζψο ε βνήζεηα απηή 

ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο έληαζεο ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ηεο επηρείξεζεο. εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, θαζψο ν ηειεπηαίνο ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ δχν ππεξεζηψλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ησλ δηπιψλ ειέγρσλ, νη νπνίνη απμάλνπλ ηηο δαπάλεο ηεο 

επηρείξεζεο άζθνπα
41

. 

 

 

                                            
41

 K. Καξαµάλεο. (2008), ύγτρολε ειεγθηηθή: ζεωρία θαη πραθηηθή ζύκθωλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πρόησπα.Δθδφζεηο Ο.Π.Α. Αζήλα.  
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ΜΔΡΟ Β΄ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΤΝΔΒΑΛΑΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΣΟΤ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ-ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

ΜΔΣΡΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

3.1 Δηζαγσγή  

 

ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα μέζπαζαλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη κε επίθεληξν ηηο 

ΖΠΑ, κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθά - ινγηζηηθά ζθάλδαια απφ εηαηξίεο πέξαλ πάζεο 

ππνςίαο, ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ε θαηάξξεπζε ηεο Enron, ηα νπνία 

θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ δεκηνπξγψληαο κηα έληνλε 

ακθηζβήηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ. 

Άκεζε απφξξνηα φισλ απηψλ ήηαλ ε αλάγθε επαλαμηνιφγεζεο ησλ θαλφλσλ 

ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ, ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαζψο επίζεο θαη ε αλακφξθσζε ησλ πιαηζίσλ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ην ξφιν πνπ ρξεηάδεηαη λα επηηειέζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. ην πιέγκα απηφ ηεο 

ακθηζβήηεζεο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ λένη φξνη, πξφηππα, πιαίζηα θαη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο, παξακέλεη φκσο θαίξην ην εξψηεκα αλ ε 

χπαξμε ηνπο απνηειεί παλάθεηα ζηελ απνηξνπή ηεο πηψζεο ησλ εηαηξεηψλ. 

Ο Ball (2009) παξνπζηάδεη κία ιίζηα εηαηξηψλ πνπ είραλ εκπιαθεί ζε 

ινγηζηηθά ζθάλδαια ηελ πεξίνδν 2001-2002, ηα νπνία ζπλέβεζαλ ζηηο ΖΠΑ: AOL, 

Bristol-Myers Squibb, Cendant, Computer Associates (CA), Conseco, Dynegy, 

Enron, Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), HealthSouth, 
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Peregrine Systems, Qwest, Rite Aid, Sunbeam, Tyco, Waste Management, 

WorldCom, θαη Xerox, κε απηά ησλ Enron θαη WorldCom λα είλαη ηα πην γλσζηά. 

Αιιά θαη ζηελ Δπξψπε ππήξμαλ εηαηξίεο πνπ είραλ εκπιαθεί ζε δηάθνξεο ινγηζηηθέο 

απάηεο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, φπσο ε ComROAD AG (Γεξκαλία), ε Lernout & 

Hauspie Speech Products (Βέιγην), ε Parmalat (Ηηαιία) θαη ε Royal Ahold 

(Οιιαλδία). Χζηφζν ην επίθεληξν ησλ ζθαλδάισλ ην 2001 θαη ην 2002 ήηαλ νη ΖΠΑ 

(Ball, 2009). 

ηα 'ζχκαηα-ζχηεο' ησλ παξαπάλσ ζθαλδάισλ πεξηιακβάλνληαλ κηα ζεηξά 

απφ εκπιεθφκελα κέξε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ παγθνζκίνπ θήκεο ηλζηηηνχηα θαη 

νξγαληζκνί, θαζψο επίζεο ηξάπεδεο, ειεγθηηθέο εηαηξίεο (Arthur Andersen), 

κάλαηδεξο, πςειφβαζκα ζηειέρε, αλαιπηέο αγνξψλ θαη ειεγθηέο. 

Σα παξαπάλσ γεγνλφηα είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζέζπηζε λέσλ απζηεξφηεξσλ 

λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, κε ζθνπφ ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν ηφζν ησλ εηζεγκέλσλ, φζν θαη 

ησλ ίδησλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη 

αμηνπηζηία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα απνηξαπνχλ ζην κέιινλ 

θαηλφκελα ινγηζηηθήο απάηεο, φπσο ηα πξναλαθεξφκελα. ηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα κέηξα πνπ έιαβαλ νη θπβεξλήζεηο ζε ΖΠΑ, 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιάδα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελδπλάκσζε θπξίσο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.2 Ο Νόκνο Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act) 

 

3.2.1 Βαζηθά εκεία Ννκνζεζίαο Sarbanes-Oxley 

 

ηηο ΖΠΑ, ην θπξηφηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζεζπίζηεθε γηα ηελ ελίζρπζε θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειέγρνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο 

δηαθάλεηαο θαη απνηξνπήο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο, ήηαλ ν Νφκνο Sarbanes - Oxley 

(Sarbanes-Oxley Act), πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002 θαη θχξηνη δεκηνπξγνί ηνπ 

ήηαλ ν γεξνπζηαζηήο Paul Sarbanes θαη ν αληηπξφζσπνο Michael Oxley. χκθσλα κε 

ηνλ Ηαηξίδε
42

 (2008), «ν Νφκνο απηφο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιεξνθνξηαθφ 

                                            
42

 Ηαηξίδεο Γεψξγηνο - Ο ΝΟΜΟ SARBANES - OXLEY: ΟΦΔΛΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 
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πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπφκελσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ, ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, αθνχ ε χπαξμε πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαγνξάο». 

Ο λφκνο Sarbanes - Oxley έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

νδεγνχλ ζε θαηλφκελα εμαπάηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, κέζα απφ ηνλ απζηεξφ 

έιεγρν ησλ επηηξνπψλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, 

ηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

επηβνιή πνηλψλ πνπ ζα απνηξέπνπλ αμηφπνηλεο θαη θαηξνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(Ηαηξίδεο, 2008). 

Ο Νφκνο Sarbanes - Oxley (SOX) έρεη πέληε θχξηνπο ζηφρνπο:  

1. ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, 

2. ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, 

3. ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

4. ηε βειηίσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εξεπλψλ θαη 

5. ηελ ελίζρπζε ηεο επηβνιήο ησλ νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ (federal securities laws)
43

. 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, «ν Νφκνο Sarbanes – Oxley, κεηαμχ άιισλ, επηβάιιεη ζηνπο Γηεπζχλνληεο 

πκβνχινπο θαη ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο ησλ εηζεγκέλσλ -ζε ρξεκαηηζηήξηα 

ησλ ΖΠΑ- εηαηξεηψλ λα πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο -εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ- φηη: 

1. Οη γλσζηνπνηήζεηο ζε νξηζκέλα απφ ηα ππνβαιιφκελα πξνο ην SEC (Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ) δειηία δελ πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιάζε ή παξαιείςεηο, 

2. Έρνπλ εθαξκνζζεί νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηε ζπιινγή θαη παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δειηία απηά θαη 

3. Έρνπλ πξφζθαηα (εληφο 90 εκεξψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δειηίσλ) 

αμηνινγεζεί νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη δηαθάλεηαο». 

χκθσλα κε ην γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ 'Allen & Overy'
44

 θαη ζηνηρεία 

απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
45

, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ Sarbanes - 

Oxley είλαη: 

                                            
43

 The Practitioner's Guide to the Sarbanes-Oxley Act, Volume 1, The American Bar Association, 

2004. 
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 •  Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ (Audit Committees), πνπ πιένλ ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη 

απφ αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.., ππφθεηληαη ζε λέεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην 

δηνξηζκφ ειεγθηψλ, ηηο απνιαβέο θαη ηελ επίβιεςε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

απαγνξεχεηαη ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ έιεγρν ζε κία εηαηξία λα παξέρνπλ 

ζπγρξφλσο θαη κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

• Οη Γεληθνί (CEO) θαη νη Οηθνλνκηθνί (CFO) Γηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη 

λα πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζε θάζε Γειηίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ππνβάιιεηαη ζηε SEC (Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο) 

(εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ) ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην Γειηίν θαη ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ 

δηαθάλεηαο ηεο κνλάδαο ηνπο. 

• Δθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ, νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο δελ επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγνχλ θαλέλα δάλεην ζηα ζηειέρε ηνπο ή ζηα κέιε ηνπ Γ.. Δπίζεο, 

πθηζηάκελα δάλεηα πξνο κέιε ηνπ Γ.. δελ επηηξέπεηαη λα απμεζνχλ, λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αλαλεσζνχλ. 

• Οη εξγαδφκελνη, ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη φινη φζνη δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ηπρφλ 

ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο εληφο δχν εκεξψλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο (γηα ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ inside 

information). 

Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζε «άκεζε θαη ζπλερή βάζε» 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ε Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

(SEC): 

• ζεσξεί φηη ηέηνηα επηπιένλ πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ 

ή γηα ηνπο επελδπηέο. 

• θάζε Δηήζην Γειηίν πνπ ππνβάιιεηαη ζην SEC θαη πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη γλσζηνπνηήζεηο γηα φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. 

                                                                                                                             
44

 Allen & Overy (2002), 'sarbanes-oxley act of 2002: the most significant corporate governance and 

securities law reform enacted in the US in years' 
45

 www.nbg.gr 

http://www.nbg.gr/
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  Σέινο, πνιιέο πξάμεηο νξίδνληαη πιένλ σο θαθνπξγήκαηα φπσο είλαη ε 

παξαπνίεζε ή θαηαζηξνθή αξρείσλ κε πξφζεζε ηελ παξεκπφδηζε ηεο νξζήο 

δηελέξγεηαο ειέγρσλ ή δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο, ε  εζειεκέλε κε δηαηήξεζε φισλ ησλ 

αξρείσλ ειέγρνπ απφ Οξθσηφ Διεγθηή γηα πέληε ρξφληα φπσο θαη ε γλψζε εθηέιεζεο 

ζρεδίνπ γηα ηελ παξαπιάλεζε επελδπηψλ
46

. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην λφκν ησλ Sarbanes - 

Oxley είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB), έλα αλεμάξηεην φξγαλν ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ball (2009), ην PCAOB είλαη έλαο θαλνληζκφο 

(regulator) κε «θνβεξέο δπλάκεηο». Διέγρεηαη κφλν απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο (SEC) θαη πεξηιακβάλεη λφκνπο θαη θαλφλεο πνπ επεξεάδνπλ φιεο 

ηηο πηπρέο ηεο ειεγθηηθήο βηνκεραλίαο (auditing industry), φπσο ειεγθηηθά πξφηππα 

θαη δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ (Ball, 2009). Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ 

ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Ο Ball (2009) θαηαιήγεη ιέγνληαο φηη «ην PCAOB είλαη 

ζπγρξφλσο λνκνζέηεο, αζηπλνκηθφο, δηθαζηήο, θαη έλνξθνο», ηνλίδνληαο ηηο 

απεξηφξηζηεο δπλάκεηο πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πάλσ ζην έξγν ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ν Νφκνο Sarbanes - Oxley απνηέιεζε γηα ηηο ΖΠΑ ηελ 

κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε λνκνζεηηθή πξάμε σο πξνο ηελ θξαηηθή παξέκβαζε 

ζηηο αγνξέο ηίηισλ, απφ ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο χθεζεο (1930) θαη ηελ ίδξπζε ηεο 

Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC) (Linck et all, 2008, Ball, 2009). 

ηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ απφ παξάλνκεο πξάμεηο ησλ 

δηαθφξσλ ζηειερψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, ζηελ απζηεξφηεξε επνπηεία ηεο 

αγνξάο θαη ζηελ ελίζρπζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ 

φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θέηεη επίζεο λέεο βάζεηο γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, κέζα απφ ηελ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε θαη πνηνηηθφηεξε παξνπζίαζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηέιεζε ηνλ νδεγφ γηα παξφκνηεο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αιινχ. 

Σα θχξηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχκθσλν Sarbanes-Oxley θαη νη 

πξνηάζεηο πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ: 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Νφκν Sarbanes-Oxley, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 
αλαηξέμεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (http://www.nbg.gr) θαη ζηηο παξαπνκπέο πνπ 
πεξηέρνληαη εθεί. 

http://www.nbg.gr/
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1. Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ πξνηχπσλ γηα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ. 

2. Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο θαη λνκηθέο 

θπξψζεηο γηα ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Σελ εθαξκνγή λέσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ειεγθηή. 

4. Σελ θαζηέξσζε λνκηθψλ θπξψζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζηειερψλ (whistle-

blowers) πνπ απνθαιχπηνπλ παξαηππίεο, παξαλνκίεο θαη ζθεπσξίεο. 

5. Σε δεκηνπξγία ελφο ζπκβνπιίνπ παξαθνινχζεζεο, εμέηαζεο θαη εληνπηζκνχ 

ινγηζηηθψλ παξαιείςεσλ θαη ιαζψλ κε ηελ νλνκαζία Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB), ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

επηκέιεηα ηνπ SEC. Δπηπιένλ, ην ζπκβνχιην απηφ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο 

ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο
47

. 

ην ζχκθσλν, κέζσ ηνπ παξαξηήκαηνο 404 (ην παξάξηεκα απηφ αλαθέξεηαη 

ζηε ξχζκηζε θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ-αλαιχεηαη παξαθάησ), δίλεηαη, εθηφο ησλ 

άιισλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

ειεγθηή. Αλαιπηηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη 

αζπκβίβαζην κε νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ππεξεζηψλ, είηε απηέο είλαη ινγηζηηθέο- 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο είηε λνκηθέο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο, απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηεμαγσγή ειέγρνπ απφ κηα ειεγθηηθή εηαηξεία 

ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέινο ηεο ζπκκεηείρε ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη ηψξα είλαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σαπηφρξνλα, απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ειεγθηή γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε ζπλερφκελσλ εηψλ, ελψ επηρεηξείηαη 

επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη ηα audit 

committees. 

Πεξαηηέξσ, ν λφκνο επηηξέπεη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα 

εμεηάδεη, λα ζεσξεί θαη λα ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη λα αμηνινγεί ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Με ηε ζπλεξγαζία πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ 
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εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία, αθνχ κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ
48

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχκθσλν έδσζε λέα πλνή ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, θαζψο πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ επελδπηή θαη λα ζηεξίμεη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

λφκν είλαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν κε απνδεδεηγκέλεο γλψζεηο νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθήο, ην 

νπνίν ζα θξίλεη θαη ζα ςεθίδεη ην έξγν ησλ ειεγθηψλ. Έλα κέινο ζεσξείηαη 

αλεμάξηεην φηαλ δε ιακβάλεη θάπνηα ακνηβή γηα ζπκβνπιεπηηθέο ή άιιεο ππεξεζίεο 

απφ ηελ εηαηξεία θαη δελ είλαη κέινο ζπγαηξηθήο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο (Braiotta 

2006)
49

. 

Σειεηψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ SOX, ηνλίδεηαη φηη ην 

ζέκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο πξάμεο SOX, βξέζεθε 

ζην πξνζθήλην νπζηαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ ησλ θξαηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ζσζηά νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη είρε σο ζπλέπεηα 

ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεπζέηεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν SOX έρεη δεκηνπξγήζεη απαηηήζεηο γηα 

έλα πην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζπληεινχλ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο απαηηήζεηο γηα έιεγρν 

ηεθκεξίσζεο ησλ νπζησδψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ. Οη λέεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο έρνπλ απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ειέγρνπο ηεθκεξίσζεο θαη ζηνπο ειέγρνπο 

ζπκκφξθσζεο, εξγαζία πνπ ζην παξειζφλ απνηεινχζε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Αθφκα, ε δεκηνπξγία ηνπ PCAOB είρε σο ζθνπφ λα 

αλακνξθψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ίδηα ηα 

ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Σέινο, ε ελαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαη δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηψλ, αχμεζε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πεξηφξηζε ην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο. 

 

3.2.2 Δλαξκόληζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε 

Ννκνζεζία SOX 

 

 Δπξσπατθή Έλσζε 

ηνλ απφερν ησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο ΖΠΑ, πιένλ, αθφκα θαη ηα αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα επηβνιήο απζηεξφηαησλ πνηλψλ (θπιάθηζε έσο θαη 20 ρξφληα γηα 

αλαθξηβείο/παξαπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη ηεξάζηησλ 

πξνζηίκσλ, εάλ νη εηαηξείεο ηνπο δελ ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο επηηαγέο ησλ 

ακεξηθαληθψλ θαλνληζκψλ. Ζ λνκνζεζία ησλ Sarbanes - Oxley, θαιχπηεη θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο μέλσλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ΖΠΑ. 

Όπσο θαη εθεί, έηζη θαη ζηελ Δπξψπε νη δηεπζπληέο (CEO's θαη CFO's) νθείινπλ λα 

πηζηνπνηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηηο πξάμεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαη θπζηθά πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

Τπάξρνπλ αλάκεηθηεο αληηδξάζεηο ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο. ηε Γαιιία 

έρνπλ εγεξζεί πνιιέο αληηξξήζεηο, πνπ ηνλίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ SOX θαη ησλ 

εγρψξησλ αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο βαζηθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην πςειφηαην θφζηνο γηα ηελ εγγξαθή ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα ησλ ΖΠΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ SOX, ν 

ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ δελ εγγπάηαη ηελ επεκεξία ηνπο - είλαη δειαδή ακθίβνιν αλ 

απηή ε επέλδπζε ζα απνδψζεη. Γεληθά, θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ν SOX 

ήηαλ ε απάληεζε ζην «νηθνλνκηθφ έγθιεκα» αθνχ ηα ζθάλδαια ζπλέρηζαλ λα 

απνθαιχπηνληαη θαη κεηά ηε ζέζπηζε ηεο λνκνζεζίαο θαη νχηε θάλεθε λα 

απνθαζίζηαηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πάληα ππάξρνπλ θαηξνζθφπνη πνπ βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο θαη 

εθκεηαιιεχνληαη ηα θελά πνπ δελ θαιχπηνπλ νη λνκνζεζίεο. Έηζη αληηιακβαλφκαζηε 

φηη ε ιχζε δελ είλαη ε απζηεξή λνκνζεζία αιιά ε θαιιηέξγεηα ελφο θψδηθα 

δενληνινγίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα ην «επ επηρεηξείλ». 
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Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ν αληίθηππνο ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

Sarbanes - Oxley ζηελ Δπξψπε απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο Δπξσπαίνπο επηρεηξεκαηίεο, 

επελδπηέο θαη λνκνζέηεο. Οη ζπγθξνχζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ απηνχ πιαηζίνπ κε ηα 

λνκηθά θαη θαλνληζηηθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ, πηζαλψο λα επέθεξε πεξηνξηζκνχο ζηηο 

ππεξαηιαληηθέο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο, αιιά θαη αλαζηάησζε γχξσ απφ ηελ 

απφθαζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ή κε κε ηέηνηνπ είδνπο απζηεξνχο θαλφλεο. Τπάξρεη 

φκσο θαη ε ιηγφηεξν πεζηκηζηηθή άπνςε, πνπ ππνζηεξίδεη φηη έρνληαο ππφςε ηε 

γεληθφηεξε πίεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ηελ απμαλφκελε θξηηηθή απφ ην θνηλφ, νη 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο αλαγθάδνληαη λα επηηαρχλνπλ ηηο - ήδε 

θαζπζηεξεκέλεο - δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Δίλαη γεγνλφο φηη φια απηά ηα ρξφληα, ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληαη εκπφδηδαλ ηε 

ιήςε πξσηνβνπιηψλ ζε ζέκαηα επίβιεςεο ησλ αγνξψλ, ησλ ινγηζηψλ θαη ησλ 

πξνηχπσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δλψ νη ακεξηθαληθέο αξρέο αληέδξαζαλ άκεζα 

θαη δπλακηθά ζηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια, νη Δπξσπαίνη ρξεηάζηεθαλ ιίγν ρξφλν κέρξη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην θαηλφκελν ήηαλ παγθφζκην θαη κφλν κεηά απφ ζπλερή 

ζθάλδαια (Vivendi Universal, ABB θαη θπζηθά ε Parmalat), απνθάζηζαλ λα 

εζηηάδνπλ ην βιέκκα ηνπο ζηηο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Μέρξη ηφηε φκσο ν SOX ήηαλ ήδε γεγνλφο θαη φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη νη 

ινγηζηέο είραλ ζπκκνξθσζεί ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ, νη νπνίεο φκσο ήηαλ εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηεο κε ηα δεδνκέλα ηεο ΔΔ (γηα παξάδεηγκα ζε κεξηθέο ρψξεο νη ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο δελ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα απνθαιχπηνπλ ηα έγγξαθα ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηεμήγαγαλ, αληίζεηα απηά ήηαλ απφξξεηα).  

Οη Δπξσπαίνη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ αλαγθάζηεθαλ λα δεηήζνπλ εηδηθή 

κεηαρείξηζε θαη εμαηξέζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο εηαηξείεο νξθσηψλ ινγηζηψλ 

ησλ κειψλ ηεο ΔΔ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην λα ειέγρνληαη νη κεγάιεο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο απφ ηελ ΔΔ αιιά θαη απφ ηηο ΖΠΑ δελ ήηαλ θαη φηη θαιχηεξν. Θα ήηαλ 

πνιχ πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 2 κεραληζκψλ, θαη νη 

νξγαληζκνί ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ην κεγάιν δίιεκκα κε πνην απφ ηα δχν 

πιαίζηα λα ζπκκνξθσζνχλ θαη ζε πνηα πξφηππα λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα. Φπζηθά 

αλαθχπηεη θαη ην ζέκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ ζηα 

έγγξαθα/αξρεία ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ, ελψ νη ηειεπηαίεο ππνρξενχληαη λα ηα 

δηαρεηξίδνληαη κε ερεκχζεηα. Μέρξη ζηηγκήο κφλν δχν αηηήκαηα έρνπλ γίλεη δεθηά - 

απηά ηεο Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ηεο Γεξκαλίαο. Σν πξψην αθνξνχζε ηε δπλαηφηεηα 
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λα εθιέγνληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη εθπξφζσπνη ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ/θηλήκαηνο (ελψ ζχκθσλα κε ην SOX πξέπεη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα 

είλαη αλεμάξηεηα). Σν δεχηεξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ησλ κεηφρσλ - ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο - λα εθιέγνπλ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Απνκέλνπλ πνιιά ζέκαηα πξνο 

επίιπζε, φπσο νη απαηηήζεηο γηα ηηο επηηξνπέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ ειεγθηψλ, ηελ επηθχξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, αθφκα θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. 

ε κηα πξνζπάζεηα ινηπφλ γηα ζχκπλνηα κε ηηο ακεξηθαληθέο επηηαγέο, νη λέεο 

ππνρξεψζεηο μεθαζαξίδνληαη απφ ηελ 8
ε 

Οδεγία ηεο ΔΔ (ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη), ελψ ε 

δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ε ελδπλάκσζε ησλ κεηφρσλ είλαη δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην Corporate 

Governance Action Plan. Σν επάγγεικα πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

αλσηέξσ  αιιαγέο δελ είλαη άιιν απφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

ηηο 21 Μαΐνπ 2003, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην πξφγξακκα δξάζεο 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν, κε ην νπνίν αλήγγεηιε ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο 

ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ εηαηξείαο, ηε βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη 

λα παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο έθδνζεο κηαο 

εκπεξηζηαησκέλεο δήισζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Σν πξφγξακκα δξάζεο πξνζθέξεη έλα ζαθέο θαη θαιά ζρεδηαζκέλν 

πιαίζην ην νπνίν ζπλδπάδεη ηηο λέεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα δξάζεο δίλεη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε πξσηνβνπιίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ελδπλάκσζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ. 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη: 

- ε ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πηζησηψλ θαη ηξίησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαη νη 

επηρεηξήζεηο, θαη παξάιιεια ε πξνζαξκνγή ησλ θαλφλσλ εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. 

- ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε νξηζκέλα εηδηθά δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα. 
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χκθσλα κε ην πξφγξακκα δξάζεο, ην επξσπατθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ην 

εηαηξηθφ δίθαην θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ρξεηάδεηαη λα εθζπγρξνληζηεί ιφγσ 

ηεο απμαλφκελεο ηάζεο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ λα ιεηηνπξγνχλ δηαζπλνξηαθά 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηεο ζπλερηδφκελεο νινθιήξσζεο ηεο επξσπατθήο αγνξάο 

θεθαιαίσλ, ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ θαη ησλ επηδήκησλ επηπηψζεσλ ησλ πξφζθαησλ 

νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ. 

ηηο 14 Ηνπλίνπ 2006, εθδφζεθε ε Οδεγία 2006/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 78/660/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, πεξί ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, θαη ηελ 

νδεγία 83/349/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 

ηφρνο ηεο Οδεγίαο είλαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ 

ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο. Χο πξνο απηφ, νη κέηνρνη θαη ινηπνί εηαίξνη ρξεηάδνληαη 

αμηφπηζηεο, πιήξεηο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιαβε ηηο αθφινπζεο πξσηνβνπιίεο: 

 Σελ εηζαγσγή ηεο ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο θαη αλαθνίλσζεο κίαο εηήζηαο 

δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηελ πην πάλσ Οδεγία, φιεο νη 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ εηήζηα έθζεζή 

ηνπο ζπλεθηηθή θαη πεξηγξαθηθή δήισζε πνπ λα θαιχπηεη φια ηα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο 

πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ Κψδηθα, ηελ ζχλζεζε θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ θιπ. 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ζθνπφ λα ππνζηεξηρζνχλ νη κέηνρνη 

ζηελ άζθεζε δηαθφξσλ δηθαησκάησλ (γηα παξάδεηγκα ππνβνιή εξσηήζεσλ, 

ππνβνιή ςεθηζκάησλ, ςεθνθνξία ρσξίο παξνπζία, ζπκκεηνρή ζε γεληθέο 

ζπλειεχζεηο κε ειεθηξνληθά κέζα). Απηέο νη δηεπθνιχλζεηο ζα πξνζθέξνληαη ζε 

φινπο ηνπο κεηφρνπο ζηελ ΔΔ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαζπλνξηαθή ςήθν. 

 Θέζπηζε ηε ζχζηαζε, 2005/162/ΔΚ εκεξνκελίαο 15/2/2005, κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ησλ (αλεμάξηεησλ) κε εθηειεζηηθψλ ή επνπηηθψλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Σα θξάηε κέιε θαινχληαη λα ιάβνπλ ηα κέηξα πνπ είλαη 
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αλαγθαία γηα ηε ζέζπηζε ζε εζληθφ επίπεδν, είηε κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο 

«ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε» (comply or explain) είηε κέζσ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ, θαη κε ηα πιένλ ελδεδεηγκέλα γηα ην λνκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κέζα, 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ κε εθηειεζηηθψλ θαη ησλ επνπηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

 Θέζπηζε ηε ζχζηαζε, 2004/913/ΔΚ εκεξνκελίαο 14/12/2004, γηα ηελ πξνψζεζε 

θαηάιιεινπ θαζεζηψηνο απνδνρψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ. Με ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα ζεζπίζνπλ θαηάιιειν 

θαλνληζηηθφ ζχζηεκα πνπ λα παξέρεη ζηνπο κεηφρνπο κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη 

επηξξνή, θαη λα πξνβιέπεη θπξίσο ζηε ιεπηνκεξή ελεκέξσζε γηα ηηο επηκέξνπο 

ακνηβέο. 

  Γεκηνχξγεζε ην Δπξσπατθφ Φφξνπκ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα λα πξνσζήζεη 

ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ θσδίθσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηνί εθαξκφδνληαη θαη ειέγρνληαη. 

Άιιεο πξσηνβνπιίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξνηεηλφκελεο απφ ην 

πξφγξακκα δξάζεο θαιχπηνπλ: θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηφλσζε ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη ειέγρνπ, παξνρή ζηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ηεο επηινγήο κεηαμχ κνλνεπίπεδσλ θαη πνιπεπίπεδσλ δηνηθεηηθψλ 

δηαξζξψζεσλ θαη ελίζρπζε ησλ επζπλψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηηο βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη κε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν πξφγξακκα δξάζεο ηνλίδεη ηέινο ην 

ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ζε κηα κεζνπξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, ε 

θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο ησλ κεηφρσλ 

ελψ ε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε κειέηε γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο 

πξνζέγγηζεο. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ηψξα ςειά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο. Ζ θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη κηα νπζηαζηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε αθεξαηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζε κηα εηαηξεία, είλαη 

κέξνο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ, ηεο θαιήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

εθζπγρξνληζκέλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Ζ 8
ε
 νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ζ ΔΔ ζηξάθεθε ζηελ έθδνζε ηεο νδεγίαο απηήο – ε νπνία πνιιέο θνξέο θαιείηαη ν 

«Δπξσπατθφο SOX» - νδεγνχκελε απφ ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

αληηθαηαζηήζεη θαη ηελ παιαηφηεξε νδεγία ηνπ 1984, ζέζπηζε κηα ζεηξά πξνηχπσλ 

πνπ «θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη 

δενληνινγία ηνπο, εηζάγνπλ ηελ απαίηεζε γηα εμσηεξηθή πηζηνπνίεζε/επηθχξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ (ελδηαθεξφκελνπ) 

θνηλνχ λα έρεη επνπηεία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη πξάμεσλ ηνπ νξγαληζκνχ». Ζ Κνκηζηφλ 

ζεσξεί φηη ε παξνπζία ηνπ PCAOB είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ιφγσ ησλ 

παγθνζκηνπνηεκέλσλ πιένλ αγνξψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα δηεμάγνληαη ζπλερείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ PCAOB/SEC πξνθεηκέλνπ νη επξσπαίνη 

ειεγθηέο λα κε ρξεηαζηεί λα εγγξαθνχλ θαη ζην (ακεξηθαληθφ) PCAOB θαη λα 

ζεσξεζεί φηη ηα πξφηππα κεηαμχ ηνπο ζπγθιίλνπλ. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη ε 8
ε
 

νδεγία, φπσο θαη ν Sarbanes - Oxley, ήηαλ κηα ιχζε ζηελ θινληζκέλε εκπηζηνζχλε 

ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηηο ακθηιεγφκελεο 

πξαθηηθέο ησλ εηαηξεηψλ. πκπιεξσκαηηθά ζηελ νδεγία ηνπ 1984, ε νπνία δελ 

θαζνξίδεη ην πψο πξέπεη λα δηεμάγεηαη έλαο έιεγρνο, ε λέα νδεγία δηακνξθψλεη λέεο 

απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, θαη θπζηθά γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηθπξψλνπλ ηα δεκνζηνπνηνχκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Δπηπξνζζέησο, πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ - 

θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ κεηαμχ Δπξψπεο θαη ΖΠΑ. 

Πιένλ, πεξηζζφηεξεο απφ 7000 εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε 

εηήζηνπο ειέγρνπο πνπ εμεηάδνπλ ηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ζηφρν λα 

δεκηνπξγεζεί έλα παγθνζκίσο αλαγλσξίζηκν πιαίζην. Οπζηαζηηθά, δηεπξχλεηαη ν 

ξφινο ηνπ ειεγθηή θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη: 

• Οη θαλνληζκνί λα εγθξίλνληαη απφ φια ηα θξάηε - κέιε 

• Οη ειεγθηέο λα εθπαηδεχνληαη ζπλερψο ζε εηαηξηθέο, θνηλσληθέο λνκνζεζίεο, 

δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα θαη λα πηνζεηνχλ έλαλ απζηεξφ θψδηθα επαγγεικαηηθήο 

εζηθήο 

• Ζ αλεμαξηεζία απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη 

• Να απνθεχγνληαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 
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• Σα θξάηε κέιε λα δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα εξεπλψλ (φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην) θαη 

λα θαζνξίδνπλ κέηξα αληηκεηψπηζεο ή/θαη πάηαμεο 

• Να ππάξρνπλ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ησλ ειεγθηψλ 

• Να δηεπθνιχλεηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη ε επηθνηλσλία 

• Ζ έγγξαθε δήισζε ηεο εηαηξείαο γηα ην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ 

δηαζέηεη 

• Να αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ 

Θα παξαηεξνχζε θαλείο φηη ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο 

λνκνζεζίαο Sarbanes - Oxley θαη ηεο 8
εο

 νδεγίαο, κε θπξηφηεξε ηελ απαίηεζε γηα ηε 

ζπγθξφηεζε κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ κέζα ζε θάζε εηαηξεία κε ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο 

κε εηδηθφηεηα ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Αθφκα, θαη ζηα δχν πιαίζηα πεξηιακβάλνληαη 

πξνβιέςεηο γηα εμσηεξηθή επηθχξσζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, δεκφζηεο εγγξαθέο 

(πηζηνπνίεζε) ησλ ειεγθηψλ, πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα, πεξηνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη ειεγθηέο θαη ελαιιαγή ησλ ειεγθηψλ γηα απνθπγή 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Πάλησο φπσο πξνθχπηεη ε Δπξψπε δελ αληηκεησπίδεη ηελ 

νδεγία ζαλ αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ SOX θαη δελ επηζπκεί λα θέξεη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ην βάξνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. Δπηπιένλ, επηρεηξεί 

λα δηαηεξήζεη θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, 

απνθεχγνληαο ηελ εμνκνίσζε ζε έλα θαη κφλν πιαίζην. 

 

 Διιάδα 

ηε ρψξα καο νη ζρεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο εηζήρζεζαλ κε ην Νφκν 3016/2002. Ο 

Νφκνο 3016 θηλείηαη πνιχ θνληά ζην πιαίζην ηνπ Κψδηθα Βέιηηζηεο πκπεξηθνξάο 

ηεο Δπηηξνπήο Cadbury ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη αθνξά ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. ε 

γεληθέο γξακκέο ν Νφκνο 3016 απνηειεί ζηέξεν βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη 

νη βαζηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεηίδνληαη κε: 

1. Σα κέιε, ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη κε ηηο ακνηβέο ηνπο. 

2. Σνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

3. Σελ νξγάλσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο ΔΔ. 
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3.2.3 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζην Νόκν SOX 

 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ πνιιέο ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο 

ζηελ πξνζπάζεηα κηαο εηαηξείαο γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ λφκν Sarbanes - Oxley. 

Γηαζέηνπλ γλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, θαηαλννχλ ηελ αλάγθε γηα πιεξφηεηα 

ησλ θαηαγξαθψλ πνπ γίλνληαη (γηα δηαδηθαζίεο, ειέγρνπο θιπ), έρνπλ εκπεηξία ζηε 

ζπκκφξθσζε κε λφκνπο γη‘ απηφ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα ζηα έξγα 

πνπ αθνξνχλ ηα παξαξηήκαηα 301, 302, 404 ηεο λνκνζεζίαο SOX. Δπηθνπξηθά, 

ζεσξείηαη πάληα ζθφπηκν ε επηρείξεζε λα ζπκβνπιεχεηαη θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο ηεο. Παξφια απηά πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ SOX έρεη ε 

δηεχζπλζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

 

Δπηηξνπέο ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Sarbanes - Oxley ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία 

κηαο (εζσηεξηθήο) επηηξνπήο ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, ε νπνία ζα απνηειείηαη 

απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γεληθά (εθηελήο πεξηγξαθή ζε επφκελε 

ελφηεηα), ε επηηξνπή απηή ζα παξαθνινπζεί - θαη ζα ππνβνεζά κε ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο - ην έξγν ησλ αλεμάξηεησλ (εμσηεξηθψλ) ειεγθηψλ θαη ζα απνθαζίδεη 

γηα ηηο πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, πξνθαζνξηζκέλεο ακνηβέο θαη ππεξεζίεο, επίιπζε 

δηαθνξψλ κε ηε δηεχζπλζε θαη εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Έρεη 

γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ξίζθσλ, εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, 

δηαρείξηζεο παξαπφλσλ - θαηαγγειηψλ, αιιά ζπκκεηέρεη θαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε λνκνζεζίεο θαη θψδηθεο εζηθήο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο 

νθείινπλ λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηεχζπλζε θαη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο γλψζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηα ρξεκαηηζηήξηα, ε χπαξμε εζσηεξηθήο επηηξνπήο ειέγρνπ απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εγγξαθή κηαο εηαηξείαο ζε απηά, ελψ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα βάζεη ησλ νπνίσλ ηα ρξεκαηηζηήξηα απνθηνχλ απμεκέλν 

επνπηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη λα ππάξρεη έλα θαηαζηαηηθφ ζε θάζε επηρείξεζε 

φπνπ: 

- Θα δειψλεηαη ν ζθνπφο ηεο επηηξνπήο - πρ αθεξαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ, ζπκκφξθσζε κε λνκνζεζίεο, αλεμαξηεζία 
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- Θα θαζνξίδνληαη ζαθψο νη αξκνδηφηεηεο θαη ν ξφινο ηεο επηηξνπήο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε  

- Θα θαηαγξάθνληαη νη πνιηηηθέο ηεο επηηξνπήο ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ξίζθσλ 

Ζ πεξίπησζε ηεο Enron έδσζε κηα αθφκε ψζεζε ψζηε λα ηξνπνπνηεζνχλ νη 

ήδε ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο πεξί ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ θαη λα απμεζνχλ νη 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Όπσο απνθαιχθζεθε ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ηεο δελ είραλ εξεπλήζεη ζε βάζνο ηελ άξλεζε ησλ ζηειερψλ ηεο δηεχζπλζεο 

λα δερηνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηα έζνδα/έμνδα πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηνπο 

απνινγηζκνχο, νχηε είραλ δψζεη ηδηαίηεξε βάζε ζηελ «παξάιεηςε» ησλ ίδησλ 

ζηειερψλ λα ζπκπεξηιάβνπλ νξηζκέλεο κεγάιεο δεκίεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο. 

Να ζεκεησζεί φηη νη επηηξνπέο ειέγρνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ειέγρνπ, αιιά ηελ επηβιέπνπλ. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο 

κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ θάζε 

ζηηγκή φηη νη γλψκεο θαη νη πηζηνπνηήζεηο ησλ ειεγθηψλ βαζίδνληαη ζε αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Μεξηθέο ιεπηνκέξεηεο: 

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηίπνηε άιιν 

πέξα απφ ηηο ακνηβέο ηνπο σο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

- Σα κέιε δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία κε νηθνγελεηαθέο ή 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο 

- Σνπιάρηζηνλ έλα κέινο πξέπεη λα είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλν ζηα νηθνλνκηθά 

Αζρνινχληαη κε: 

- Σηο εηήζηεο εθζέζεηο θαη γεληθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζην θνηλφ 

- Σηο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ξίζθσλ κέζα ζηελ εηαηξεία 

- Σηο αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή 

- Σελ απφδνζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο 

- Σελ πξφζιεςε θαη ακνηβή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

απεπζείαο ζηελ επηηξνπή. Παιαηφηεξα, νη ειεγθηέο απηνί αλαθέξνληαλ ζηα 

ζηειέρε ηεο δηεχζπλζεο ηα νπνία ππνηίζεηαη πσο αμηνινγνχζαλ, νδεγνχκελνη 

πνιιέο θνξέο ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Ζ επηηξνπή ινηπφλ εκπνδίδεη ηελ 

επηξξνή ηεο δηεχζπλζεο. 
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- Γηαρείξηζε παξαπφλσλ. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ιακβάλνπλ θαη ζα επεμεξγάδνληαη φια ηα «παξάπνλα» πνπ ζέηνπλ νη 

εξγαδφκελνη, θαζψο επίζεο λα δηαηεξείηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα απηψλ. 

- Δλαιιαγή ησλ ειεγθηψλ αλά νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

- Πξφζιεςε ζπκβνχισλ 

 

Έθζεζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δηεχζπλζε κε ηα λέα δεδνκέλα ππνρξενχηαη λα εθδίδεη 

δχν δειψζεηο πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ππνρξέσζή ηεο λα εγγπάηαη γηα 

ηε δηαθάλεηα ησλ πξάμεψλ ηεο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηεχζπλζεο γηα ηελ επάξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ηελ επζχλε λα επηθπξψζεη κε ηε ζεηξά ηνπ γηα ηηο 

εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο δηεπζπληέο, αμηνινγψληαο θαη ν ίδηνο ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απφ ην ίδην ην θείκελν ηνπ λφκνπ SOX «θάζε εηήζηνο απνινγηζκφο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε επζχλε ηεο 

δηεχζπλζεο λα θαζηεξψλεη θαη λα δηαηεξεί επαξθείο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο αιιά θαη 

δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ζα πεξηέρεη κηα 

εθηίκεζε ηεο δηεχζπλζεο, ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ηελ νπνία ζα αμηνινγεί θαη ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο». Όπσο γίλεηαη πξνθαλέο, νη εζσηεξηθνί έιεγρνη πιένλ 

εμεηάδνληαη δηπιά: κηα θνξά απφ ηε δηεχζπλζε θαη κηα θνξά απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Καη πξηλ απφ ην 

SOX πνιιέο επηρεηξήζεηο δηέζεηαλ επαξθείο δηαδηθαζίεο. Οπζηαζηηθά, κε ηε λέα 

λνκνζεζία, μεθαζαξίδεηαη ηη αθξηβψο είλαη απαξαίηεην γηα λα ζεσξείηαη φηη ε 

επηρείξεζε δηαηεξεί ηθαλφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππνρξεψλνληαη νη 

δηεπζπληέο θαη νη ειεγθηέο λα επηθπξψλνπλ επηζήκσο ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ξφινη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ SOX. Δμάιινπ απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε δηαζθάιηζε 

κηαο απμεκέλεο δηαθάλεηαο κέζσ εγθαζίδξπζεο ελφο ηζρπξφηεξνπ πιαηζίνπ ειέγρνπ. 
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3.2.4 Καηαλόεζε Μεζνδνινγίαο Sarbanes - Oxley 

 

Με ζηφρν λα γίλεη θαηαλνεηή ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ησλ Sarbanes - Oxley 

αιιά θαη γηα λα ηνληζηνχλ ηα νθέιε ηεο χπαξμεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ζε απηφ ην ζεκείν ελφο 

ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ επηβνιήο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζε θνκβηθά ζεκεία νξηζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ζε κηα εκπνξηθή εηαηξεία. 

 

Πεξηγξαθή Γηαδηθαζηώλ  

Πσιήζεηο 

Σν Σκήκα Πσιήζεσλ ιακβάλεη ηελ παξαγγειία απφ ηνλ πειάηε θαη ειέγρεη αλ είλαη 

θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ε 

θαηαρψξεζε ειέγρεηαη θαη ε χπαξμε ή κε κεζνιαβεηή, νπφηε θαη ζπδεηνχληαη νη 

φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο CEO, CFO. ηε ζπλέρεηα 

θαζνξίδεηαη ην πηζησηηθφ φξην πνπ ζα δνζεί ζηνλ πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

αλαιπηήο πσιήζεσλ εηνηκάδεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηελ θαηαρσξεί ζην 

ζχζηεκα θαη ηελ απνζηέιιεη ζηνλ πειάηε. Με ηε ζεηξά ηνπ ν πειάηεο δίλεη ηελ 

ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ παξαγγειία (κε βάζε ηελ πξνζθνξά), ελψ πξνζδηνξίδνληαη 

θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, κε ηελ έθδνζε θαη ηνπ δειηίνπ πσιήζεσο. 

Αθνινχζσο, ην Σκήκα Πσιήζεσλ ειέγρεη αλ πξνέθπςε ππέξβαζε ζην πηζησηηθφ 

φξην θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ζχζηεκα κεηαθέξεη ην Γειηίν 

Πσιήζεσλ ζην MRP απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη αλάγθεο γηα ηηο απαηηνχκελεο α' 

χιεο (αγνξέο θαη ηηκνιφγηα πνπ ηα εθδίδεη ην Σκήκα Logistics θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 

Παξαγσγήο), ελψ ειέγρεηαη/επηβεβαηψλεηαη ην δειηίν κε ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα. 

Αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη πιήξεηο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε γίλνληαη πξψηα νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

 

Απνζηνιέο 

Σν Σκήκα Απνζηνιψλ απνζηέιιεη ην ηηκνιφγην ζην Σκήκα Logistics καδί κε ην 

δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν επηιέγεη απφ ηελ απνζήθε ηα αλαγξαθφκελα πξντφληα. Ο 

ππάιιεινο Logistics πεξλάεη ηα ζηνηρεία ηνπ Σηκνινγίνπ ζε έλα θχιιν excel 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ην θφζηνο ηεο απνζηνιήο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ. 

Αλάινγα κε ηνπο φξνπο απνζηνιήο ν κεηαθνξέαο ππνγξάθεη ηελ απφδεημε ηε ζηηγκή 
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ηεο παξάδνζεο, ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηψλεηαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο, 

ελεκεξψλεηαη ην θχιιν excel θαη ιήγεη ε δηαδηθαζία. Τπφ άιινπο φξνπο ν πειάηεο 

είλαη απηφο πνπ ππνγξάθεη ηελ επηβεβαίσζε απνζηνιήο θαη ηε θνξησηηθή, ν 

κεηαθνξέαο ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά γηα ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο - ηα ζηνηρεία 

θαη πάιη θαηαρσξνχληαη ζην excel, ζηε ζπλέρεηα ην Σκήκα Πσιήζεσλ ιακβάλεη ηελ 

απφδεημε θαη ην Γηνηθεηηθφ Σκήκα ειέγρεη ην ηηκνιφγην γηα λα εγθξίλεη ηελ πιεξσκή. 

Σέινο, ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα, κε βάζε ην ηηκνιφγην, εθδίδεη ηα πιεξσηέα πνζά πνπ 

ζα απνδνζνχλ ζηνλ κεηαθνξέα. 

 

Δπηζηξνθέο 

Σν Σκήκα Logistics παξαιακβάλεη ην αγαζφ απφ ηνλ πειάηε καδί κε ην δειηίν 

επηζηξνθήο θαη δηεμάγεη έλαλ αξρηθφ έιεγρν πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Δθφζνλ είλαη 

ζχκθσλεο κε ην δειηίν επηζηξνθήο, ηα αγαζά απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ απνζεθεπηηθφ 

ρψξν κέρξη λα δηεμαρζεί ν θχξηνο έιεγρνο πνηφηεηαο. Αλ ππάξρνπλ φκσο δηαθνξέο, ην 

ηκήκα επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη ηηο ειιείςεηο. ηε 

ζπλέρεηα, ην δειηίν επηζηξνθήο απνζηέιιεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Σκήκα, απφ φπνπ θαη 

θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο θαη γίλεηαη έιεγρνο γηα ην πνηνο έρεη 

πιεξψζεη ην ηηκνιφγην. Αλ ην πιήξσζε ν πειάηεο ην πνζφ αθπξψλεηαη απηφκαηα απφ 

ην ζχζηεκα θαη δεκηνπξγείηαη πίζησζε ζην φλνκα ηνπ πειάηε, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο δελ επηζηξέθνληαη ρξήκαηα. Αλ ην ηηκνιφγην δελ είρε 

πιεξσζεί, απιψο ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ αθπξψλεηαη απφ ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο θαη 

ε δηαδηθαζία ιήγεη. 

Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο, δελ θαηαγξάθεη κφλν ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, φπσο 

παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, αιιά αλαπηχζζεη θαη πίλαθεο θίλδπλσλ - ειέγρσλ. Οη 

πίλαθεο απηνί απνηεινχλ κηα ζπγθεληξσηηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθφηεξσλ θηλδχλσλ 

ζε ζεκεία - θιεηδηά ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα ζπλνδεχνληαη θαη 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Έηζη ε επηρείξεζε κπνξεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αληηκεησπίδεη έθηαθηα 

γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη, αλαηξέρνληαο ζηνπο πίλαθεο πνπ δηαζέηεη. 
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3.2.5 πλέπεηεο Δθαξκνγήο ηνπ SOX ζηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ-Κόζηνο πκκόξθσζεο 

 

Ζ πξνθχπηνπζα εμέιημε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο είλαη κηα εξγαζία πξνζηηζέκελεο αμίαο, εληνχηνηο ππάξρεη 

κηα δηαθνξεηηθή ηάζε ζε ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζθάλδαια. 

Ηδηαίηεξα, έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ λφκνπ SOX απνηειεί ε απνξξφθεζε 

πνιιψλ πφξσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο. Μάιηζηα, ζε έξεπλα ηνπ 2006 δηαπηζηψζεθε φηη θαηά ην πξψην έηνο 

ζπκκφξθσζεο απαζρνιήζεθε ην 50% ησλ πφξσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζπκκφξθσζε (PWC, 2006). Γειαδή, παξαηεξήζεθε κεηαηφπηζε πφξσλ γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπνπ απαηηνχληαη ηζρπξέο ηθαλφηεηεο εγεζίαο 

θαη δηαρείξηζεο ζρεδίσλ ειέγρνπ. Δπίζεο, ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαηηείηαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο κεηφρνπο. ε 

πεξίπησζε εθηξνπήο ησλ πφξσλ, ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα έρεη πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζπλεηζθνξάο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηελ 

αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Μηα άιιε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 απφ ην ΗΗΑ UK 

& Ireland θαη ην KPMG θαη απεπζπλφηαλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ινγηζηηθνχ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ έδξεπαλ ζηελ Ηξιαλδία. θνπφο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ζπλερήο εμέιημε ησλ πξαθηηθψλ ινγηζηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ Ηξιαλδία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξσηνθαλή ξπζκηζηηθή αιιαγή θαη ηηο 

πςειέο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ επελδπηψλ θαη ησλ Αξρψλ ή ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ 

έξεπλα απηή έδεημε φηη πάλσ απφ ην 89% ησλ δηεπζπληψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ βαζηζκέλε ζε θίλδπλν κεζνδνινγία κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εηήζησλ πξνγξακκάησλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ηερληθή ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θαζηεξσκέλα Γηεζλή Πξφηππα ηνπ IIA. Αθφκα άλσ ηνπ 93% ησλ δηεπζπληψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ βαζηζκέλε ζε θίλδπλν κεζνδνινγία θαηά ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

εκεηψλεηαη φηη έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ 

είλαη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εξγάδνληαη ζηελά κε ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε ηεο 
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επηρείξεζεο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απηή ε ζηελή ζρέζε ίζσο λα απεηιήζεη 

ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη ηελ αλεμαξηεζία (Krell, 2005). Έηζη, γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα έρνπλ απνηειεζκαηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε νκαδηθφηεηα θαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε 

ζρέζεσλ. 

 

3.2.6 Σν Μέιινλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κεηά ην Νόκν SOX 

 

Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί έρνπλ εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζπκκφξθσζεο κε ην 

SOX 404 ην πξψην έηνο, αληί λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζπλερή θαη επαλαιακβαλφκελε 

δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη νξγαλσζηαθέο επζχλεο θαη ε 

δνκή ππνζηήξημεο κίαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο, φπσο θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία θαη ε ηερλνινγία ππνζηήξημεο, δελ έρνπλ αθφκε 

εθαξκνζηεί. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πξψην 

έηνο ηεο ζπκκφξθσζεο. Όπσο ζπκπεξαίλεη θαη ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην 2005 

ζε 171 αληηπξνζσπεπηηθέο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο (Larry E. Rittenberg and Patricia 

K. Miller)
50

, ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

απνθιεηζηηθή επζχλε ζπκκφξθσζεο, ελψ ην 65% φηη έρεη επζχλε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ έξεπλα δίλεηαη απάληεζε ζην εξψηεκα 

ηνπ κειινληηθνχ ξφινπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ην 

404. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εκθαλίδεηαη λα 

έρεη ζεκαληηθή εκπινθή ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ εηαηξεηψλ ζεσξεί ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν σο ηελ ππεχζπλε ιεηηνπξγία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο πνπ επηρεηξεί ε δηνίθεζε. Γεδνκέλνπ φηη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο θέξεη επζχλε γηα λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα παξαθνινπζεί ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε δηαδηθαζία δηαθπβέξλεζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, ην απνηέιεζκα 

απηφ δελ πξνθαιεί έθπιεμε. Αληηζέησο απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη φηη ην 

23% ησλ εηαηξεηψλ δε δηαθξίλεη ηέηνην ξφιν ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

                                            
50

 Larry E. Rittenberg and Patricia K. Miller, Sarbanes-Oxley Section 404 Work Looking at the 

Benefits, January 2005 
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Δπηπιένλ, ην 78% ησλ εηαηξεηψλ ζεσξεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

αξκφδηνο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλερψλ ειέγρσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εηήζηα πηζηνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηνπο εηδηθνχο γηα 

ειεγθηηθά ζέκαηα, ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θάηη 

θπζηνινγηθφ. χκθσλα κε ην λφκν ηνπ SOX, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη ηε δηνίθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ζην βαζκφ πνπ δελ 

πιήηηεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα θαιχπηεη ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη νδεγίεο αλαγλσξίδνπλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ίζσο 

λα βνεζά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ, αιιά παξάιιεια ελδπλακψλεη 

ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο γηα έιεγρν. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ζεσξεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε ειέγρνπ. 

Απηφ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζρεδηάδνπλ λα αλαζέζνπλ ηφζν ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθηίκεζεο (28% ησλ εηαηξεηψλ), φζν θαη λα δηαηεξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ειέγρσλ 

(23% ησλ εηαηξεηψλ). Απηά ηα ζέκαηα θαίλεηαη φηη ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

απνηχπσζεο ηνπ κειινληηθνχ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή γηα ην εάλ ζα 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, 

ζηνπο ειέγρνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ζα είλαη δέζκηνο ηνπ 

παξαξηήκαηνο 404 ηνπ SOX θαη ησλ αλαγθψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ειεγθηηθήο 

επηηξνπήο γηα εζηίαζε ζηηο δηθιείδεο ειέγρνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

Σα απνηειέζκαηα ζπλεγνξνχλ ζηε κε χπαξμε απνθξπζηαιισκέλεο γξακκήο 

δξάζεο, θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηζπκνχλ αθελφο λα πεξηνξίζνπλ ηνλ φγθν 

εξγαζίαο ηνπ 404 ηνπ λφκνπ SOX, αθεηέξνπ δελ επηζπκνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη ζπκβηβαζηηθνχο ειέγρνπο. Μεγαιχηεξε έκθαζε αλακέλεηαη 

λα δνζεί ζηνπο ειέγρνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ επίζεο ηε ζπλερή πξνζήισζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

ηκήκα 404 ηνπ λφκνπ SOX, επνκέλσο παξεκπνδίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

άιισλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

Σν γαιιηθφ ηλζηηηνχην δηελέξγεζε κία έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ernst & 

Youngst, φπνπ θαη δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν θαη πσο επηδξά ζηε κειινληηθή πνξεία ηνπ. Οη δχν θχξηνη λφκνη πνπ αζθνχλ 
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επίδξαζε ζηηο γαιιηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ ν Sarbanes - Oxley (SOX) θαη ν Loi de 

Securite Financier, νη νπνίνη πξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε αλάιπζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη απνξξνθνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα αμηνιφγεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο θαη ιηγφηεξν ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ειέγρνπο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή δηαζθαιίδεηαη απφ ηε δηπιή γξακκή αλαθνξάο, δειαδή ηφζν 

ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή, φζν θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή 

ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ζρεηηθά κε ηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ ηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ, ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο. Όζνλ αθνξά ζηελ επάξθεηα 

πφξσλ παξαηεξνχληαη ηα εμήο: α) 2,85 εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλά 1000 εξγαδνκέλνπο, 

β) ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

έρεη παξακείλεη ζηαζεξφο, ελψ ζε άιιεο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε θαη γ) ε εηθφλα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή δελ έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία ηξία έηε. 

O Tettamanzi (2003)
51

, πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε Ηηαιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη είλαη ιηγφηεξνη απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ή ειέγρνπο 

ζπκκφξθσζεο. Αλ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είρε αξθεηφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, 

ηφηε δηελεξγνχληαη θπξίσο ιεηηνπξγηθνί θαη δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη. Αληηζέησο, εάλ 

δεκηνπξγήζεθε πξφζθαηα, ηφηε θπξηαξρνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη. 

Πξνζθάησο πνιινί πφξνη έρνπλ ζηξαθεί πξνο ιεηηνπξγηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο 

ειέγρνπο, θαη αλακέλεηαη ζην κέιινλ κεγαιχηεξε αχμεζε απηψλ. ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ θψδηθα Cadbury. Αληίζηνηρα ζηελ Ηηαιία ν Κψδηθαο Preda θαζνξίδεη ηελ 

εηζαγσγή θαη βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 

 

 

 

                                            
51 Tettamanzi P., Internal Auditing: Evoluzione Storica, Stato Dell' arte e Tendenze di Sviluppo: Italia 

e Regno Unito a Confronto, Egea, Milano, 2003 
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3.3 Τηνζέηεζε Γηεζλώλ Πιαηζίσλ γηα ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν 

 

Τπάξρνπλ πνιιά πξφηππα/πιαίζηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη κηα επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ην 

νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ζχκπλνηα κε απηά πνπ επηηάζζνπλ ηα λέα δεδνκέλα. Ζ επηινγή 

ελφο πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θαζψο παξέρεη 

ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο, εξγαιεία θαη θξηηήξηα πάλσ ζηα νπνία έλαο νξγαληζκφο 

ζεκειηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο, ελψ ηαπηφρξνλα νρπξψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Οη πξνθιήζεηο θαη νη θίλδπλνη πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κηα 

επηρείξεζε, πξνεξρφκελνη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ, είλαη ζπλερείο θαη πνιπδηάζηαηνη, γη‘ απηφ άιισζηε είλαη απαξαίηεην θαη 

έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ - θαη ηδηαίηεξα πάλσ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο 

κεγέζε - νη απνθάζεηο ηνπ νπνίνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε ελδεδεηγκέλα δνκεκέλα πξφηππα 

θαη ππνδνκέο. Μηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη κία ζχγρξνλε επηρείξεζε, είλαη ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο θηλδχλνπο. 

Δλδνγελήο θίλδπλνο είλαη έλα γεγνλφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

ή κέζα ζηα φξηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηή ειέγρεη, ελψ εμσγελήο θίλδπλνο είλαη 

έλα γεγνλφο πνπ δεκηνπξγείηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ ηεο. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Δλδνγελείο θίλδπλνη 

 Απνδηνξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Πνηφηεηα - θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Αλεπάξθεηα δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή επηηξνπήο ειέγρνπ 

 

Δμσγελείο θίλδπλνη 

 Σερλνινγηθέο εμειίμεηο 

 Μεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηηθνχ/θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ επεξεάδνπλ 

ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ  

 Αληαγσληζκφο 

 Νέεο λνκνζεζίεο 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 
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 Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε, 

δαλεηζκνχο, εμαγνξέο, εμάπισζε 

Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ πξνθαλέο ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη ε χπαξμε 

ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα αληαπεμέιζεη ζην 

πνιχπινθν θαη επηθίλδπλν - επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη βέβαηα λα αθνινπζήζεη 

ηηο νδεγίεο ησλ Sarbanes – Oxley κέζα ζην πιαίζην ζπκκφξθσζεο. Ζ εηζαγσγή 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζε θνκβηθά ζεκεία ηε επηρείξεζεο εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηά 

ηεο θαη ηεο δίλεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Οξηζκέλα από ηα πιαίζηα πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ πξνηαζεί είλαη: 

 COSO: Δθδφζεθε απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ην 1992. 

Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 

 COCO: Δθδφζεθε ην 1995 απφ ην Καλαδηθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ζηνλ Καλαδά 

 Cadbury Report 

 Deming Award 

 TQM 

 12 Attributes (criteria): Δθδφζεθε ην 1987 απφ ην Canadian Comprehensive 

Auditing Foundation. Δίλαη δηαδεδνκέλν ζην δεκφζην ηνκέα ζηνλ Καλαδά 

 Deep Learning Framework: ην 1990 απφ ηνλ Peter Senge 

 Baldrige Award: Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

Ακεξηθή 

 ISO 9000: απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο, εθαξκφδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 40000 επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη απμάλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε 

ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο επξσπατθέο αγνξέο 

 Westinghouse Award 

 Northrop Award 

 Κάζε πξφηππν ειέγρνπ παξέρεη έλαλ ηξφπν πνπ καο επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ νληφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Μέζσ ηεο 

νκαδνπνίεζεο νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ειέγρσλ, «ππνγξακκίδνληαη» νη 

θξηζηκφηεξεο εμ' απηψλ. Σα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ειέγρνπ εληφο 
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κηαο επηρείξεζεο θαη θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ειέγρνπ. Δίλαη κηα κεζνδηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο επάξθεηαο ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηεινχλ βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηε δηεχζπλζε θαη ηνπο ειεγθηέο ζην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο, αθνχ ηνπο 

παξέρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ 

ειιείςεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην πην δηαδεδνκέλν 

πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην C.O.S.O. (committee of sponsoring organizations of 

the treadway commission) Internal Control Framework. 

 

3.3.1 Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ COSO (C.O.S.O. Internal 

Control Framework) 

 

Με ηελ έθδνζε ηεο αλαθνξάο ηνπ C.O.S.O. ην 1992 κε ηίηιν νινθιεξσκέλν πιαίζην 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal control integrated framework) γηα πξψηε θνξά ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο παξνπζηάζηεθε λα αληηθαηνπηξίδεη θάηη παξαπάλσ απφ ηα 

ινγηζηηθά ιάζε. Παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο αλαπηχρζεθαλ κεηαγελέζηεξα ζηνλ 

Καλαδά κε ηελ έθδνζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ζηνλ έιεγρν (Guidance on control) απφ 

ηελ επηηξνπή ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ (C.O.CO. 1995) ηνπ θαλαδηθνχ ηλζηηηνχηνπ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ (C.I.C.A.) θαη ηελ έθδνζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηεο αλαθνξάο 

θαηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζηνλ ζπλδπαζκέλν θψδηθα γηα ηα ζηειέρε 

(Internal Control Guidance for directors on the Combined code, απνθαινπκέλε θαη 

Turnbull report). 

Σειηθά ην νινθιεξσκέλν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ C.O.S.O. 

ελζσκαηψζεθε ζηα Ακεξηθάληθα Διεγθηηθά Πξφηππα κε ηε δήισζε ζηα ειεγθηηθά 

πξφηππα αξ. 78 «Δμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηξνπνπνίεζε ηεο δήισζεο ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ αξ. 

55», ην 1995
52

 (S.A.S. 78: Consideration of the Internal Control Structure in a 

Financial Statement Audit. An Amendment to S.A.S. No 55).  

 

 

 

                                            
52

 Σν S.A.S. 78 πηνζεηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηππψζεηο ηνπ 
C.O.S.O. 
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Οξγάλσζε ηεο αλαθνξάο ηνπ C.O.S.O. 

Σν πιαίζην C.O.S.O. απνηειείηαη απφ 4 ηφκνπο. Ο πξψηνο ηφκνο πεξηιακβάλεη κηα 

πεξίιεςε πξνο ηα εθηειεζηηθά ζηειέρε, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ηνπο λνκνζέηεο. 

O δεχηεξνο παξνπζηάδεη ην πιαίζην, νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη παξέρεη 

θξηηήξηα κε ηα νπνία ε δηνίθεζε, ην ζπκβνχιην θαη ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. O ηξίηνο ηφκνο απνηειεί έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν, πνπ παξέρεη νδεγίεο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ δεκνζηεχνπλ 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή αλαινγίδνληαη λα θάλνπλ θάηη ηέηνην. Ο ηέηαξηνο ηφκνο 

πεξηιακβάλεη εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ηα νπνία παξέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

είλαη ρξήζηκα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

Οξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή ηνπ C.O.S.O. νξίδεηαη σο κηα 

δηαδηθαζία, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα άηνκα ηεο νληφηεηαο, ζρεδηαζκέλε γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Ο νξηζκφο είλαη επξχο θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο 

ηνπ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο, δηεπθνιχλεη φκσο κηα θαηεπζπλφκελε εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ πέληε ζπζρεηηζκέλα 

ζπζηαηηθά, ηα νπνία είλαη έκθπηα ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη θαη ρξεζηκεχνπλ σο θξηηήξηα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην πιαίζην είλαη ν 

αθφινπζνο
53

: «Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κία δηεξγαζία ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηε δηεχζπλζε θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζρεδηαζκέλε ψζηε λα παξέρεη ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

2. ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

3. ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.»  

Ο παξαπάλσ νξηζκφο απεηθνλίδεη νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο έλλνηεο: 

                                            
53

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee, Internal Control Integrated 

Framework, 1992 
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 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηεξγαζία. Δίλαη έλα κέζν πξνο ην ηέινο, φρη ην 

ηέινο ην ίδην. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο επεξεάδεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Γε ζπληζηά κφλν 

πνιηηηθέο εγρεηξίδηα θαη πξφηππα, αιιά αλζξψπνπο ζε θάζε επίπεδν ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αλακέλεηαη λα παξέρεη κφλν ινγηθή δηαβεβαίσζε
54

, θαη φρη 

απφιπηε δηαβεβαίσζε, ζηε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο μερσξηζηέο αιιά επηθαιππηφκελεο θαηεγνξίεο. 

 

πληζηώζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

ηελ αλαθνξά COSO πεξηγξάθνληαη νη ζπληζηψζεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη φρη ζαλ κηα απιή νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία, αιιά ζαλ κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη νπζηαζηηθή 

αζθάιεηα ζηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ππαξρνπζψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ εχξπζκε πηνζέηεζε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη: 

1. ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε (The control 

environment), 

2. ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk assessment), 

3. νη ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Control activities), 

4. ε πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία (Information and Communication), θαη 

5. ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο (Monitoring). 

Οη πέληε απηέο ζπληζηψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιεινζπζρεηίδνληαη θαη 

απνξξένπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε δηνηθεί ηελ επηρείξεζε. Οη 

ζπληζηψζεο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4). 
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  Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν θαιά έρεη ζρεδηαζηεί θαη ιεηηνπξγεί, κπνξεί λα 

παξέρεη κφλν ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε ζηε δηεχζπλζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο νληφηεηαο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ επεξεάδεηαη απφ 

πεξηνξηζκνχο έκθπηνπο ζε φια ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φηη ε αλζξψπηλε θξίζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλε θαη ην 

ελδερφκελν δηαθνπήο (θαηάξξεπζεο) ησλ ιεηηνπξγηψλ ιφγσ αλζξψπηλσλ απνηπρηψλ φπσο απιά 

ζθάικαηα ή ιάζε. Δπηπιένλ, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα παξαθακθηνχλ απφ ηε ζπλεξγία δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Σέινο, ε δηεχζπλζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγλνήζεη ή λα ππεξβεί ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Οη ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ φπσο 

θαίλνληαη ζην ζρήκα αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο 

- Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

- Διεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

- Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

- Πεξηβάιινλ ειέγρνπ 

 

 

ρήκα 4: Οη ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ C.O.S.O. Πεγή COSO, 1992. 

 

 

H ζρέζε κεηαμύ ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ θαη ησλ ζπληζησζώλ 

Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο κηα νληφηεηα επηδηψθεη λα επηηχρεη, θαη ηηο 

ζπληζηψζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, 

ππάξρεη κηα άκεζε ζρέζε. Ζ ζρέζε κπνξεί λα απεηθνληζηεί απφ κηα ηξηζδηάζηαηε 

κήηξα, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5. ην ζρήκα απηφ, νη ηξεηο θαηεγνξίεο 

ζηφρσλ, δειαδή νη ιεηηνπξγίεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη ε ζπκκφξθσζε, 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο θάζεηεο ζηήιεο. Οη πέληε ζπληζηψζεο αληηπξνζσπεχνληαη 

απφ ηηο ζεηξέο θαη νη κνλάδεο ή νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο, ηηο νπνίεο αθνξά ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο, απεηθνλίδνληαη απφ ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηεο κήηξαο. 
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ρήκα 5: ρέζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ζπληζησζψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πεγή C.O.S.O. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, θάζε ζπληζηψζα ηέκλεη θαη ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Οκνίσο, εμεηάδνληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζηφρσλ παξαηεξνχκε 

φηη θαη νη πέληε ζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη ε κία κε ηελ άιιε. Λακβάλνληαο γηα 

παξάδεηγκα κηα θαηεγνξία ζηφρσλ, απηήλ πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, παξαηεξνχκε φηη θαη νη πέληε ζπληζηψζεο έρνπλ 

επίπησζε ζηελ θαηεγνξία απηή θαη είλαη ζεκαληηθέο ζηελ επίηεπμή ηνπο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζρεηίδεηαη κε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ή κε θάπνην 

ηκήκα απηήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε απεηθνλίδεηαη απφ ηελ ηξίηε δηάζηαζε, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηηο ζπγαηξηθέο, ηκήκαηα ή άιιεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αγνξά, ε παξαγσγή θαη ην 

κάξθεηηλγθ. 
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Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ειέγρνπ 

χκθσλα κε ην πιαίζην ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφο ζε θάζε κηα 

απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ, εάλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε δηεχζπλζε έρνπλ 

ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε φηη: 

 θαηαλννχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη ηεο νληφηεηαο 

επηηπγράλνληαη, 

 νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάδνληαη αμηφπηζηα, 

 ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαηάιιεινπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Δλψ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα δηαδηθαζία, ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ ζπληζηά κηα θαηάζηαζε ή ζπλζήθε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν. Ο 

θαζνξηζκφο εάλ έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη απνηειεζκαηηθφ, 

απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή θξίζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ αμηνιφγεζε εάλ ηα πέληε 

ζπζηαηηθά πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο, παξέρεη ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο δεισκέλεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπληζηψζεο 

απηέο απνηεινχλ επίζεο θξηηήξηα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν. Παξφηη 

θαη ηα πέληε θξηηήξηα πξέπεη λα πιεξνχληαη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θάζε ζπληζηψζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ή αθφκα θαη ζην ίδην επίπεδν ζε δηαθνξεηηθέο 

νληφηεηεο. Δπεηδή νη έιεγρνη κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνηθίινπο ζθνπνχο, νη 

έιεγρνη ζε κηα ζπληζηψζα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ησλ ειέγρσλ πνπ 

θαλνληθά κπνξεί λα ππάξρεη ζε κία άιιε ζπληζηψζα. Αθφκε, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη ζε έλαλ ηδηαίηεξν θίλδπλν, έηζη 

ψζηε νη ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη, ν θάζε έλαο κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπ επίδξαζε, 

κπνξνχλ ζσξεπηηθά λα είλαη ηθαλνπνηεηηθνί. 

Οη ζπληζηψζεο απηέο θαη ηα θξηηήξηα ηζρχνπλ γηα έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ή γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά ηελ εμέηαζε 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο (πρ έιεγρνη ηεο ππνβνιήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ) θαη ηα πέληε θξηηήξηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνξξεχζεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ είλαη απνηειεζκαηηθφο. 
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χκθσλα κε ηνπο O'Reilly V., McDonnell P., Winograd B. θαη Jaenicke H. 

(1998-2002), νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ή λα εμαθαλίζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ είλαη νη αθφινπζνη
55

: 

 Δζθαικέλεο θξίζεηο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ή ιάζε ζηελ εθαξκνγή απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή εθηέιεζε ηνπ 

ειέγρνπ. 

 πλεξγία κεηαμχ ησλ αηφκσλ, πνπ παξαθάκπηνπλ ηνπο ειέγρνπο ή ησλ νπνίσλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ. 

 Ζ θαηαπάηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ απφ ηε δηνίθεζε. 

Μηα νκάδα έξγνπ ηεο εηαηξείαο PricewaterhouseCoopers LLP (2006), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε κεγαιχηεξε κέρξη ζηηγκήο ζπγθξνηήζαζα νκάδα εξγαζίαο ηεο 

C.O.S.O. αλέιαβε ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πην πξφζθαηε 

δεκνζίεπζε ηεο C.O.S.O. κε ηίηιν «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο σο πξνο ηελ Έθζεζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ - Δγρεηξίδην γηα Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο». εκεηψλεηαη φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ 

κηθξψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ/ππεξεζηψλ θαη ησλ πιαηζίσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηα νπνία νξίδεη ε C.O.S.O. Χο 

ζεκαληηθφηεξνο θαη πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, 

ζεσξήζεθε κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε παξαδεθηέο αξρέο θαη απαηηεί ηελ 

εθηίκεζε θαη θξίζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

δηεπζπληέο είλαη αξκφδηνη λα θξίλνπλ, έπεηηα απφ πιεξνθφξεζε, εάλ νη νξγαλσζηαθνί 

έιεγρνη πνπ εθαξκφδνληαη εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθφ ινγηζηηθφ εζσηεξηθφ 

έιεγρν. Οη παξάγνληεο πνπ ζα έπξεπε λα εμεηάδνληαη θαηά ηελ επηινγή ελφο εηδηθνχ 

ειέγρνπ είλαη: α) ε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν, 

β) ε απνδνηηθφηεηα θφζηνπο θαη γ) ε ζπλεηζθνξά ηνπ ειέγρνπ πξνο νπνηνδήπνηε απφ 

ηα πέληε αλαθεξζέληα ζπζηαηηθά ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ θαηά C.O.S.O. ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ απνηειεί κηα ζηαηηθή αιιά κηα 

ζπλερή νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία επηηπγράλεηαη ζε ζηαζεξή βάζε, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη εηαηξείεο επαλαθαζνξίδνπλ δηαξθψο ηνπο 

πξνδηαγξακκέλνπο ζηφρνπο ηνπο, θαηαλννχλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο ζε 
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 O'Reilly V, McDonnell P, Winograd B, Jaenicke H., Montgomery's Auditing 12th Edition, John 

Willey & Sons Inc, 1998 - 2002 
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κεγαιχηεξν βαζκφ θαη δηεμάγνπλ ειέγρνπο γηα ηελ ζεκαληηθή κείσζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ. Μέζσ ηεο δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο ησλ πέληε βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
 
θαη ηεο ινγηθήο ζρέζεο θαη επηξξνήο 

ηνπ ελφο ζηνηρείνπ κε ην άιιν (π.ρ. έλα αδχλακν πεξηβάιινλ ειέγρνπ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζηε δηνίθεζε λα παξακεξίζεη ηηο ηζρπξέο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηηο εμνπζηνδνηήζεηο γηα έγθξηζε ή ηηο αλαπξνζαξκνγέο θαη 

ζπκθηιηψζεηο), ε C.O.S.O. αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή απηή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ζηνηρείσλ πνπ δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ νκάδα ηνπ έξγνπ πξνζδηφξηζε ηηο 20 αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

3 απφ ηα 78 ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην θαζνδεγεηηθφ έγγξαθν ηεο 

επηηξνπήο θαη πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επίηεπμεο ησλ 

αλαθεξφκελσλ αξρψλ
56

. Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνδεηθλχεηαη φηη 

πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο αξρέο, απηά είλαη: α) ε δήισζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο θάζε ηκήκαηνο, σο απαξαίηεηα ζηνηρεία ηα νπνία αλαπηχζζνληαη απφ 

ηε δηνίθεζε θαη πηνζεηνχληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, β) 

νη δηαδηθαζίεο πξνζθφιιεζεο ζηηο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ φξγαλα ή επηηξνπέο 

ειέγρνπ θαη γ) ν έγθαηξνο πξνζδηνξηζκφο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηηο εζηθέο αμίεο θαη 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη επαθφινπζα ε επαλφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο ζε απνδεθηά 

επηρεηξεζηαθά επίπεδα. ην επίζεκν έγγξαθν πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε δηάθνξα κεγέζε επηρεηξήζεσλ, παξ' φια απηά 

νξίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή θαη ρξεζηκνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνδεγνχλ ηηο ειεγθηηθέο ηεο απνθάζεηο, αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηηο αξρέο νη νπνίεο θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφ έλα ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο κηαο κηθξήο ή κεγάιεο 

επηρείξεζεο, απηέο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 1) ε αλάπηπμε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη 

ηεο αθεξαηφηεηαο απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε σο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 2) ε επζχλε ηεο επνπηείαο ηνπ 
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 Internal control: no small matter; Help for small businesses has arrived in the form of C.O.S.O.'s 

latest guidance on internal control over financial reporting on July 11st, 2006 
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δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 3) ε θνπιηνχξα ηεο δηνίθεζεο θαη ε 

ιεηηνπξγηθνχ χθνπο ππνζηήξημήο ηεο σο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν, 

4) ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ε ζπιινγηθή επζχλε, 5) ε δηαηήξεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ινγηζηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 6) ε εμνπζία ησλ αλψηεξσλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ε επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

ειέγρνπ, 7) νη θαηάιιειεο πξαθηηθέο θαη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, 8) ε δηεπθξίληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ απφ 

ηε δηνίθεζε κε ζαθήλεηα θαη άιια θξηηήξηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ, 9) ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ σο βάζε γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη θίλδπλνη ππφθεηληαη ζε δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε, 10) ην ελδερφκελν 

χπαξμεο πιηθψλ θαηαρξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, σο κέηξν 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, 11) ε ελζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ, 12) ε επηινγή θαη αλάπηπμε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ κε 

βάζε ην θφζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, 13) δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπηζηία ηεο πξαγκαηηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ελδνεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη πξνσζνχλ ηελ 

εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ νδεγηψλ, 14) νη έιεγρνη ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε κεραλνγξάθεζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, 15) ε θαηαλφεζε, ε ζχιιεςε θαη ε δηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή θαη ζηηγκή, 16) ν θαζνξηζκφο, ε ζχιιεςε θαη ε 

δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή άιισλ ειέγρσλ, 

ζηελ θαηάιιειε κνξθή θαη ζηηγκή, έηζη ψζηε ην πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληά ηνπ, 17) ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο, 18) ε εμσηεξηθή επηθνηλσλία κε ηα 

εμσηεξηθά ζπκβαιιφκελα κέξε, ηηο εμσηεξηθέο νκάδεο ή ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο, 19) νη ηξέρνπζεο θαη απηφλνκεο αμηνινγήζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη παξψλ θαη φηη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη 20) ε έγθαηξε 

δηαπίζησζε θαη εθηίκεζε ησλ αλεπαξθεηψλ θαη αδπλακηψλ, έηζη ψζηε ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ην ζρεηηθφ εγρεηξίδην ραξαθηεξίδεηαη σο ζεκαληηθφ 

εξγαιείν ηφζν γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε φζν θαη γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ή 
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εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη άιια κέιε ηεο επηρείξεζεο πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο. ε γεληθά πιαίζηα, ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ζε θάζε είδνπο θαη κεγέζνπο 

επηρείξεζε (ηδησηηθή επηρείξεζε, θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο, κεγάιε ή κηθξή επηρείξεζε) θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αξρέο, ελζαξξχλνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα παξέρνπλ 

βνήζεηα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα ζπκβνχιηα, έηζη ψζηε ηα δχν ηειεπηαία λα 

δηαβεβαηψλνπλ φηη νη ιεηηνπξγηθνί θαη νη πξνζαξκνζκέλνη ζε θαλφλεο ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο δελ παξαβιέπνληαη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξεί είηε λα είλαη ππάιιεινη ηεο 

επηρείξεζεο είηε λα απνηεινχλ κέιε ελφο εμσηεξηθνχ απφ ηελ επηρείξεζε θνξέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπλφεηα, ε ζπλεξγαζία κε έλαλ ηέηνην εμσηεξηθφ θνξέα ή 

νξγαληζκφ θαη επνκέλσο ε ελζσκάησζε ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηηο κηθξέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

αλακελφκελα δελ δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ έλα εγθαηεζηεκέλν ζε απηέο ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο. 

 

Πεξηβάιινλ Διέγρνπ 

Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ 

θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζηάζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ επζπλεηδεζία, θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ κηαο νληφηεηαο θαη εηδηθά ηεο δηνίθεζεο ηνπ, κε δεδνκέλν φηη νη 

ελέξγεηεο απηέο έρνπλ επηπηψζεηο ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

επηρείξεζεο. Θέηεη ην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ νξγαληζκνχ επεξεάδνληαο ηε 

ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ γηα ηνλ έιεγρν. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ είλαη 

νη παξαθάησ
57

: 

❖ Αθεξαηφηεηα θαη εζηθέο αμίεο 

❖ Γέζκεπζε γηα ηθαλφηεηα 

❖ πκκεηνρή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 

❖ Φηινζνθία θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο 

❖ Οξγαλσηηθή δνκή 

                                            
57

 C.O.CO, Criteria of Control Committee, Guidance on Control, Canadian Institute Of Certified 

Auditors, 1996 
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❖ Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

❖ Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

Αθεξαηφηεηα θαη εζηθέο αμίεο: Ζ αθεξαηφηεηα θαη νη εζηθέο αμίεο απνηεινχλ 

ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ θαη επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηε 

δηεχζπλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

αθεξαηφηεηα απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα 

πξνσζήζεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηηο εζηθέο αμίεο ζηνλ νξγαληζκφ ζέηνληαο 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο απφδνζεο, απνκαθξχλνληαο ή κεηψλνληαο ηα θίλεηξα γηα 

αλήζηθε ή παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη παξέρνληαο εζηθή θαζνδήγεζε. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο χπαξμεο γξαπηνχ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο 

φηη απηφο κεηαβηβάδεηαη επαξθψο θαη αθνινπζείηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ χπαξμε σζηφζν ελφο θψδηθα δενληνινγίαο θαη ε ηεθκεξίσζε φηη απηφο είλαη 

γλσζηφο ζηνλ νξγαληζκφ, δελ παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη αθνινπζείηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα εζηθά πξφηππα δηαζθαιίδεηαη πξσηίζησο κε ηηο 

δξάζεηο θαη ηα παξαδείγκαηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

Γέζκεπζε γηα ηθαλφηεηα: H ηθαλφηεηα ζπλίζηαηαη ζηε γλψζε θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηέιεζε ησλ ζηφρσλ ησλ εξγαζηψλ ησλ 

αηφκσλ. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηα επίπεδα ηθαλφηεηαο γηα ηηο ηδηαίηεξεο 

εξγαζίεο θαη λα ηα κεηαθξάζεη ζηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηελ χπαξμε επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ πεξηγξαθψλ ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Χζηφζν νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ηε 

λνεκνζχλε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ 

παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ε θχζε θαη ν βαζκφο θξίζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

πκκεηνρή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ: Σν 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπλείδεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν, θαη πξέπεη λα αζθνχλ ηηο έκπηζηεο αξκνδηφηεηέο ηνπο 

κε ζνβαξφηεηα, θαη λα επηβιέπνπλ ελεξγά ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

■ Ζ αλεμαξηεζία απφ ηε δηεχζπλζε 
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■ Ζ εκπεηξία θαη ην εζηθφ αλάζηεκα ησλ κειψλ ηνπ 

■ Ζ έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νληφηεηαο 

■ Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο 

■ Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν εγείξνληαη θαη επηιχνληαη δχζθνια εξσηήκαηα κε ηε 

δηεχζπλζε 

■ Ζ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

Ζ θηινζνθία θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο: Ζ θηινζνθία ηεο 

δηνίθεζεο θαη ην χθνο ιεηηνπξγίαο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα απνδεθηά είδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Μηα 

νληφηεηα πνπ αλαιακβάλεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο κε επηηπρία, κπνξεί λα έρεη κηα 

δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε ζρέζε κε κία άιιε νληφηεηα πνπ 

έρεη αληηκεησπίζεη ζθιεξέο νηθνλνκηθέο ή ξπζκηζηηθέο ζπλέπεηεο σο απνηέιεζκα 

επηθίλδπλσλ εγρεηξεκάησλ. Μηα αλεπίζεκα δηνηθνχκελε εηαηξεία κπνξεί λα ειέγμεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ζε έλα κεγάιν κέξνο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνπο βαζηθνχο 

δηεπζπληέο. ε δηνηθνχκελεο κε πην επίζεκεο δηαδηθαζίεο εηαηξείεο κεγαιχηεξε βάζε 

κπνξεί λα δνζεί ζε γξαπηέο πνιηηηθέο, δείθηεο απφδνζεο θαη εθζέζεηο εμαηξέζεσλ. 

Αιιά ζηνηρεία θηινζνθίαο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ χθνπο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ 

ηε ζηάζε απέλαληη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο, ηε ζπληεξεηηθή ή επηζεηηθή 

επηινγή απφ ηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, ηελ επζπλεηδεζία θαη ην 

ζπληεξεηηζκφ κε ηνπο νπνίνπο νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαπηχζζνληαη, θαη ηε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηηο ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ην πξνζσπηθφ. 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή: Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νληφηεηαο παξέρεη ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο 

ζρεδηάδνληαη, εθηεινχληαη, ειέγρνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη. Ζ θαζηέξσζε κηαο 

ζρεηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο, πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ θαηάιιεισλ γξακκψλ ππνβνιήο 

αλαθνξψλ. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο κηαο νληφηεηαο εμαξηάηαη, ελ 

κέξεη, απφ ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Παξάγνληεο φπσο ην 

επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα βηνκεραλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε νληφηεηα ή 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, φπσο ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επηινγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο. 

Ζ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ: Πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο θαη ηεο επζχλεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηελ 
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θαζηέξσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ 

εμνπζηνδφηεζεο. Γηεξεπλά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα ελζαξξχλνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξσηνβνπιία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ θαη ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

Δμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο, πεξηγξάθνληαο ηηο θαηάιιειεο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο, ηε 

γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ βαζηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ηνπο πφξνπο πνπ παξέρνληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Πεξηθιείεη επίζεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηελ 

επηθνηλσλία πνπ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαλνεί 

ηνπο ζηφρνπο ηεο νληφηεηαο, γλσξίδεη πσο νη εμαηνκηθεπκέλεο ελέξγεηεο 

αιιεινζρεηίδνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο απηνχο θαη αλαγλσξίδεη πσο θαη 

γηαηί ζα είλαη ππεχζπλν. 

Οη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο αλζξσπίλσλ πφξσλ: Οη πξαθηηθέο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κεηαθέξνπλ ην κήλπκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο αλαθνξηθά κε ηα 

αλακελφκελα επίπεδα αθεξαηφηεηαο, εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηθαλνηήησλ. Οη 

πξαθηηθέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζιεςε, ηελ θαηεχζπλζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηε 

ζπκβνπιεπηηθή, ηελ πξνψζεζε, ηηο ακνηβέο θαη ηηο δηνξζσηηθέο δξάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, πξφηππα γηα ηελ πξφζιεςε ησλ ηθαλφηεξσλ αηφκσλ θαη πνιηηηθέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο αλαιπηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, δείρλνπλ ηελ δέζκεπζε ηεο 

εηαηξίαο πξνο ηα ηθαλά άηνκα αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. 

 

Δθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ (Risk Assessment) 

Κάζε νληφηεηα αληηκεησπίδεη πνηθίινπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο 

θαη εζσηεξηθέο πεγέο νη νπνίνη πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ε θαζηέξσζε ζηφρσλ, πνπ ζπλδένληαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο νληφηεηαο θαη είλαη εζσηεξηθά ζπλεπήο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζρεκαηίδνληαο κηα βάζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο. Δπεηδή 

ινηπφλ νη νηθνλνκηθέο, βηνκεραληθέο, ξπζκηζηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ζα 

ζπλερίζνπλ λα αιιάδνπλ, ρξεηάδνληαη νη θαηάιιεινη κεραληζκνί γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ην ρεηξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή. Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή είλαη: 
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 Αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθφ (επηρεηξεζηαθφ) πεξηβάιινλ - Έλα αιιαγκέλν 

ξπζκηζηηθφ ή νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλεο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο. 

 Νέν πξνζσπηθφ - Αλψηεξα ζηειέρε λέα ζε κηα νληφηεηα πηζαλψο λα κε κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ή κπνξεί λα εζηηάδνληαη απιψο 

ζηνπο ζηφρνπο απφδνζεο θαη φρη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Νέα ή βειηησκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ - εκαληηθέο ή ξαγδαίεο αιιαγέο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Σαρεία αλάπηπμε - Όηαλ νη ιεηηνπξγίεο επεθηείλνληαη ζεκαληηθά θαη γξήγνξα ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα κπνξεί λα πηεζηνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε νη αζθαιηζηηθνί 

κεραληζκνί κπνξεί λα θαηαξξεχζνπλ. 

 Νέα ηερλνινγία - Ζ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ή ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Νέεο γξακκέο πξντφλησλ ή δξαζηεξηφηεηεο - Ζ είζνδνο ηεο επηρείξεζεο ζε λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή πξντφληα πνπ είλαη άγλσζηα γηα ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη λένπο θηλδχλνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 Ζ εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε - Οη αλαδηαξζξψζεηο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ επίβιεςε θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ θαη λα κεηαβάινπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Ξέλεο επηρεηξήζεηο - Ζ επέθηαζε ζε μέλεο αγνξέο ή ε απφθηεζε μέλσλ 

επηρεηξήζεσλ εγθπκνλεί λένπο θαη κνλαδηθνχο θηλδχλνπο πνπ ε δηνίθεζε πξέπεη 

λα δηεξεπλήζεη. 

 

Διεγθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο/δξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ (Control Activities) 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ απνηεινχλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε φηη νη νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο εθηεινχληαη, θαη φηη φιεο 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειέγρνπ εκθαλίδνληαη ζε φιε ηελ νξγάλσζε, ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο. Πεξηιακβάλνπλ έλα θάζκα δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο 
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εγθξίζεηο, επαιεζεχζεηο, ζπκθσλίεο, αλαζεσξήζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο θαη 

δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ. 

 

Πιεξνθνξία θαη επηθνηλσλία (Information & Communication) 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξάγνπλ ηηο αλαθνξέο, πνπ πεξηέρνπλ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκφξθσζε πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο. Αζρνινχληαη 

ινηπφλ φρη κφλν κε ηα εζσηεξηθά παξαγφκελα δεδνκέλα, αιιά θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ελεκεξσκέλε ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ θαη ηηο 

εμσηεξηθέο αλαθνξέο. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξέπεη λα ξέεη ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ιακβάλεη ην ζαθέο κήλπκα 

απφ ηελ θνξπθή ηεο δηνίθεζεο φηη νη επζχλεο ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζνβαξά. Πξέπεη επίζεο λα θαηαλνήζεη ην ξφιν ηνπ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ην πψο νη κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα κέζα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηα αλψηεξα ηκήκαηα ηεο νξγάλσζεο. 

Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξέπεη λα ππάξρεη θαη κε ηα εμσηεξηθά ζπκβαιιφκελα 

κέξε, φπσο ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο 

κέηνρνπο. 

 

Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο (Monitoring) 

Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ζπλερφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ή μερσξηζηψλ 

αμηνινγήζεσλ ή έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Πεξηιακβάλεη ηε ζπλήζε δηνίθεζε θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επίβιεςεο θαη ηηο ππφινηπεο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη ην πξνζσπηθφ 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν εχξνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ μερσξηζηψλ 

αμηνινγήζεσλ βαζίδεηαη θπξίσο, ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλερφκελσλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο. Δίλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, νη αλεπάξθεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αλαθέξνληαη 

αλνδηθά ζηνλ νξγαληζκφ, θαη φια ηα ζνβαξά ζέκαηα λα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 
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3.3.2 Πεξηνξηζκνί-Αδπλακίεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ 5 ζπζηαηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηακφξθσζε 

ελφο ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα κπνξεί λα αληηδξά δπλακηθά ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδπάδεηαη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, γη' απηφ ην ιφγν είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν νη έιεγρνη λα δηεμάγνληαη βάζεη ηεο ππνδνκήο ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε ζε κηα 

επηρείξεζε ή νξγαληζκφ εληνχηνηο, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δελ απνηειεί εγγχεζε φηη ε επηρείξεζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. To 

AICPA (2005) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη, κηα απνηειεζκαηηθή δνκή εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θξαηάεη ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο ελήκεξνπο γηα ηελ πξφνδν ηεο νξγάλσζεο 

(ή ηελ έιιεηςε πξνφδνπ) αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, αιιά δελ 

κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλαλ αδχλακν δηεπζπληή ζε έλαλ ζσζηφ δηεπζπληή
58

. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο δε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία, ή αθφκα θαη ηελ 

επηβίσζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δε κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη ηε 

δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φηη νη πξνθαζνξηζκέλνη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη 

ζα επηηεπρζνχλ. Μπνξεί κφλν λα παξέρεη ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε, ιφγσ ησλ έκθπησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε φια ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χο 

παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη νη βιάβεο ιεηηνπξγίαο ή ε απνζχλζεζε ζηε δνκή 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ απφ έλα απιφ ιάζνο ή απφ 

ιαλζαζκέλεο θξίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν 

δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ εμαηηίαο ζπλνκσζίαο ή 

δηνηθεηηθήο άγλνηαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ βαζίδεηαη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, πνπ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο (cost- benefit analysis) θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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 Internal Control: A Tool for the Audit Committee, The American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), ISO 9001 Certified, 2005 
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3.3.3 Ζ πλεηζθνξά ηνπ COSO ζηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν
59

 

 

Με ηελ απμεκέλε πίεζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ Sarbanes - Oxley ζηνπο νξγαληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπλ, ε ρξήζε ελφο αλαγλσξηζκέλνπ θαη γεληθψο 

απνδεθηνχ πιαηζίνπ - ππνδνκήο δελ είλαη κφλν ζεκαληηθή, αιιά θαη απαηηνχκελε. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ έρεη επηιέμεη ην COSO Integrated Framework γηα ην 

ζθνπφ απηφ. θεπηηθφ ηνπ COSO, γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ην πιαίζην 

δξάζεο, είλαη ε ππνβνήζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο εηαηξείαο. Παξφια 

απηά πνιινί είλαη απηνί πνπ ακθηβάιινπλ γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο επέλδπζεο 

ζηελ πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην έξγν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

ηεξάζηην, ζε ζχγθξηζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ε εθάζηνηε επηρείξεζε έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη ρσξίο πάληα λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο έγηλε κε ην ζσζηφ ηξφπν.  

Όπσο έδεημαλ ζρεηηθέο έξεπλεο ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ην SOX ήηαλ 

ηδηαίηεξα απμεκέλν, θαη νη επηρεηξήζεηο έςαρλαλ ηξφπνπο λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία 

θζελφηεξε θαη ηαρχηεξε. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά φκσο, δελ ήηαλ ιίγεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζηξάθεθαλ ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ γηα έλαλ άιιν ζθνπφ, γηα 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ππνδνκέο - πιαίζηα εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ πνπ ζα ελίζρπαλ ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη κφλν ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ/ινγηζηηθψλ ηνπο εθζέζεσλ. 

Έηζη ινηπφλ πνιινί νξγαληζκνί δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί αθφκα απηφ ην 

πιαίζην, θαζψο ζεσξνχλ πνιχ δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηνπ. Έλαο πξσηαξρηθφο ιφγνο 

είλαη θαη ην φηη φηαλ ζεζπίζηεθε ην SOX, ην πιαίζην COSO απαζρνινχζε θπξίσο 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ρξεζηκνπνηνχζε νξνινγία ε νπνία πξνθαλψο δελ 

δηεπθφιπλε ηελ ππφινηπε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Με ηνλ θαηξφ, νη επηρεηξήζεηο 

άξρηζαλ λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνπο ζηφρνπο παξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Με 

απιά ιφγηα έγηλε ζεκαληηθφηεξν ην «γηαηί νη άλζξσπνη δξνπλ φπσο δξνπλ» παξά ην 

«ηη αθξηβψο θάλνπλ». Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα εμαζθαιίζεη φηη κέζα ζε κηα 
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 Internal control: no small matter; Help for small businesses has arrived in the form of C.O.S.O.'s 

latest guidance on internal control over financial reporting on July 11st, 2006 
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επηρείξεζε, νη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ/εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ην ζσζηφ 

δενληνινγηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο θαηαιιήισο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, πνπ 

ηειηθά είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο λνκνζεζίαο Sarbanes - Oxley. 

ε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη θξίζηκνο. 

πκβάιιεη ζηελ επξχηεξε δηάδνζε ηνπ COSO κέζα ζηνλ νξγαληζκφ κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: 

 Δθπαηδεχεη ηα κέιε ζε ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ξίζθσλ, κέζσ ηεο 

επηβνιήο ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ. 

 Γηεπθνιχλεη ηνλ νξγαληζκφ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πιάλσλ αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ, ε νπνία γίλεηαη θχξην κέιεκα γηα φια ηα άηνκα ζε θάζε βαζκίδα. 

 Βνεζά ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θνηλή θαηαλνεηή γιψζζα επηθνηλσλίαο, 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θη ειέγρσλ, αθνχ έρεη πιήξε αληίιεςε θαη 

γλψζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δθηηκά ην ίδην ην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ (πρ αμηνινγεί ην πεξηβάιινλ 

ειέγρνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ηα ζπζηαηηθά 

ηνπ πιαηζίνπ COSO). 

 πκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο. 

ηε ζπλέρεηα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, έρνληαο ππφςε ηε δηάξζξσζε ηνπ 

πιαηζίνπ COSO πνπ πξναλαθέξακε (κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θιπ), κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηε δηεχζπλζε λα θαηαλείκεη ζσζηά ηνπο πφξνπο ηεο ζε θάζε έλα απφ ηα 5 

ζπζηαηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα πξνζαξκφζεη ην πιαίζην φπσο ηαηξηάδεη 

ζηελ επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα εμαιείςεη ηελ αληίιεςε φηη 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη δνπιεηά ηνπ ειεγθηή θαη κφλν, θαη λα ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ φιεο ηεο νληφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Σν πιαίζην COSO κπνξεί λα απνδψζεη αμία ζηελ επηρείξεζε, ε νπνία δελ έρεη 

παξά λα αλαξσηεζεί κεξηθά βαζηθά δεηήκαηα: 

1. Πψο ε επηρείξεζε «κεηξά» ηελ επηηπρία; 

2. Γλσξίδνπλ ηα άηνκα πνηνο είλαη ν δενληνινγηθφο ηξφπνο εξγαζίαο; Αλ λαη, έρνπλ 

ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο; 

3. Ζ επηρείξεζε γλσξίδεη ηα φξηά ηεο; 

4. Οη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ; 
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5. Τπάξρνπλ θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά; 

Σειηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ COSO νδεγεί ζε κηα νινθιεξσηηθή 

αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη αιιαγή ζηηο αμίεο ηνπ, 

θαζψο νη άλζξσπνη θαη νη πξάμεηο ηνπο πιένλ θαζνδεγνχληαη απφ ηηο αμίεο απηέο. 

Αιιάδεη ν ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο ηεο δηεχζπλζεο, αθνχ κε ην λα εζηηάδεη σο επί 

ην πιείζηνλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ηε δηαρείξηζε ξίζθσλ, αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο 

χπαξμεο ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζην έξγν απηφ θαη απνθηνχλ ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο, βειηηψλνληαο 

ζπλερψο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο. Όζν ε ππνδνκή ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ σξηκάδεη 

θαη εμειίζζεηαη, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηάβαζή ηεο 

ζε έλα κεζνδεπκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο.  

Θα κπνξνχζε θαλείο λα επηζεκάλεη φηη έλα κεηνλέθηεκα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πιαηζίσλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηξέθνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

γχξσ απφ επίζεκνπο, αληηθεηκεληθνχο, πνζνηηθά κεηξήζηκνπο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλνπο ειέγρνπο. Πνιιέο θνξέο φκσο, αθφκα θαη αλεπίζεκνη, 

ππνθεηκεληθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία 

κηαο εηαηξείαο, γηα παξάδεηγκα ην θαηά πφζν ηα κέιε ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. 

 

3.4 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 

3.4.1Γεληθά 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ελδηαθέξεηαη πιένλ ζεκαληηθά γηα 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ειεγρφκελε 

επηρείξεζε. Λέγνληαο θίλδπλν ελλννχκε έλα γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εηαηξηθή δεκία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρακέλσλ επθαηξηψλ απφ ελέξγεηεο πνπ 

δελ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ηφζν ηνπο εζσηεξηθνχο, φζν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο πξνο ηελ επηρείξεζε θηλδχλνπο, 

δειαδή ηφζν απηνχο πνπ δχλαηαη λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε, φζν θαη απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφιπηα απφ απηή.         
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 Γεληθά, νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο εμήο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
60

 

 Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ 

πξνζθνξά θαη δήηεζε θ.α. , 

 Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη είηε εζσηεξηθνί είηε λα 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

 Κίλδπλνη αγνξάο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηα επηηφθηα, ηνλ πιεζσξηζκφ θ.α. , 

 Πηζησηηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο πειάηεο, ηηο απαηηήζεηο, 

ηελ απνπιεξσκή ησλ πσιεζέλησλ θ.α. 

Πεξαηηέξσ, θαη ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ν ηειεπηαίνο εκπεξηέρεη απφ 

κφλνο ηνπ έλαλ θίλδπλν. Δίλαη ν θίλδπλνο ηνπ ειέγρνπ, ν θίλδπλνο δειαδή ν έιεγρνο 

λα θαηαιήμεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δχν 

ιφγνπο. Δίηε ζηνλ θίλδπλν χπαξμεο-εκθάληζεο ζθάικαηνο, είηε ζηνλ θίλδπλν κε 

αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο. Ο πξψηνο απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ρσξίδεηαη 

επηπιένλ ζηνλ έκθπην θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρσξίδεηαη ζηνλ θίλδπλν δεηγκαηνιεςίαο θαη ζηνλ κε 

δεηγκαηνιεπηηθφ θίλδπλν. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ έκθπην θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν κελ πξψηνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ θίλδπλν έλα ζηνηρείν λα είλαη 

ιαλζαζκέλν απφ ηε θχζε ηνπ, ελψ ν δεχηεξνο ηνλ θίλδπλν λα κελ πξνιάβεη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην ζθάικα, ιφγσ αλεπάξθεηαο θαη έιιεηςεο 

θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

ρεηηθά κε ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ θίλδπλν, απηφο απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα, 

ην δείγκα πνπ επειέγε γηα λα ειεγρζεί λα κελ πεξηέρεη ην ζθάικα ή λα κελ είλαη ην 

θαηάιιειν.
61

 Σέινο ν κε δεηγκαηνιεπηηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ 

κε εληνπηζκνχ ηνπ ζθάικαηνο απφ ηνλ ειεγθηή, παξά ην γεγνλφο φηη απηφο 

πεξηέρνληαλ ζην δείγκα πνπ επειέγε γηα λα ειεγρζεί. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηνπο θηλδχλνπο είλαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη ζε 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, άιινηε ζε κεγάιν θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Ζ 

απνηίκεζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη θάζε επηρείξεζε, 

                                            
60

Κέθεο Β. Αλάιπζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Γηνηθεηηθή 

ελεκέξσζε. 
61

 Γηα ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, ηα είδε θαη ην ζρεδηαζκφ δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο, Παπαζηάζεο Παληειήο (2003), ζει. 135-140. 
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απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε απνθπγή ή ν πεξηνξηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ. Ζ χπαξμε ησλ θηλδχλσλ, είλαη ζηελ νπζία έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο.
62

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα απφ ηνπο 

ειεγθηέο ζην ζέκα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ. Οη κεγάιεο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, 

ζεσξνχλ άθξσο απαξαίηεην βήκα ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν, θαη ηδηαίηεξα ζε ειέγρνπο 

πνπ δηελεξγνχληαη γηα πξψηε θνξά, ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ειεγρφκελσλ 

κνλάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθή αλαθνξά ζην ζέκα δίδεηαη θαη ζηηο λεφηεξεο 

εθδφζεηο ζπγγξακκάησλ πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
63

 

Οη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη, ζηνρεχνπλ θαη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο απμάλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο ειέγρνπ κέζσ ηεο απνθπγήο 

αθαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εληνπίδνληαη ακεζφηεξα θαη επρεξέζηεξα 

ηα ζεκεία πνπ απαηηνχλ ηζρπξφηεξα κέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γεληθφηεξα, ε ζρέζε θηλδχλσλ θαη ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

αλάινγε. Όζν κεγαιχηεξνη θίλδπλνη ππάξρνπλ, ηφζν ηζρπξφηεξα πξέπεη λα είλαη ηα 

κέηξα ειέγρνπ, ψζηε λα κπνξνχλ νη θίλδπλνη απηνί λα κεηξηαζηνχλ. Αληηζηξφθσο, 

φζν πην αδχλαην θαη αλεπαξθέο είλαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

επηρείξεζεο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο εθδήισζεο λέσλ θαη κε 

απνθπγήο ησλ ππαξρφλησλ θηλδχλσλ. 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο χπαξμεο-εκθάληζεο ζθάικαηνο θαη κε 

αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ηζρχεη ην εμήο: φηαλ 

ππάξρεη ηζρπξφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηφηε είλαη κηθξφο ν εθηηκνχκελνο 

θίλδπλνο χπαξμεο-εκθάληζεο ζθάικαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν επηηξεπφκελνο 

θίλδπλνο κε αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο κπνξεί λα είλαη κεγάινο, ψζηε 

ζπλεθηηκεκέλνη νη δχν θίλδπλνη λα ζπγθξαηνχλ ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ζε απνδεθηά 

επίπεδα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αδχλακν. 

                                            
62

 χκθσλα κάιηζηα κε ην κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ COSO, ε εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ απνηειεί έλα απφ ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα. 
63

  Φίινο Λ. Ησάλλεο (2004) « Ζ εθηίκεζε θηλδύλωλ ως εργαιείο εζωηερηθού ειέγτοσ ηωλ ηραπεδώλ», 

Γειηίν Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, Α' Σξηκελία ζει. 39. 
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Ο ηξφπνο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε κπνξεί 

λα βαζίδεηαη ζε δηάθνξα κνληέια, ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ είηε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, είηε ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο νξηζκέλσλ κνλάδσλ 

απφ απηέο πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ, φηαλ νη ηζρχνπζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο είλαη 

ηζρπξέο, νη ζρεηηθέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα ειαηησζνχλ. Όπνπ φκσο 

ππάξρνπλ αδπλακίεο, νη ζρεηηθέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. 

Δπηπιένλ, επηκεξίδεηαη ην δηαζέζηκν ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ν δηαζέζηκνο 

ειεγθηηθφο ρξφλνο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηκήκαηα αλάινγα κε ην 

ζπλνιηθφ βαζκφ θηλδχλνπ πνπ πεξηέρνπλ. 

Πιεηάδα εξεπλψλ παξνπζηάδεη πσο δηαρξνληθά νη θαλνληζκνί έρνπλ εθηξέςεη 

πνιχηηκνπο πφξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε 

εθηίκεζε θηλδχλνπ ζε δηαβεβαησηηθέο εξγαζίεο. Ζ απνηπρία δηεπζέηεζεο ζεκαληηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θίλδπλνο 

ζπκκφξθσζεο ζε έλα εηήζην ειεγθηηθφ πξφγξακκα, ππνλνκεχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Krell, 2005). Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο δελ πξέπεη απιά λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο, αιιά λα 

πξνβαίλνπλ θαη ζε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ απμεκέλα επίπεδα αλάιπζεο θαη ινγηθήο. 

Σα δηεζλή πξφηππα γηα επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ ΗΗΑ απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε πιάλσλ βάζεη θηλδχλσλ γηα λα θαζνξίζνπλ φηη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ιεηηνπξγηψλ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο (SOX, 

2002) θαη κε άιινπο λφκνπο είλαη έλαο θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία πνπ πξέπεη λα 

εθηηκεζεί φπσο θαη νη άιινη θίλδπλνη. Ο SOX φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απαηηεί ε 

δηνίθεζε λα αλαπηχζζεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο γηα 

λα δηαπηζηψζεη ηελ επάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά. Σα πξφηππα απαηηνχλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα εθηηκά θαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ 

θαη ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ δηα κέζνπ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SOX νη επηρεηξήζεηο πξνζπάζεζαλ θαη ζπλερίδνπλ 

λα πξνζπαζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηηο απψιεηεο απφ ην απμεκέλν θφζηνο 

ζπκκφξθσζεο, παξά ηηο έληνλεο αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη γηα πεξηνξηζκφ ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγνχλ αλεμάξηεηνπο 

θαη αληηθεηκεληθνχο ειέγρνπο, φηαλ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα θαη νξγαλψλνπλ ηνλ 

ειεγθηηθφ ζρεδηαζκφ κε ηξφπν πνπ λα εζηηάδεη ζε κηα εθηίκεζε θηλδχλνπ, 

ζπλδπαζκέλε κε ηελ θαηάιιειε ζπδήηεζε κε ζεκαληηθνχο κεηφρνπο. 

 

3.4.2 O Δζσηεξηθόο Έιεγρνο κε Βάζε ηνλ Κίλδπλν (RISK BASED 

INTERNAL AUDITING) 

 

3.4.2.1 Οξηζκόο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνδνινγίαο RISK 

BASED INTERNAL AUDITING 

 

O Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κε βάζε ηνλ θίλδπλν (R.B.I.A) απνηειεί ηε κεζνδνινγία
64

 

πνπ παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ιεηηνπξγεί φπσο 

απαηηείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ κεζνδνινγία απηή απνζθνπεί ζηελ 

παξνρή δηαβεβαίσζεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία ηα νπνία νη επηθεθαιείο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εμεηάζνπλ: 

1. Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε δηεχζπλζε θαζνξίδνπλ, 

αμηνινγνχλ, δηαρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο θηλδχλνπο. 

                                            
64

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Γηεζλή Λνγηζηηθή πξαθηηθή έρεη εηζαρζεί κηα λέα κεζνδνινγία γλσζηή σο 

ην κνληέιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Business Risk Model) ελψ παξάιιεια εκθαλίζηεθαλ νη 

φξνη ειεγθηηθή κε βάζε ην θίλδπλν ή ειεγθηηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (risk based auditing) θαη 

εζσηεξηθή ειεγθηηθή κε βάζε ηνλ θίλδπλν (risk based internal auditing). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ κε 

βάζε ηνλ θίλδπλν απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία κε αξθεηέο δηαθνξέο θπξίσο ζηελ αληίιεςε ηεο 

έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ. Σν ειεγθηηθφ κνληέιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη 

θαη λα ελαξκνλίζεη απφ ηελ κία πιεπξά ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απφ ηελ άιιε ηελ πξνζπάζεηα 

ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηλνηνκηψλ 

πνπ εηζάγεη ε ειεγθηηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εζηίαζε ηεο κνληεινπνίεζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο σο ηε βάζε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ θαη αληηζηνίρσο ειεγθηηθψλ δνθηκψλ (ηεζη) εζηηαζκέλσλ ζηνλ θίλδπλν. 
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2. Σελ χπαξμε ελφο θαηαιφγνπ θηλδχλσλ (πξνθίι θηλδχλνπ), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θίλδπλνπο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ειέγρνπ κπνξεί λα βαζηζηεί πάλσ ηνπ. 

3. Σε ζχλζεζε ελφο πεξηβάιινληνο ειέγρνπ (audit universe), ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

εθείλνπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ηεο δηαβεβαίσζεο φηη φινη 

νη εγγελείο θίλδπλνη, πάλσ απφ ην απνδεθηφ πνζνζηφ θηλδχλνπ, ηπγράλνπλ ηεο 

θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. 

4. Σε δηεμαγσγή κεκνλσκέλσλ ειέγρσλ, νη νπνίνη ζα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη εγγελείο θίλδπλνη, νη νπνίνη είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηα απνδεθηά πνζά 

θηλδχλνπ, ειέγρνληαη γηα ηε κείσζε ηνπο ζηα απνδεθηά πνζά. 

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν εζηηάδεηαη ζηελ ελεκέξσζε ηεο 

δηεχζπλζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, κέζσ κηαο αξρηθήο ζπλάληεζεο γηα 

λα ζπδεηεζεί ν ηξφπνο ηνπ ειέγρνπ θαη νη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο αλεζπρίεο ηεο 

δηεχζπλζεο. Οη ειεγθηέο ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δνθηκέο ηνπο (ηεζη) θαη κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αλεχξεζεο ζεκαληηθψλ αδπλακηψλ, ε επφκελε επαθή κε ηε 

δηεχζπλζε είλαη ε ζπδήηεζε γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο ζπζηάζεηο. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο R.B.I.A. ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε δηεχζπλζε ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο: 

❖ Οη θίλδπλνη πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο, νη νπνίνη 

δηελεξγνχληαη ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη επνκέλσο ζα πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηνπο δηεπζπληέο ηκεκάησλ πνπ ίζσο δελ έηπραλ λα επηζθεθζνχλ πνηέ 

πξνεγνπκέλσο. Αξθεηνί θίλδπλνη ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ζα απεπζχλεηαη θαη ζηα 

αλψηεξα ζηειέρε, ηνπο δηεπζπληέο ζε αληίζεζε κε ηα θαζηεξσκέλα ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο. 

❖ Ζ R.B.I.A. ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηνπο θηλδχλνπο. Οη 

έιεγρνη ζα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε κε ηνπο δηεπζπληέο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Θα πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κηα αξρηθή 

ζπλεδξίαζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, δεκηνπξγψληαο ελδερνκέλσο θαη έλα 

εξγαζηήξην θίλδπλσλ γηα ηελ εμέηαζε απηψλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

❖ Ζ ζπλάληεζε γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ειέγρνπ ζα αθνξά ιηγφηεξν ηελ απνδνρή απφ 

ηε δηεχζπλζε, ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη πεξηζζφηεξν ηα κέηξα 
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πνπ ε δηεχζπλζε πξφθεηηαη λα ιάβεη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ ηπγράλνπλ 

θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. 

 Οη Selim θαη Mc Namee θαηφπηλ κηαο κεγάιεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ην 1999 ζε 29 νξγαληζκνχο παγθνζκίσο θαηέιεμαλ ζηελ παξαγσγή ελφο λένπ 

κνληέινπ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν κνληέιν απηφ 

65
,
66

: 

❖ ζπλδέεη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

❖ ζρεηίδεη ηνπο θηλδχλνπο, ηα ζρέδηα θαη ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ζε ζηξαηεγηθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, 

❖ δίλεη έκθαζε ζηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

ζρεδηαζκψλ ειέγρνπ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν εηήζηνπ ζρεδηαζκνχ, 

❖ θαηαδεηθλχεη ηε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ειεγθηηθήο απφ ηε βάζε ησλ ειέγρσλ 

ζηε βάζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

Ζ αλσηέξσ κειέηε παξφηη πινπνηήζεθε θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εκθάληζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο R.B.I.A., νδήγεζε ζε νξηζκέλα πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Ζ κεηάβαζε απφ ηε βάζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ειέγρνπ ζην πεξηερφκελν ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, βειηίσζε ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ησλ αξκνδίσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κείσζε ηηο ηξηβέο κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηεο δηνίθεζεο θαη δεκηνχξγεζε κηα αίζζεζε θνηλνχ ζθνπνχ. 

2. Οη πιένλ αλεπηπγκέλνη νξγαληζκνί ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηελ ηάζε κεηαθίλεζεο 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ζελαξίσλ. 

3. Τπάξρεη ηζρπξή ηάζε γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζε πιηθά 

ζηνηρεία φζν θαη ζε άπια. 

 

                                            

65 Selim G, Mc.Namee. (1999). Risk management and Internal Auditing: What are the essential blocks 

for a successful paradigm change?. International Journal of Auditing. Vol. 3 (2): 147-155 
66

 Selim G, Mc.Namee. (1999). The risk management and internal auditing relationship: Developing 

and validating a model. International Journal of Auditing. Vol. 3 (3): 159-174. 
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3.4.2.2 θνπόο ηεο RISK BASED INTERNAL AUDITING 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Ηξιαλδίαο, ζθνπφο ηεο R.B.I.A είλαη ε παξνρή ηεο ινγηθήο δηαβεβαίσζεο ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φηη: 

1. νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ηε δηνίθεζε κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ (θαιχπηνληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε 

επίπεδν εηαηξηθφ, ηκήκαηνο, επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, επηρεηξεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θηι.) ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν αθξηβψο κε απηφλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

2. νη δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πξνέξρνληαη απφ πγηή ζρεδηαζκφ, 

3. νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε δηεχζπλζε γηα ηνπο θηλδχλνπο 

ηνπο νπνίνπο ήζειε λα δηαρεηξηζηεί, είλαη εμίζνπ επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθνί 

ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζε έλα επίπεδν απνδεθηφ απφ ην ζπκβνχιην θαη 

4. είλαη εγθαηεζηεκέλν έλα πγηέο πιαίζην ειέγρσλ ψζηε λα κεηψλεη επαξθψο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ε δηεχζπλζε επηζπκεί λα ρεηξηζηεί. 

 

3.4.2.3 Ζ Γηαδηθαζία ηεο RISK BASED INTERNAL AUDITING 

 

Ζ R.B.I.A. μεθηλάεη κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεηαη 

ζηνπο θηλδχλνπο εθείλνπο πνπ ε δηνίθεζε εθηηκά φηη κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ 

επίηεπμή ηνπο. Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο R.Β.Η.Α. 

(ρήκα 6). 
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ρήκα 6: Ζ δηαδηθαζία ηεο R.B.I.A. Πεγή: Η.Η.Α. UK & Ireland 
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εκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ εθθίλεζε ηεο R.B.I.A. απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ 

θαηάιιεισλ ζηφρσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ν πξνζδηνξηζκφο εάλ ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη κηα επαξθή δηεξγαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

ε έλα ψξηκν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ε εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κπνξεί λα εζηηάδεηαη: 

1. ζηνλ έιεγρν ηεο δνκήο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο πεγέο, ηα έγγξαθα, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο αλαθνξέο, 

2. ζηνλ έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

κεραληζκψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα, 

3. ζηελ εθηέιεζε αλαζέζεσλ κεκνλσκέλσλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο θηλδχλσλ ειέγρεηαη κέζσ ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο, κπνξεί 

λα είλαη θαηάιιειε ε εθηέιεζε ελφο ζπλδπαζκέλνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε έλα ιηγφηεξν ψξηκν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νπνχ ε αλάζεζε 

κεκνλσκέλσλ θηλδχλσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, δηεξγαζίεο 

ή επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξεί ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζα ζε θαζεκία 

απφ ηηο ειεγρφκελεο νληφηεηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη επαξθείο θαη ελζσκαησκέλεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη λα 

ζηεξηρζεί, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ζηελ άπνςε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ ειεγθηηθή εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη λα εθηειέζεη. 

Αληηζέησο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ είλαη 

αμηφπηζηεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεηάδεηαη λα αλαιακβάλεη ηε δηθή ηνπ εθηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ, (απφ θνηλνχ κε ηελ δηεχζπλζε) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθξηβνχο 

επηπέδνπ ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο θαη κεηά λα εζηηαζηεί ζην πψο ε δηνίθεζε 

δηαζθαιίδεη ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ε νπνία 

είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνζέζεηο ηεο.  

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα θάζε αλάζεζεο ειέγρνπ πξέπεη λα δίλεη ηε 

δηαβεβαίσζε φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη ζε απνδεθηά επίπεδα (φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη απφ ην απνδεθηφ πνζνζηφ θηλδχλνπ) ή λα δηεπθνιχλεη ηηο απαξαίηεηεο 
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βειηηψζεηο. Σα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (Η.Δ.Δ.) ην 2002 ελζσκαηψλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε δχν επίπεδα 
67

, πξψηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ εηεζίσλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ζην ζρεδηαζκφ θάζε αλαιακβαλφκελνπ 

ειέγρνπ. Χζηφζν, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη νξγαληζκνί δελ βξίζθνληαη φινη ζην ίδην 

επίπεδν εθαξκνγήο ή σξηκφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

 

3.4.3 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο R.B.I.A. 

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο R.B.I.A. παξνπζηάδεη αξθεηά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά, 

δελ απαηηεί πεξίπινθνπο νξηζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαζψο ην ίδην ην ζχζηεκα πεξηθιείεη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ, απνηειψληαο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί εχθνια λα 

απεηθνλίζεη ηελ αλαινγία ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, παξέρνληαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηελ εγθπξφηεηα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. Σαπηφρξνλα 

ζπλδέεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ ηνπο, ηηο δηεξγαζίεο, 

ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο αζθαιηζηηθνχο κεραληζκνχο, ηα ηεζη θαη ηηο αλαθνξέο. H 

ζπλάθεηα ησλ ηεζη κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ην ζπλνιηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, ιφγσ ησλ ζρέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ. 

Δπνκέλσο πξνθχπηεη φηη ε κεζνδνινγία ηεο R.B.I.A. είλαη πεξηζζφηεξν 

απνδεθηή απφ ηνλ θάζε νξγαληζκφ, θαζψο απαηηεί ηε ζηελή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

δηεξγαζία ηνπ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ε ειεγθηηθή εξγαζία γίλεηαη πην ελδηαθέξνπζα θαη 

ειθπζηηθή γηα ην πξνζσπηθφ δηφηη ε δηαδηθαζία επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηνρέο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία παξέρεη 

κηα ζαθή αηηηνιφγεζε ησλ πφξσλ. ηελ R.B.I.A. ην πξφγξακκα ηνπ ειέγρνπ 

θαζνξίδεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο δηαζθαιίδνληαο θαη θαηεπζχλνληάο ηνπο ζηνλ 

έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ πην ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ. Οη ζπζηάζεηο ηνπ ειέγρνπ 
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κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ψζηε λα παξέρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αμία ζε 

ζρέζε κε απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κεηξηάδνληαη. 

H R.B.I.A. είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, δηφηη θαηεπζχλεη ηνπο 

ειέγρνπο ζε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, 

εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ππεξβνιηθνί 

αζθαιηζηηθνί κεραληζκνί θαη επηηπγράλεη ακεζφηεξε επαθή κε ηηο ίδηεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πέξα φκσο απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ε πξνζέγγηζε ηεο R.B.I.A. πεξηιακβάλεη 

θαη κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 

 Ζ ζηελφηεξε ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Παξφηη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο R.B.I.A. είλαη απιέο, απαηηείηαη 

αξθεηφο ρξφλνο θαη ε παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ έξγνπ είλαη αξθεηά πεξίπινθε. 

 Δζηηάδνληαο ζε ειέγρνπο ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ πάλσ απφ ην απνδεθηφ επίπεδν 

ηνπ θηλδχλνπ, θάπνηνη έιεγρνη πνπ πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ ζεκαληηθνί απφ ηε 

δηνίθεζε, κε ηε λέα πξνζέγγηζε κπνξεί λα απαιεηθζνχλ. 

 Σν ππάξρνλ πξνζσπηθφ κπνξεί λα ρξεηαζηεί επαλεθπαίδεπζε. 

 

3.5 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

3.5.1 Γεληθά 

 

Σν ζέκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηειεπηαία βξίζθεηαη δηεζλψο ζηελ 

επηθαηξφηεηα θαη αθνξά φια ηα εκπιεθφκελα κέξε κίαο εηαηξείαο, κεγαινκεηφρνπο, 

κηθξνκεηφρνπο, δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, αλψηαηα ζηειέρε, εξγαδφκελνπο, επελδπηέο, 

πηζησηέο θαη γεληθφηεξα φζνπο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο (stakeholders). 

Ζ ζρέζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη 

ζεκαληηθή θαη άκεζε, επνκέλσο ρξήζηκε θξίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ έλλνηα 

ηεο πξψηεο θαη ζηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηνλ δεχηεξν. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο 

δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο πνιηηείαο, ε νπνία κε 
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λνκνζεηηθά θείκελα ξπζκίδεη πιένλ ηα ζέκαηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
68

 ηελ Διιάδα κφιηο ην 2002 εηζήρζε ν Νφκνο 

3016 πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ εηζάγνπλ ή έρνπλ εηζαγάγεη 

κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
69

 

Σν ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα νξηζηεί απιά σο «ην ζχζηεκα 

κε ην νπνίν παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη νη εηαηξείεο», ή θαη ζπλζεηφηεξα σο « 

ην ζχλνιν ησλ ζεζκηθψλ θαη δνκηθψλ κεραληζκψλ, θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ 

ιήςεο απφθαζεο, παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη αλακηγλχνληαη ζηελ 

εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ πψο ιακβάλνληαη νη ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη πνηεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη». 

Ο ζθνπφο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε πιήξεο ρξεζηκνπνίεζε φισλ 

ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη αξρέο 

ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε δηαθάλεηα, ε επζχλε, ε 

ακεξνιεςία, ε ηηκηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα 

θνκκάηη ελφο επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη 

εμαξηάηαη απφ ην λνκηθφ, ξπζκηζηηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ λνκνζεζία επίζεο 

πνπ δηέπεη ηελ εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά απζηεξή θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

(Νφκνο 3012/02). 

Γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαιχπηεη έλα επξχ πεδίν 

ζεκάησλ θπξίσο φκσο ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο, ην 

δηαρσξηζκφ δειαδή ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ζηνπο 

κεηφρνπο ν δηαρσξηζκφο απηφο.
70

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο έλλνηεο ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο αμηνινγεί θαη 

θαηαγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξάμε, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη 
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 ηηο ΖΠΑ κε ηε λνκνζεηηθή πξάμε «Sarbanes- Oxley Act» ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα εηαηξηθήο 
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απνθιίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πξνηείλεη πξνζαξκνγέο. θνπφο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. Οπζηαζηηθά επηηεξεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη εθηείλεηαη πέξα απφ 

ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εξγαζίεο θαιχπηνληαο φιν ην πιάηνο ηεο επηρείξεζεο 

αθνχ άπηεηαη φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο. 

Σα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζηελφ δεζκφ κεηαμχ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απνδεηθλχνληαο φηη νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη 

ζεκειηψδεηο γηα ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο θαη επηδφζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. χκθσλα κε ηα πξφηππα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα αμηνινγεί ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζθνπψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εζηθή, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπξνζζέησο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νθείιεη πάληα: 

1. λα πξνσζεί ηνπο θαηάιιεινπο θψδηθεο εζηθήο θαη αμηψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

2. λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

3. λα δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνλ έιεγρν ζηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ, ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζηε δηεχζπλζε θαη ζηα ινηπά ελδηαθεξφκελα 

κέξε. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνιχηηκεο γηα ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαη ηε δηεχζπλζε δηφηη παξέρνπλ κηα αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ
71

. Ζ δηνίθεζε 

ρξεηάδεηαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αλαιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα, κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη 

έγθπξεο ελεκέξσζεο γηα ελδερφκελεο παξαηππίεο ή αδπλακίεο. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεπψο αλαζέηεη νπζηαζηηθά ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα ηεο επίβιεςεο ηνπ ιεπηνκεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

                                            
71

 Steinhthorsdottir L. (2004). Corporate governance, internal audit and strategic renewal, Monetary 

Bulletin Vol. 1 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θάπνηεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαθνινχζεζεο. Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελ ζπλερεία αλαθέξεη ζην 

ζπκβνχιην θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ, θαη επηθνπξεί 

ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθνξά γηα ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, παξέρεη ππνζηήξημε ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ησλ 

ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ππνβνεζά ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο επηηαγέο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ βνεζψληαο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ησλ κεραληζκψλ ηνπ ειέγρνπ. 

Καζψο ε εθηίκεζε ησλ εζσηεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ βαζίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ελδερφκελν θίλδπλν, ν ξφινο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη επεθηαζεί απφ ηελ εζηίαζε ζηε ζπκκφξθσζε, ζε κηα 

βαζηζκέλε ζηνλ θίλδπλν θάιπςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ινηπφλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ζεκεξηλέο 

επηρεηξήζεηο, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πιένλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά ζπκκεηέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

κειινληηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, απηή εκθαλίδεηαη λα είλαη ηφζν άκεζε φζν θαη έκκεζε. Απηφ αλαθαίλεηαη 

ηφζν απφ ην δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην φζν θαη απφ ην εγρψξην, ην νπνίν εμάιινπ 

αλαπηχρζεθε απαληψληαο ζηηο πξνζηαγέο ησλ παγθφζκησλ απαηηήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα απφ ηνλ ίδην ην Νφκν 3016/2002 θαίλεηαη ε άκεζε ζρέζε ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη επνκέλσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εκπεξηέρνληαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Ζ 

άκεζε ζρέζε είλαη θαη πξαθηηθά ππαξθηή, θαζψο αλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ, ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ εηαηξηθήο 
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δηαθπβέξλεζεο θαζίζηαηαη επθνιφηεξε.
72

 Ζ ζρέζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη φπσο 

είπακε θαη έκκεζε, εθφζνλ δερφκαζηε φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδέεηαη κε 

παξακέηξνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη ηελ εζηθή, 

ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη θαη κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή αμία θαη ηε ζρέζε απηήο κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπγγξαθείο φπσο ν McKnight, ν 

Μπισλάο θαη ν Σξαπιφο θαηαιήγνληαο απνθαίλνληαη φηη: 

- Ζ εηαηξηθή αμία απμάλεηαη φηαλ νη εηαηξείεο ζεζπίδνπλ επηηξνπή εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ή/θαη επηηξνπή θαζνξηζκνχ ακνηβψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

- Ζ εηαηξηθή αμία κεηψλεηαη φηαλ ζηηο επηηξνπέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή/θαη 

θαζνξηζκνχ ακνηβψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζπκκεηέρνπλ θνξπθαία δηεπζπληηθά 

ζηειέρε. 

- Ζ εηαηξηθή αμία απμάλεηαη φζν απμάλεηαη, πέξα θάπνηνπ νξίνπ, ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ κε-εθηειεζηηθψλ κειψλ. 

Γεληθά, ζηα πιαίζηα ηεο νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη ν νπνίνο ππνβνεζάηαη 

ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο, ε νπνία γεληθφηεξα 

εθιακβάλεηαη σο ν θχξηνο θνξέαο ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο.
73

 

χκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα αλαθέξεη 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
74

 Απηή ε ππνρξέσζε ζπληζηά πξνέθηαζε άιινπ άξζξνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν νξίδεη φηη ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο 

ηνπ, νθείινπλ έγθαηξα λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληα ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο 

                                            
72

Φίινο Λ. Ησάλλεο (2004), «ύζηεκα εζωηερηθού ειέγτοσ επητεηρήζεωλ», IQ GROUP, Αζήλα, ζει. 52. 

73Μούδοσιας Αλη. πήιηος (2003), «Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Corporate Governance), Γηεζλήο 

εκπεηξία, Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα», Δθδόζεης άθθοσια, ζει 595 

74 Νφκνο 3016/2002, άξζξν 8, παξ. 2 
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ηεο εηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε 

ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο εηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηή επηρεηξήζεσλ 

πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ζ γηγάλησζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νδεγνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ φπσο ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ε πξφζιεςε νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο θαη 

απνηέιεζκα. Όκσο ε εθάζηνηε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο νχησο ψζηε λα δηαζέηεη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

3.5.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee)  

 

 Μέιε 

Ζ πγηήο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, απαηηεί ηελ χπαξμε κέζα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

εμεηδηθεπκέλσλ επηηξνπψλ πνπ λα ελαζρνινχληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη λα πξνάγνπλ ηα ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε νξζέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο. Χο ηέηνηα ινγίδεηαη θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ, ε νπνία σο 

κηα επηηξνπή ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη απνηειείηαη απφ αλψηεξα 

ζηειέρε. Ζ επηηξνπή απηή ζπληζηά, φπσο θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, πξνέθηαζε ηεο 

δηνίθεζεο. 

Ο ξφινο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο ζθνπφ έρεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ειέγρνπλ. Γηα λα επηηειέζεη επηηπρψο ην ξφινο ηεο, ε 

επηηξνπή ειέγρνπ πξέπεη λα απνηειείηαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ κε εθηειεζηηθά 

κέιε.
75

 Σελ πξαθηηθή απηή εθάξκνζαλ πξψηεο νη ΖΠΑ, επηβάιινληαο ζηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο λα δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε επηηξνπή ειέγρνπ, κε πιεηνςεθηθή 

ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ. Σν ίδην παξάδεηγκα αθνινχζεζε θαη ε 

                                            
75

 Μηα έξεπλα ηνπ 2005 απέδεημε ηελ χπαξμε ζεκαληηθά αξλεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία 

επηηξνπήο ειέγρνπ κε κέιε πνπ θαηέρνπλ κεξίδην κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνθάιπςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηψλ. βι. Mangena Musa and Pike Richard (2005), pages 327-349. 
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Μεγάιε Βξεηαλία, θαζψο ε Δπηηξνπή Cadbury γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, 

αλάκεζα ζε πξνηάζεηο πνπ εηζήγαγε κε έθζεζή ηεο, πξφηεηλε ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ, απφ κε εθηειεζηηθνχο, αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο, θαη πεξηνδηθή 

θπθιηθή ελαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ε αλεμαξηεζία ηεο.
76

 

Γεληθφηεξα ε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ κηαο εηαηξίαο κε κε εθηειεζηηθά κέιε, βειηηψλεη ην ξφιν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ έμσ απφ ηα θαζηεξσκέλα πιαίζηα, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ην έξγν ηνπ 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ησλ ππνινίπσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, βνεζά ζηε 

δηεξεχλεζε επαίζζεησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ, ζπληειψληαο ζηελ ππέξβαζε 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη κεηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ακνηβέο ησλ πξψησλ, ηηο εμαγνξέο θαη ηηο επελδπηηθέο πνιηηηθέο.
77

 

 

 Αξκνδηόηεηεο 

Ο ξφινο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε γεληθέο γξακκέο: 

- Να βνεζάεη ην ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εζσηεξηθψλ κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή 

ειέγρνπ ζπλέξρεηαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ζπδεηά γηα ηα πνξίζκαηα 

απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηψλ, παξάλνκσλ πξάμεσλ, ζεκαληηθψλ 

ειιείςεσλ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ νη ηειεπηαίνη έρνπλ δηαπηζηψζεη 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ.
78

 

- Να εθηηκάεη ην εηήζην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λα εμεηάδεη ην εηήζην 

πξφγξακκα ειέγρνπ απηνχ θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ. 

- Να εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

- Να ζπλέξρεηαη πξνζσπηθά κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθήο 

επηζεψξεζεο. 

 

                                            
76

 Woolf Emile (1997), ζει. 14. 
77

 Pickett K.H. Spencer (2003), "The Internal auditing handbook", Wiley, New York,ζει 106 
78

Kinney R. William (2000), ζει. 289. 
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Δηδηθφηεξα ε επηηξνπή ειέγρνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

- Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί πεξηνδηθά ηελ επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, επηζεκαίλεη ηηο αδπλακίεο θαη πξνηείλεη 

ιχζεηο.
79

 

- Σαθηηθά θαη επίζεκα, εμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη 

ζηηο δηαρεηξηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο.
80

 

- Βνεζάεη ην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη θαη επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ηειεπηαίνη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. 

- Δπζχλεηαη γηα ην δηνξηζκφ ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη γηα ηηο ακνηβέο απηψλ. 

- Δπζχλεηαη γηα ηε ζέζπηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, 

- Δπνπηεχεη ηε κνλάδα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο, ζπδεηά ζε ηαθηηθή βάζε καδί ηεο 

γηα ην έξγν ηεο θαη εμαζθαιίδεη ζε απηή, ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

- πλεξγάδεηαη κε ηελ παξαπάλσ κνλάδα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, 

- Φέξεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηα πνξίζκαηα απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ, 

- Μεξηκλά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο 

ζε ζπδεηήζεηο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε δσηηθήο θχζεσο ζέκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

3.6 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη ε Δπίδξαζε ησλ ERP 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ERP) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο γίλνληαη 

νινέλα θαη πην πεξίπινθα. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ηα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγνχλ απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο 

                                            
79

 Πξάμε Γηνηθεηή 2577/9.3.2006, Μέξνο IV, Κεθάιαην Β2, ελφηεηα α , παξ. 2.3.1. 
80

 Woolf Emile (1997), ζει. 15. 



111 

 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα σο ειεγθηηθφ εξγαιείν. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνζθέξνπλ 

απμεκέλε αζθάιεηα εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Αλ νη έιεγρνη 

κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηιέγνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη βάζεη ησλ 

θηλδχλσλ, ηφηε ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο 

παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα (Le Grand, 2005)
81

. Αθφκε, νη έιεγρνη κε 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ θαη επνκέλσο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

θαηαλνκή απηψλ ησλ πφξσλ.  

Σν ζχζηεκα ERP
82

 είλαη αθξσλχκην ηνπ «Enterprise Resource Planning» θαη 

αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ. Δίλαη έλα εξγαιείν γηα λα 

εθηεινχληαη νη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα 

ζεηξά απφ κνλάδεο (modules), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Λνγηζηήξην, νη 

Απνζήθεο, ε Παξαγσγή θαη ην Πξνζσπηθφ. Κάζε κνλάδα κνηξάδεηαη κε ηα άιια ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ θπιάζζνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ERP είλαη φηη βνεζά ζην λα κελ ππάξρνπλ ζηεγαλά κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κηαο 

εηαηξίαο. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη έλα ζχζηεκα ERP είλαη 

νη παξαθάησ: 

❖ Δληαία νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

❖ Οινθιεξσκέλε παξαθνινχζεζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ παξαγγειηψλ ηνπο 

❖ Σππνπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο 

❖ Πεξηνξηζκφο ησλ απνζεκάησλ 

❖ Σππνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη: 

❖ Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 

❖ Μείσζε ηεο επέλδπζεο 

❖ Μείσζε ησλ αδξαλψλ ρξφλσλ παξαγσγήο 

                                            
81

 Stephen Flowerday, Rossouw von Solms & Nelson Mandela, Continuous auditing: verifying 

information integrity and providing assurances for financial reports, 2005 
82

 Σν ERP είλαη κηα ιχζε ινγηζκηθνχ ε νπνία νινθιεξψλεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζε κία εηαηξία. 

ηφρνο ηνπ ERP δελ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο ηνκέα ζηελ επηρείξεζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηεο παξαγσγήο ή ησλ πσιήζεσλ, αιιά ε εμππεξέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη δηάθνξνη ηνκείο, έηζη ψζηε λα κπνξεί απηή λα 

δηεθπεξαηψλεη ηηο θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο (core businesses). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

δεδνκέλα εηζαρζνχλ ζε θάπνηα κνλάδα (module) ηνπ ERP, απηά είλαη δηαζέζηκα ζε νπνηαδήπνηε 

κνλάδα ηα ρξεηαζηεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη κία ινγηθή ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 
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❖ Οξζνινγηθφηεξα κεγέζε παξαγγειηψλ θαη παξηίδσλ παξαγσγήο 

❖ Απνηειεζκαηηθφηεξνο πληνληζκφο 

Σα πιενλεθηήκαηα απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα λα κεηψλνληαη ηα απνζέκαηα, λα 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο-δηεθπεξαίσζεο, λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα 

γηα ηνλ πειάηε αιιά θαη κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ππάξρεη άκεζε επίπησζε ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ 

θεξδψλ, ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Ζ νινθιήξσζε πνπ παξέρνπλ ηα ERPs, ε ιεηηνπξγηθή ηνπο πιεξφηεηα θαη 

ππνζηήξημε θάλνπλ ηελ επηρείξεζε πην ―δηνξαηηθή‖, βειηηψλνπλ ηνλ έιεγρν θαζψο 

θαη ηηο ινγηζηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (reports). Δπηπιένλ κε ηε ρξήζε 

ζσζηψλ ERPs ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηαρχηεξν θιείζηκν ησλ βηβιίσλ θαζψο θαη 

νκαιφηεξε κεηάβαζε θαη ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

Σαπηφρξνλα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημε απνηηκήζεσλ ζε πνιιά λνκίζκαηα 

θαη γιψζζεο, γηα ηαρχηεξε αλαδξνκή ζηα δεδνκέλα, έγθαηξεο θαη έγθπξεο 

ελεκέξσζεο γηα ιάζε θαη απνθιίζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηα ERPs, βνεζνχλ ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο: 

1. Πεξηβάιινλ έιεγρνπ 

Ζ ηππνπνηεκέλε θαη ζπλεθηηθή δνκή ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ελζσκαησκέλε ζην ίδην 

ην πξφγξακκα ηνπ ERP. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ κπνξεί θάπνηνο λα παξαβηάζεη ηνπο 

θαλφλεο. Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ φπσο ηα κελνχ πνπ αλαγλσξίδνπλ 

ην ρξήζηε θαη νη δηαδηθαζίεο workflow δηαζθαιίδνπλ ηηο δηθαηνδνζίεο θαη ηηο 

ππεπζπλφηεηεο δηεπξχλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ. 

2. Αμηνιφγεζε ησλ θίλδπλσλ 

Με ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ άζθεζε ηνπ απνινγηζηηθνχ έιεγρνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εχιεπηε παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ απνθιίζεσλ, 

επηζεκαίλνληαη έγθαηξα ηα ζεκεία πζηέξεζεο απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη νη επηπηψζεηο 

ηνπο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο εθδίδνληαη 

πεξηνδηθέο ή έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πνπ πιεξνθνξνχλ ηελ αλσηάηε δηνίθεζε θαη ηα 

ζηειέρε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο. Έλα απνηειεζκαηηθφ workflow γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ έξγσλ θαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζπληνλίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θίλδπλσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ζε εμέιημε. 
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3. Γξαζηεξηφηεηεο Έιεγρνπ 

Οη επηζεσξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, βνεζηνχληαη απφ εξγαιεία πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλα ζηα ERP φπσο ε ιεηηνπξγία "Query by forms" (Δξσηήζεηο κέζσ 

θνξκψλ) ή απφ πξφζζεηα εξγαιεία πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνεγνχκελα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ θαη έθηαθηεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ αλαθνξέο. Οη εγθξίζεηο δίλνληαη κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ελψ ην 

workflow θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ησλ θαηάιιεισλ κελπκάησλ ζηα 

εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ έγθξηζε πξφζσπα. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο 

αθνινπζνχληαη κε ζπλεπή ηξφπν γηα ην ιφγν φηη είλαη ελζσκαησκέλεο ζε πίλαθεο ή 

ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ERP. 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ειέγρεη κφλν ηε ζσζηή ζχληαμε θαη 

ηήξεζε ησλ παξακέηξσλ θαη φρη ηελ θάζε κηα πεξίπησζε ρσξηζηά. Σα επαίζζεηα 

δεδνκέλα θπιάζζνληαη ζηε βάζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

δηαζέζηκα κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Οη δηάθνξεο κεηαβνιέο βαζηθψλ 

δεδνκέλσλ θαηαρσξνχληαη ζε εκεξνιφγηα κεηαβνιψλ, ψζηε λα κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί θαη λα ειεγρζεί πφηε έγηλε ε κεηαβνιή, πνηνο ηελ έθαλε, θαη απηφ πνπ 

αθνξνχζε. Αλάινγα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ελεξγνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο workflow κε 

εηδηθέο εηδνπνηήζεηο κέζσ e-mail. 

4. Παξαθνινχζεζε 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζσζηνχ ERP πξέπεη θαη νθείιεη λα εγγπάηαη ηνλ ζσζηφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο. Οη παξάκεηξνη ειέγρνληαη απφ ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Οη δηαδηθαζίεο κεηαβνιήο ηνπ απαηηνχλ ηελ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σα δηάθνξα εκεξνιφγηα κεηαβνιψλ παξέρνπλ 

πιεξνθφξεζε γηα ην εάλ νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη θαλνληθά (φζνλ αθνξά ην ρξφλν, 

ηε ζπρλφηεηα, ηελ εκβέιεηα θαη ην θφζηνο). 

Οη θαλφλεο ηνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθνί θαζψο είλαη: 

 θαζνιηθνί, 

 αδηακθηζβήηεηνη 

 ελζσκαησκέλνη ζην ζχζηεκα 

 πξνζπειάζηκνη ζε θάζε εκπιεθφκελν ζαλ πιεξνθνξία 

 πξνζπειάζηκνη γηα κεηαβνιέο κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 
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5. Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

Σα ERP παξάγνπλ αλαθνξέο κε ιεηηνπξγηθά, νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνπο 

θείκελνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Γηαζέηνπλ εηδηθή ηερλνινγία ππφκλεζεο θαη 

ελεκέξσζεο κέζσ e-mail. Δπίζεο, νη δηαδηθαζίεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ησλ ζηειερψλ θπιάζζνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη είλαη ειεγρφκελα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δηαζθαιίδεηαη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο παξέρνληαη φπνηε πξέπεη θαη 

ζε φζνπο πξέπεη. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα ERPs βειηηψλνπλ θαηά πνιχ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαζηζηψληαο επθξηλέζηεξεο ηηο πιεξνθνξίεο, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαζηζηψληαο έηζη ηελ επηρείξεζε πην 

απνδνηηθή. Έλα ERP φηαλ δηαζέηεη αμηφινγε ιεηηνπξγηθφηεηα δηαζθαιίδεη ηφζν ηελ 

έγθπξε, έγθαηξε θαη ειεγρφκελε πιεξνθφξεζε πνπ ηελ δηαρέεη απνηειεζκαηηθά ζε 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο, φζν θαη ηε ζσζηή άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηνλ πιήξε εζσηεξηθφ έιεγρν. 

ηελ Διιάδα, νη Spathis θαη Constantinides (2004)
83

 εμεηάδνπλ ηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ ERP ζε 26 εηαηξείεο κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί πσο αληέδξαζαλ νη 

εηαηξείεο ζηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ηα ζπζηήκαηα ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη νξηζκέλσλ 

παξνρέσλ ERP ζπζηεκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεηαη ν ηνκέαο 

accounting απνηειεί ηελ θαξδηά ελφο ζπζηήκαηνο ERP, ζηελ έξεπλα δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ επίδξαζε πνπ είρε ε εθαξκνγή ERP ζηνλ ηνκέα απηφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

νη αιιαγέο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ήηαλ ζρεηηθά ιίγεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ απμεκέλε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο internal audit, ησλ κε νηθνλνκηθά ζπλπθαζκέλσλ δεηθηψλ 

απφδνζεο θαη ηεο αλάιπζεο θεξδνθνξίαο ζηνλ ηνκέα αγνξάο θαη πξντφλησλ. 

Πξφθεηηαη ελ νιίγνηο γηα ελέξγεηεο ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ νη εηαηξείεο ράξε ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ελνπνίεζε δηεξγαζηψλ θαη 

αλάθηεζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαλνληζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε 
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ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ (Richard Champers, 2006). Με ηελ έλλνηα ζπλερή έιεγρν 

ελλννχκε ηνλ ηξηκεληαίν, κεληαίν θαη θαζεκεξηλφ έιεγρν αληί γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ή ηελ εηήζηα εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Richard Champers). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ζπλερψλ ειέγρσλ κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ίζσο λα κεηψζεη ηελ κέρξη πξφηηλνο αλάγθε γηα ιεπηνκεξείο εηήζηεο 

αλαζεσξήζεηο. Ο δηαξθήο έιεγρνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

λα ειέγρνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα γηα αλσκαιίεο θαη γηα ζεκεία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φπνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί απνπζία ειέγρνπ, άξα θαη 

αλαδεηθλπφκελνο θίλδπλνο. Με ην ζπλερή έιεγρν ε ηερλνινγία απνθηά ζεκαληηθφ 

ξφιν σζηφζν, απαηηείηαη θαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζή ηεο (Warren & Barker, 2003). 

ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ επηηξέπεηαη ε ζχγρπζή ηνπ κέζσ ηεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο πνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο (C.O.S.O., 2004). Ζ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο ηερληθέο ηεο ηερλνινγίαο ζα 

εμαζθαιίζεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο παξαδνζηαθέο ειεγθηηθέο ηερληθέο. 

 

3.7 Γηεζλή Πξόηππα γηα Δπαγγεικαηηθή Γηελέξγεηα Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αληηθεηκεληθφο. Πεξαηηέξσ, 

φινη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη πξέπεη λα εθηεινχληαη κε εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή 

πξνζνρή. Γη' απηφ ην ιφγν ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα θαηέρεη ή λα απνθηά ηε 

γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Σα δηεζλή πξφηππα επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεξψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ. Αθφκε, παξέρνπλ 

πνηνηηθά θξηηήξηα απνηίκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηα πξφηππα, ν 

δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί έλα 

πξφγξακκα δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνηφηεηα. Δθηφο απηψλ, πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία ζηνλ 

νξγαληζκφ, δειαδή φηη πξνθχπηεη φθεινο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαη φηη αθνινπζεί ειεγθηηθή πξνζέγγηζε βάζεη θηλδχλνπ. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε. 

Πξνηνχ πξνβνχλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη 

λα αλαπηχζζνπλ έλα πιάλν, ζην νπνίν λα αλαιχνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο, ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

ειέγρνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα εθηηκνχλ 

θαη λα θαηαγξάθνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ειέγρνπ. Σέινο, κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη κε αθξίβεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη 

εγθπξφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ε δηνίθεζε πξέπεη λα ζπκθσλεί γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ειέγρσλ θαη ν δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα πηνζεηεί δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηνλ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε φηη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο έρνπλ δηελεξγεζεί 

απνηειεζκαηηθά. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη δηεπζπληέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ππνζηεξίμνπλ φηη ε δηνίθεζε έρεη δερηεί έλα ζηνηρείν ππνιεηκκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί κε απνδεθηφ γηα ηνλ νξγαληζκφ, ηφηε πξέπεη λα 

ζπδεηήζνπλ ην ζρεηηθφ ζέκα κε ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Αλ δελ θαηαθέξνπλ ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, νη δηεπζπληέο απεπζχλνληαη ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ. 

θνπφο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ είλαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη: 

 λα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  

 λα απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά θαη 

 λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ.  

Σα Γηεζλή Πξφηππα πξνζδηνξίδνπλ ηα ζέκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην κεραληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο είλαη ν ζθνπφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηα 

δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ε επάξθεηα ησλ γλψζεσλ, ε δένπζα 

επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο, ηα πξφηππα 

απνβιέπνπλ ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηε θχζε 

θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, ηε δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, 
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ηε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επφπηεπζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ απνδνρή ησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη απηνχζηα ηα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηα 

πξφηππα επίδνζεο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη απφ ην Institute of Internal Auditors-UK 

and Ireland, θαη ελ ζπλερεία πηνζεηνχληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε 

ρψξα καο84. Σα πξόηππα ραξαθηεξηζηηθώλ δηεπζεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ησλ κεξψλ πνπ δηελεξγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. Σα πξόηππα επίδνζεο πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Αθφκε έρνπλ θαζηεξσζεί θαη ηα 

πξφηππα εθαξκνγήο, ηα νπνία αθνξνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

ηχπνπο ειέγρνπ. 

 

Πξόηππα Υαξαθηεξηζηηθώλ θαη Πξόηππα Δπίδνζεο
85

 

 

 Πξόηππα ραξαθηεξηζηηθώλ 

1000- θνπόο, εμνπζία θαη επζύλε 

Ο ζθνπφο, ε εμνπζία θαη ε επζχλε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζε έλα θαλνληζκφ, ζχκθσλν κε ηα πξφηππα θαη 

απνδεθηφ απφ ηε δηνίθεζε. 

1100- Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 
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1110- Οξγαλσζηαθή αλεμαξηεζία 

Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε έλα επίπεδν κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ λα 

εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ ηνπο. 

1120- Αηνκηθή αληηθεηκεληθόηεηα 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ ακεξφιεπηε, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο δηάζεζε 

θαη λα απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

1130- Δμαζζέληζε ηεο αλεμαξηεζίαο ή ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο 

Δάλ ε αλεμαξηεζία ή ε αληηθεηκεληθφηεηα εμαζζελίζνπλ είηε ζηνπο ηχπνπο είηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο αλεμαξηεζίαο πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηα 

θαηάιιεια κέξε. Ζ θχζε ηεο απνθάιπςεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο εμαζζέληζεο. 

1200- Δμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή πξνζνρή 

Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή 

πξνζνρή.  

1210- Δμεηδίθεπζε 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη άιιεο 

απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα εθηειέζνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

1220- Δπαγγεικαηηθή πξνζνρή 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε θξνληίδα πνπ 

απαηηείηαη απφ έλα ηθαλφ θαη ζπλεηφ εζσηεξηθφ ειεγθηή, ρσξίο βέβαηα λα 

δηαζθαιίδεηαη ην αιάζεην. 

1230- πλερήο επαγγεικαηηθή εμέιημε 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο δηα 

κέζσ ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

1300- Πξόγξακκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη βειηίσζεο 

Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί έλα πξφγξακκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη βειηίσζεο, ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλερψο παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Απηφ 

ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

πνηφηεηαο θαη ζπλερή εζσηεξηθή παξαθνινχζεζε. Σν πξφγξακκα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη ψζηε λα βνεζά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα πξνζζέηεη αμία, λα βειηηψλεη ηηο 

νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα παξέρεη δηαβεβαίσζε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο. 
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1310- Πξόγξακκα πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πηνζεηήζεη κία δηαδηθαζία γηα λα ειέγρεη θαη λα 

εθηηκά ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο. Σν 

πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν εζσηεξηθέο, φζν θαη εμσηεξηθέο εθηηκήζεηο. 

1311- Δζσηεξηθέο εθηηκήζεηο 

Οη εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: α) ζπλερείο επηζεσξήζεηο ηεο 

επίδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη β) πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο, εθηεινχκελεο κε 

απηνέιεγρν ή απφ άιια ζηειέρε ζηελ επηρείξεζε, κε γλψζε ησλ πξαθηηθψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ Πξνηχπσλ. 

1312- Δμσηεξηθέο εθηηκήζεηο 

Οη εμσηεξηθέο εθηηκήζεηο, φπσο είλαη νη επηζθνπήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηα πέληε έηε απφ κία έκπεηξε, 

αλεμάξηεηε νκάδα αλαζεψξεζεο εθηφο ηεο επηρεηξήζεσο. 

1320 - Αλαθνξά γηα ην πξόγξακκα πνηόηεηαο 

Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πιεξνθνξεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα 

ηα επξήκαηα ησλ εμσηεξηθψλ εθηηκήζεσλ. 

1330 - Υξήζε ηεο δήισζεο 'Γηελεξγήζεθε κε βάζε ηα Πξόηππα' 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαθέξνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

δηελεξγνχληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όκσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε ζέζε είλαη απαξαίηεην νη 

εθηηκήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο λα πηζηνπνηνχλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη ζχκθσλνο κε ηα Πξφηππα. 

1340 - Γεκνζίεπζε ηεο κε ζπκκόξθσζεο 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δε ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα 

Πξφηππα, ηφηε πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην πεξί απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. 

 

 Πξόηππα Δπίδνζεο 

2000 - Γηαρείξηζε ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν δηαζθαιίδνληαο φηη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

 



120 

 

2010- ρεδηαζκόο 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πιάλα βάζεη θηλδχλνπ 

γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκβαδίδνπλ κε 

ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο. 

2020 - Δπηθνηλσλία θαη απνδνρή 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε 

ην ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε πφξνπο θαη λα παίξλεη 

ηελ έγθξηζε απφ απηή. Δπίζεο, ν δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ελεκεξψλεη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ. 

2030 - Γηαρείξηζε πόξσλ 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαβεβαηψζεη φηη νη ειεγθηηθνί πφξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια, επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά γηα λα επηηχρνπλ ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην. 

2040 - Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαιάβεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ νξγαλψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2050 - πλεξγαζία 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαλέκεη πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπλδπάδεη δξαζηεξηφηεηεο κε άιινπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξνρείο 

αζθαιηζηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ειεγθηηθήο θάιπςεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηπιαζηαζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ. 

2060- Αλαθνξά ζηε Γηνίθεζε 

Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη πεξηνδηθά ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ην ζθνπφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ 

εμνπζία, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ επίδνζε ζρεδίνπ ηνπ ειέγρνπ. Ζ αλαθνξά πξέπεη 

επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλεη ζέκαηα ειέγρνπ θηλδχλνπ, δεηήκαηα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη άιια ζέκαηα πνπ εθρσξνχληαη απφ ηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. 

2100 - Φύζε ηεο εξγαζίαο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εθηηκά θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε. 
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2110 - Γηαρείξηζε θηλδύλνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα βνεζά ηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ εθζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ θίλδπλν θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

2120 - Έιεγρνο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα βνεζά ηνλ νξγαληζκφ ζηε δηαηήξεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

2130 - Γηαθπβέξλεζε 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εθηηκά θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ 

ζηφρσλ, φπσο είλαη: α) ε πξναγσγή ησλ θαηάιιεισλ εζηθψλ θαη αμηψλ ζηελ 

επηρείξεζε, β) ε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

επίδνζεο, γ) ε απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηνπο 

ειέγρνπο δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο επηρείξεζεο θαη δ) ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο, ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

2200 - ρεδηαζκόο ειέγρνπ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ έλα ζρέδην γηα 

θάζε έιεγρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ. 

2201- Θεσξήζεηο ζρεδηαζκνύ 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηα εμήο: Σν γεγνλφο φηη νη ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνληαη, θαζψο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ε δξαζηεξηφηεηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εμεηάδεη ηελ επίδνζε ηεο. Σνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ηνπ ειέγρνπ, ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, ηηο πεγέο ηνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζψο θαη ηα κέζα δηαηήξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. Σελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε έλα ζρεηηθφ κνληέιν 

ειέγρνπ. Σηο επθαηξίεο γηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

2210- ηόρνη ειέγρνπ 

ηφρνη πξέπεη λα πηνζεηνχληαη γηα θάζε έιεγρν.  
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2230- Καηαλνκή πόξσλ ειέγρνπ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηηο θαηάιιειεο πεγέο γηα λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. Σν πξνζσπηθφ θαζνξίδεηαη κέζα απφ κία δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θάζε ειέγρνπ, ηνπ ρξνληθνχ 

πεξηνξηζκνχ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ. 

2240 - Πξόγξακκα ειεγθηηθήο εξγαζίαο 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ. Αθφκε, απαηηείηαη θαηαγξαθή ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ. 

2300- Δθηέιεζε ειέγρνπ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα εθηηκνχλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ειέγρνπ. 

2310- Δληνπηζκόο πιεξνθνξηώλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ επαξθείο, αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ. 

2320- Αλάιπζε θαη εθηίκεζε 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζε 

θαηάιιειεο αλαιχζεηο θαη εθηηκήζεηο. 

2330- Καηαγξαθή πιεξνθόξεζεο 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κε βάζε 

ηηο νπνίεο ζηεξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ειέγρσλ. 

2340- Δπίβιεςε ηνπ ειέγρνπ 

Οη δηελεξγνχκελνη έιεγρνη πξέπεη λα επηηεξνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2400- Μεηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ. 

2410 - Κξηηήξηα κεηάδνζεο 

Οη γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ, ηνλ ζθνπφ, 

θαζψο εθαξκφζηκα ζπκπεξάζκαηα, ζπζηάζεηο θαη ζρέδηα δξάζεο. 

2420-Πνηόηεηα κεηάδνζεο 

Οη γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, αληηθεηκεληθέο, επνηθνδνκεηηθέο, 

πιήξεηο θαη έγθπξεο. 
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2421-Παξαιείςεηο θαη ιάζε 

Αλ ε ηειηθή αλαθνίλσζε πεξηέρεη ζεκαληηθά ιάζε ή παξαιείςεηο ν δηεπζπληήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δψζεη ηηο δηνξζψζεηο ζε φια ηα κέξε πνπ έρνπλ δερζεί 

ηελ αλαθνίλσζε. 

2430- Γλσζηνπνίεζε ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ ειέγρνπ κε ηα Πξόηππα 

Όηαλ πθίζηαληαη έιεγρνη πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα, ηφηε πξέπεη λα 

απνθαιχπηνληαη: Σν πξφηππν κε ην νπνίν δελ ζπκκνξθψλνληαη νη έιεγρνη. Οη ιφγνη 

γηα ηε κε ζπκκφξθσζε. Ζ επίδξαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζηνπο ειέγρνπο. 

2440- Γηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ 

Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κεηαδψζεη ηα απνηειέζκαηα ζηα 

θαηάιιεια κέξε.  

2500- Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο 

Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πηνζεηεί θαη λα δηαηεξεί έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δηνίθεζε. 

2600- Γηεπζέηεζε ηεο απνδνρήο θηλδύλνπ από ηε δηνίθεζε 

Όηαλ ν δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξεί φηη ε αλψηεξε δηνίθεζε έρεη αλαιάβεη 

ππνιεηκκαηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο δελ είλαη απνδεθηφο απφ ηνλ νξγαληζκφ, ηφηε πξέπεη 

λα ζπδεηήζεη ην ζέκα καδί ηεο. Δάλ λαπαγήζεη ε ζπλάληεζή ηνπο, ηφηε ην ζρεηηθφ 

ζέκα επηιχεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

 

3.8 Τηνζέηεζε Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ)
86

 

 

Μέζα ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ αλαθαηαηάμεσλ, ην νπνίν ―επηβιήζεθε‖ απφ ην λέν 

θαλνληζηηθφ επνπηηθφ πιαίζην (ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο επηηαθηηθή κεηά 

ηα αιιεπάιιεια θξνχζκαηα ινγηζηηθήο απάηεο), αλαπηχρζεθαλ θαη ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ή αιιηψο Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα), ζαλ αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ ζα ζπλεπηθνπξνχζε ζηελ πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο θαη απνηξνπήο ηερληθψλ ηνπ παξειζφληνο. Με ηνλ 

επξσπατθφ θαλνληζκφ 1606/2002
87

, ε Δπξσπατθή Έλσζε ππνρξεψλεη ηηο εηζεγκέλεο 

                                            

86 Δθηελήο παξνπζίαζε ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί 
87

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Ηνπιίνπ 2002, γηα ηελ εθαξκνγή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 
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εηαηξίεο φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ «λα πηνζεηήζνπλ κία εληαία θαη πςειήο πνηφηεηαο 

δέζκε Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα δηεζλψο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

κηαο εληαίαο δέζκεο παγθφζκησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ». 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία 1606/2002 θαη βάζεη ηνπ 

Νφκνπ 3229/2004 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Νφκν 13 3301/2004), νη ειιεληθέο 

εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νπνηνδήπνηε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (ζηελ εκεδαπή 

ή ζηελ αιινδαπή) ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο 

(απιέο θαη ελνπνηεκέλεο) απφ ηελ ρξήζε πνπ αξρίδεη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη 

εθεμήο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(ΓΠΥΠ), γλσζηά θαη σο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ). εκεηψλνπκε εδψ, φηη 

ηα ΓΠΥΠ, ζε αληίζεζε κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν 

ηεο εχινγεο αμίαο (fair value), πνπ ζπληζηά κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο 

ηνπο. Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ θαη ζηελ Διιάδα έρεη σο ζηφρν ηε κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα θαη πνηφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δπίζεο ζα βνεζήζεη ζηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

Γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2005, νη εηζεγκέλεο ζην 

ΥΑΑ εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (ΓΛΠ): 

α) ε εηήζηα βάζε (λ.2190/1920 άξζξ.42α, 43α, 134): 

 Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε) πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηζνινγηζκφ, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, θαηάζηαζε κεηαβνιψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο 

 Έθζεζε δηαρείξηζεο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 Έθζεζε ειέγρνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

 πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο (Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΚΤΑ) 6511/172/10.1.2006) πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν 

β) ε πεξηνδηθή βάζε (π.δ.360/1985 άξζξ.2) 

 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο (απνθάζεηο 17/336/21.4.2005, 2/396/31.8.06 Γ.. 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) 



125 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχπν θαη λα 

αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 

20.1.2007 ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (ΓΛΠ) ζε εηήζηα θαη πεξηνδηθή βάζε (λ.3556/2007 άξζξ.4) κηα εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη: 

• Διεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή & ελνπνηεκέλε βάζε) 

• Έθζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

• Γειψζεηο πξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα αιεζή απεηθφληζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

• Έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

• πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο (ΚΤΑ) γηα δεκνζίεπζε ζηνλ 

Σχπν 

• Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφθαζεο 7/448/11.10.07 Γ.. Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β/2092/29.10.2007). 

Οη παξαπάλσ απνθάζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πιήξε ελεκέξσζε γηα ηελ 

εηθφλα ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (επελδπηέο, θξάηνο, 

ηξάπεδεο, αλαιπηέο, θιπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο, απνηξέπνληαο έηζη θαηλφκελα ρεηξαγψγεζεο κεηνρψλ. 

Κιείλνληαο απηή ηελ ελφηεηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηφζν ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε  φζν θαη ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα απφ ην 2005 θαη κεηά, ππάξρνπλ πιένλ φινη 

νη απαξαίηεηνη θαλφλεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηθεηκεληθή, αλεμάξηεηε θαη 

αμηφπηζηε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξίεο 

πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο απφ ηηο εηζεγκέλεο, ε 

ζέζπηζε ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, θαη ηδηαίηεξα ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξαθηηθψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε 

ελδπλάκσζε ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

λέν πιαίζην νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πλεπψο νη εηζεγκέλεο θαζίζηαληαη κία θαιή επελδπηηθή επηινγή γηα ηνπο επελδπηέο, 

νη νπνίνη ζηαδηαθά επαλαθηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πνπ είρε θινληζηεί. Όπσο 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ν εθζπγρξνληζκφο πνπ απηφο έρεη 
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ππνζηεί ζαλ απφξξνηα φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ, δηαδξακαηίδεη πιένλ κείδνλα ξφιν 

ζε κία ζχγρξνλε επηρείξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γ.Λ.Π.) Ή ΓΗΔΘΝΖ 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (Γ.Π.Υ.Π.)-ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ-Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards 

Committee - IASC) ζπζηάζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1973, χζηεξα απφ ζπκθσλία ησλ 

Λνγηζηηθψλ σκάησλ ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Ηαπσλίαο, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Ηξιαλδίαο θαη 

ησλ Ζ.Π.Α. Σν 1982 αλαζεσξήζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηεο IASC θαη νπζηαζηηθά απφ 

εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά μεθίλεζαλ νη πξνεξγαζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαλφλσλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ 

απφιπηε ζαθήλεηα ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά 

ηνλ θφζκν, δηαζθαιίδνληαο έηζη φηη φια ηα πξναλαθεξζέληα αληαλαθινχλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηηο αζηαηηθέο αγνξέο ην 1998 θαη γξήγνξα 

εμαπιψζεθε θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ελίζρπζε ηελ αλάγθε χπαξμεο αμηφπηζησλ θαη 

ζπγθξίζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ-θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλά ηνλ θφζκν, σο απαξαίηεηεο πεγήο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο 

επελδπηέο, ηνπο δαλεηζηέο θαη ηηο νξγαλσηηθέο αξρέο. Σν 1998, νη ππνπξγνί 

νηθνλνκίαο ηνπ G7 (ησλ επηά πην ηζρπξψλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ) θαη νη Γηνηθνχληεο ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ζπκθψλεζαλ ζηελ πξνψζεζε ελφο δηεζλψο απνδεθηνχ θψδηθα 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ νξζή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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Δπηπιένλ, θάιεζαλ φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο απηνχ ζπζηήκαηνο. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2001 ε IASC κεηνλνκάζηεθε ζε International Accounting Standards 

Board (IASB), έηζη ψζηε λα ππάξμεη ελαξκφληζε ηεο επσλπκίαο ηεο κε ηελ 

αληίζηνηρε ακεξηθάληθε νξγάλσζε Financial Accounting Standards Board (FASB)
88

. 

Έηζη απνθαζίζηεθε φηη φια ηα πξφηππα πνπ ζα εθδίδνληαη πιένλ απφ ην I.A.S.B. 

(International Accounting Standards Board- ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ), 

ζα νλνκάδνληαη Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International 

Financial Reporting Standards). Σα πξφηππα, αληίζεηα, πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηελ 

I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee- Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) θαηά ηελ πεξίνδν 1973-2001, νλνκάδνληαη Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (ΓΛΠ, International Accounting Standards). Μέρξη ηελ πιήξε 

αληηθαηάζηαζε ησλ εβξηζθφκελσλ ζε ηζρχ ΓΛΠ απφ λέα ΓΠΥΠ, ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν φξνη. Δπεηδή φκσο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

ηζρχεη ην ίδην θαζεζηψο κε ηα πην πξφζθαηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο, φια ζα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο σο ΓΠΥΠ γηα 

ιφγνπο επθνιφηεξεο παξνπζίαζεο. 

ήκεξα πνιιέο ρψξεο έρνπλ ήδε πξνζαξκφζεη ηελ θνξνινγηθή ηνπο 

λνκνζεζία αλάινγα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ΓΠΥΠ, ελψ νη κεγάιεο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο βάζεη ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Σν Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην κε ηνλ Καλνληζκφ 1606/2002 απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ γηα 

φζεο επηρεηξήζεηο είλαη εηζεγκέλεο ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ησλ ρσξψλ πνπ 

απνηεινχλ κέιε ηεο Έλσζεο. Ζ ρψξα καο πηνζέηεζε ηνλ Καλνληζκφ κε ην Ν. 

2992/2002 ζηηο 20/3/2002 πνπ αθνξά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ζ πηνζέηεζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(ΓΠΥΠ) ην 2005 απνηειεί γηα ηελ Διιάδα ηε Λνγηζηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 21νπ 

αηψλα, κε δεδνκέλε ηε δηαθνξά θηινζνθίαο κεηαμχ ησλ ΓΠΥΠ θαη ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Καλφλσλ (ΔΓΛ).
89

 

                                            
88

 IAS Around the world, Άξζξν ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ International Accounting Standards 

Board, April 2001, p.p 10-12. 
89

 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο , «Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα 

ειιεληθά», Δθδφζεηο Καζηαληψηε, 2008 
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Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο είλαη έλα ζχλνιν 

ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γεληθά απνδεθηψλ (generally 

accepted), ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε νκνηνκνξθία θαηάξηηζεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ζε αθξηβή, αιεζή θαη νκνηφκνξθε 

πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (επελδπηψλ, κεηφρσλ, 

πηζησηψλ, εξγαδνκέλσλ, θνξνινγηθήο αξρήο θ.ι.π.). Σα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο δελ είλαη απιά κηα ππνρξέσζε, αιιά αλάγθε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλάκα έλα 

εξγαιείν, πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί νξζά κπνξεί λα απνηειέζεη εθείλν ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη θαη ζα θαζηεξψζεη κηα επηρείξεζε ζηηο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

 

4.2 Γεληθέο Αξρέο ησλ ΓΠΥΠ 

 

Οη Γεληθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, είλαη νη εμήο
90

: 

1. Γεδνπιεπκέλε βάζε (accrual basis): Σα δηάθνξα ινγηζηηθά γεγνλφηα 

(ζπλαιιαγέο), πνπ επεξεάδνπλ ηελ Καζαξή Θέζε ηεο επηρείξεζεο, 

θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο φηαλ ζπκβαίλνπλ θαη φρη φηαλ εηζπξάηηνληαη ή 

πιεξψλνληαη. Απηφ ζπλαθφινπζα ππνδειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθφξεζε φρη κφλν γηα ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο 

ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ κεηξεηά θαη πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ, αιιά 

θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε κεηξεηά πνπ αθνξνχλ 

ην κέιινλ. 

2. πλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern): Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη ε επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ζην κέιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη 

ιφγν λα ξεπζηνπνηήζεη άκεζα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο, ή λα πεξηνξίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

                                            
90

 Βεληέξεο, Γ., (2003), Ο ζθνπφο θαη νη γεληθέο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, Πεξηνδηθφ 

Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο (21/09/2003), ζει. 52. 
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3. πλάθεηα
91

: Γηα λα είλαη ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ βνεζψληαο ηνπο λα 

αμηνινγήζνπλ παξειζφληα, παξφληα ή κειινληηθά γεγνλφηα θαη λα 

επηβεβαηψζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο. 

4. Καηαλνεηφηεηα (understandability): Ζ πιεξνθφξεζε πνπ πεξηέρεηαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηή απφ ηνπο 

ρξήζηεο νη νπνίνη πξναλαθέξζεθαλ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη ρξήζηεο δηαζέηνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο γλψζεηο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηε ζέιεζε λα ηηο 

κειεηήζνπλ θαη λα ηηο αλαιχζνπλ. 

5. ρεηηθφηεηα (relevance): Γηα λα είλαη ρξήζηκε ε πιεξνθφξεζε πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, έηζη ψζηε λα ηνπο βνεζά ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ, ή κε ηε δηφξζσζε εθηηκήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ην παξειζφλ. Ζ πξνβιεςηκφηεηα, ή ε επηβεβαίσζε, είλαη δχν 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αιιεινζπλδένληαη. Έηζη πιεξνθνξίεο π.ρ. ζρεηηθέο κε ην 

χςνο θαη ηε δηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, έρνπλ αμία γηα ηνπο 

ρξήζηεο φηαλ πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 

αμηνπνηήζεη επθαηξίεο, ή λα αληαπνθξηζεί ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη 

ίδηεο πιεξνθνξίεο επηβεβαηψλνπλ πξνβιέςεηο ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ή ην αλακελφκελν απνηέιεζκα απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

6. Οπζηαζηηθφηεηα (materiality): ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρεηαη 

πιεξνθφξεζε, πνπ είλαη νπζηαζηηθή. Ζ πιεξνθφξεζε ραξαθηεξίδεηαη 

νπζηαζηηθή, φηαλ ε πξφζιεςή ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο. 

7. Αμηνπηζηία (reliability): Γηα λα είλαη ρξήζηκε ε πιεξνθνξία, πξέπεη λα είλαη 

αμηφπηζηε. Καη ε πιεξνθνξία είλαη αμηφπηζηε φηαλ είλαη νπζηαζηηθή θαη 

ακεξφιεπηε, εζηηάδεηαη ζηελ νπζία θαη φρη ζηνλ ηχπν, είλαη νπδέηεξε απφ 

πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο, ζπληεξεηηθή ψζηε λα κε δεκηνπξγεί ππεξβνιηθή 

αηζηνδνμία γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πιήξεο. 
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8. πγθξηζηκφηεηα (comparability): Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ζπγθξίλνπλ δηαρξνληθά, αιιά θαη κε 

άιιεο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο 

ηάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Σελ αξρή ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο βνεζά ε έγθαηξε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε παξνπζίαζε κέζσ 

απηψλ ηεο εχινγεο, ή αθξηβνδίθαηεο, πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. 

9. χλεζε: Καηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηνχλ αβεβαηφηεηεο, νη νπνίεο πεξηβάιινπλ πνιιά γεγνλφηα θαη 

θαηαζηάζεηο (επηζθαιείο απαηηήζεηο, εθηηκήζεηο γηα ηελ σθέιηκε δσή ησλ 

Παγίσλ). Σέηνηεο αβεβαηφηεηεο αλαγλσξίδνληαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ είδνπο 

θαη ηεο έθηαζήο ηνπο, θαζψο θαη κε ηελ επίδεημε ζχλεζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ ζχλεζε είλαη έλα κέηξν επηθπιαθηηθφηεηαο, ην 

νπνίν εκπεξηέρεηαη ζηελ άζθεζε θάζε θξίζεο, πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλνπλ νη 

αλαγθαίεο εθηηκήζεηο θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηα Έζνδα λα κελ ππεξεθηηκψληαη, ελψ αληίζεηα, νη 

Τπνρξεψζεηο θαη ηα Έζνδα λα κελ ππνηηκψληαη. 

Δθηφο απφ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

θαη πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ππάξρνπλ θαη άιινη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ, ηηο Τπνρξεψζεηο θαη ηα Κεθάιαηα (ή Καζαξή Θέζε) ηεο επηρείξεζεο, 

κέζσ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο. Γεληθά, ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί φηη ηα 

ΓΠΥΠ
 
απνθιίλνπλ απφ ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (historical cost) σο βάζε 

κέηξεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο (current cost). Με βάζε απηή (ηελ 

αξρή ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο), ηθαλνπνηείηαη θαιχηεξα ε αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

θπζηθνχ θεθαιαίνπ (physical capital maintenance) ηεο επηρείξεζεο έλαληη ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ηεο (financial capital maintenance). 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, ππάξρεη θέξδνο κφλν 

φηαλ ε θπζηθή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ππήξρε ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ, ή απνζχξζεσλ θεθαιαίσλ, εθ 

κέξνπο ησλ κεηφρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. πλέπεηα ηεο πηνζέηεζεο 
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ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο είλαη ε ζχληαμε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ φρη κφλν 

κε βάζε ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία αιιά θαη κε βάζε εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο πνπ 

παξέρνπλ εηδηθνί εθηηκεηέο. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ΓΠΥΠ είλαη φηη 

θαζέλα απφ απηά αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν θαη εμαληινχλ 

(π.ρ., ζπκβάζεηο θαηαζθεπαζηψλ, απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θηι.). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απνθεχγεηαη ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία, φπνπ νη δηαηάμεηο γηα ην ίδην ζέκα είλαη δηάζπαξηεο ζε πνιινχο λφκνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κε ηα λέα 

πξφηππα, ηζρχνπλ δπν βαζηθέο παξαδνρέο: 

Α. Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηε βάζε ηεο ζπλερνχο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο αλ ππάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε 

παξαδνρή απηή δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί. Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέξα ησλ δψδεθα κελψλ. Μεηά ηε 

εθηίκεζε απηή θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη αθφινπζεο 

γλσζηνπνηήζεηο: 

 Σσλ αβεβαηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε ζεσξεί πσο δελ 

κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

 Σεο βάζεο θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Β. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Απφ ηελ αξρή απηή εμαηξείηαη ε Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ (ζπληάζζεηαη ζε ηακεηαθή βάζε). Με βάζε ηελ αξρή απηή, νη 

ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαη απεηθνλίδνληαη θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ απηέο αθνξνχλ. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη 

ζηα Απνηειέζκαηα, κε βάζε ηε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ 

δεκηνπξγνχλ. 
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4.3 Πιαίζην Δθαξκνγήο
92

 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ Ηζνινγηζκφ, 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Οη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή ζε άιιν 

ρξεκαηηζηήξην ζην εμσηεξηθφ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθδίδνπλ ηηο εηήζηεο θαη 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απφ ηηο ρξήζεηο πνπ ηειεηψλνπλ κεηά ηελ 

1/1/2005. Τπνρξεσκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ είλαη θαη νη εηαηξείεο πνπ 

ελνπνηνχληαη, κε νιηθή ελνπνίεζε, απφ ηηο πην πάλσ εηζεγκέλεο εηαηξείεο, εθφζνλ 

ζπλνιηθά απηέο νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο, θαιχπηνπλ ην 5% ηνπ ελνπνηνχκελνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ή ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο. 

Οη κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., πνπ δελ ελνπνηνχληαη 

απφ εηζεγκέλε εηαηξεία, κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ πξναηξεηηθά ηα ΓΠΥΠ. Γηα λα γίλεη 

απηφ, πξέπεη λα πάξεη ζρεηηθή απφθαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπο. Ζ απφθαζε πξέπεη 

λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία. Ζ πξναηξεηηθή εθαξκνγή 

πξνυπνζέηεη, φηη ηα ΓΠΥΠ ζα εθαξκνζηνχλ ππνρξεσηηθά θαη απφ ηηο ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθέο, φπσο ζπκβαίλεη αληίζηνηρα θαη κε ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ηα 

πξφηππα ππνρξεσηηθά. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο «θνηλήο ινγηζηηθήο 

γιψζζαο» δελ αθνξά κφλν ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ν λφκνο ην επηβάιιεη, 

αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο, θπξίσο κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο επηζπκνχλ 

λα έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.
93
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4.4 Υξεζηκόηεηα
94

 

 

Γηεζλψο δηαθαίλεηαη κηα απμαλφκελε δήηεζε γηα ηα ΓΠΥΠ, θαζψο ε χπαξμε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ δεκηνπξγεί αθελφο κηα αλνκνηνκνξθία πνπ 

θαζηζηά δπζρεξή ηε ζπγθξηζηκφηεηα, θαη αθεηέξνπ πςειφ θφζηνο ζηηο αγνξέο 

θεθαιαίνπ. Έλα κέξνο απφ απηφ ην θφζηνο είλαη άκεζν θαη επηβαξχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ απέλαληη ζε δηαθνξεηηθά είδε 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, αλ επηδηψθνπλ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θεθαιαηαγνξέο. Έλα άιιν κέξνο απηνχ ηνπ θφζηνπο είλαη έκκεζν θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ.  

Οη αγνξέο θεθαιαίνπ εθηηκνχλ θαη θνζηνινγνχλ ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη αλαθνξηθά κε ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα, ηα νπνία ππαγνξεχνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο. Ζ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ηείλεη λα 

δεκηνπξγεί ή θαη λα απμάλεη ηελ ππάξρνπζα αβεβαηφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ην 

θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, κπνξεί λα 

απνζαξξχλεη ηνπο επελδπηέο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο επελδπηηθέο ξνέο ζε κηα 

νηθνλνκία. Αθφκε θαη αλ δελ απμαλφηαλ ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ, ε 

δεκηνπξγνχκελε απφ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

αβεβαηφηεηα ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη δηάζεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη είλαη δχζθνιν κηα κεκνλσκέλε αξρή έθδνζεο 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ λα κπνξεί λα επηιχζεη φια ηα ινγηζηηθά δεηήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα. Γη‘ απηφ ην ιφγν, ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο ησλ ΓΠΥΠ (International 

Accounting Standards Board, IASB) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο αξρέο έθδνζεο 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΖΠΑ (FASB) θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ASB), θαζψο θαη 

κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (International Organisation of 

Securities Commissions, IOSCO), θαη έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζψκαηνο 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ ζα είλαη επξέσο απνδεθηά, ζα θαιχπηνπλ ζην κέηξν ηνπ 

                                            
94

 Ηαηξίδεο Γεψξγηνο, «ΓΛΠ, εθαξκνγή, δπζρέξεηεο θαη ρξεζηκφηεηα», Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 



135 

 

δπλαηνχ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηειψληαο κία θνηλή βάζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. 

Σα ηειεπηαία έηε ηα ΓΠΥΠ έρνληαο απνθηήζεη δηεζλή αλαγλψξηζε θαη 

απνδνρή, απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ινγηζηηθέο κνλάδεο θαη επηδηψθνπλ λα 

πεξηνξίζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηελ έιιεηςε επαξθνχο θαη ζπγθξίζηκεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη, φρη κφλν ζην πιαίζην ηεο εγρψξηαο, αιιά θαη 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θεθαιαίνπ. Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ είλαη απαίηεζε ηεο 

αγνξάο, ε νπνία δηαηεξεί πςειέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πηζηή θαη νξζή ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο απηά. Ζ πηνζέηεζε ησλ 

ΓΠΥΠ αιιά θαη ε ζπλερήο εμέιημή ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθή πξφθιεζε, θαζψο 

ζηνρεχνπλ ζηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ επελδπηψλ ζηε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε, 

ζηε δηακφξθσζε αμηφπηζησλ αλαιχζεσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

θεθαιαηαγνξά. Δίλαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη, ε ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη κε ηηο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο ηεο θεθαιαηαθήο αγνξάο, εηδάιισο κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ επελδπηψλ 

λα κειεηήζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο είλαη αλαγθαίεο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

θεθαιαίνπ. 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ νη επηρεηξήζεηο αλαπφθεπθηα ελζσκάησζαλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Ζ 

Έθζεζε Διέγρνπ (παιαηφηεξα πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ) κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

πεξηέρεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ εμαηξέζεηο (Έθζεζε Διέγρνπ κε 

έκθαζε), φκσο δελ αιινηψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο 

ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

θακία παξαηήξεζε ή εμαίξεζε ηφηε έρνπκε κία Έθζεζε Διέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιιψλ παξαηεξήζεσλ έρνπκε Άξλεζε Γλψκεο.  

Ζ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, παξφια απηά 

παξακέλεη δχζθνιν λα απνθαλζνχκε εάλ ηα ΓΠΥΠ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη ηα πξφηππα επηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ. Δλ θαηαθιείδη φκσο, είλαη 
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ζεκαληηθφ φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

παξνπζηάζνπλ πξαγκαηηθά αμηφπηζηεο θαη δηαθαλείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

4.5 Πνηόηεηα Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

4.5.1 Γεληθά 

 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν «πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» ζπλήζσο 

ελλννχκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηέο, ιεηηνπξγνχλ ππνβνεζεηηθά ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ (Nashwa, 

2003). Δπίζεο, εζηηάδνπκε ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο πξνζαξκφδνληαη ζηα δηεζλή 

πξφηππα ππνβνιήο εθζέζεσλ. Έλαο αθξηβήο θαη θνηλά παξαδεθηφο νξηζκφο ηεο 

πνηφηεηαο ή ηεο δηαθάλεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ζήκεξα 

δελ ππάξρεη. (Mueller, 2000, Yetman and Yetman, 2004, Pomeroy and Thornton, He 

et al. 2008).  

Αληί λα δνζεί νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία έρεη εζηηάζεη ζε παξάγνληεο φπσο ε 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ, νη επαλαδηαηππψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε 

χπαξμε απάηεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνπζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζαλ 

ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ρακειή πνηφηεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(Cohen et al. 2004). 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, γίλνληαη 

πνηθίιεο κεηξήζεηο ζπλήζσο κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ αξηζκνδεηθηψλ. Οη κεηξήζεηο 

θαη νη δηάθνξνη ππνινγηζκνί ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ακεξνιεςίαο πνπ ππάξρεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ, δειαδή ζην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο 

ινγηζηηθήο πνπ ππάξρεη θαζψο θαη ζην θαηά πφζν αθνινπζνχληαη νη γεληθά 

παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο (νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ αθξηβψο γηα λα 

ππνδείμνπλ πσο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). 
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Έηζη ινηπφλ πνηνηηθή ινγηζηηθή ζεσξείηαη απηή πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ 

αληαλάθιαζε ηεο αιήζεηαο φζνλ αθνξά ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαζψο 

ηίπνηα δε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην ρξήζηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαιχηεξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή, νπδέηεξε, θαη αινπζηξάξηζηε αιήζεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο. Οη 

ξεαιηζηηθέο κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο πνηφηεηαο, είλαη νη πιένλ πηζαλέο λα 

επηβεβαησζνχλ απφ ηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη έηζη είλαη πνιχ ρξήζηκεο ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Bernstein, 1992). Έλα 

ζεκαληηθφηαην κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηεο ινγηζηηθήο είλαη ινηπφλ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ηέηνηεο εθηηκήζεηο βξίζθνπλ πξαγκαηηθά αληαπφθξηζε ζηα κειινληηθά γεγνλφηα. Γηα 

παξάδεηγκα αδηθαηνιφγεηα αηζηφδνμεο εθηηκήζεηο ησλ εθβάζεσλ ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ ζα νδεγήζνπλ ζε παξαπιαλεηηθέο κεηξήζεηο θαη παξνπζηάζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μφλν νη ξεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο βαζηζκέλεο ζε 

ακεξφιεπηεο θξίζεηο θαη ζηελ πξαγκαηηθή γλψζε ηεο βηνκεραλίαο ζα νδεγήζνπλ 

ζηελ πςειή πνηφηεηα ινγηζηηθήο. 

Χζηφζν, ε ινγηζηηθή είλαη Κνηλσληθή Δπηζηήκε, θαη ζπλεπψο θακία εθηίκεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο ή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζ' απηή δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο, ρσξίο κηα 

αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο επηξξνήο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ζε απηή. 

 

4.5.2 Ζ Δπίδξαζε ησλ ΓΠΥΠ 

 

Μεηά απφ ηελ πξφζθαηε πηνζέηεζε ησλ IFRS ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, 

ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ ινγηζηηθήο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ινγηζηηθήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηειηθά απνθαιχπηνληαη απφ ηηο 

εηαηξείεο. χκθσλα κε ηνλ Kothari (2000) ηα νθέιε απφ ηελ νηθνλνκηθή απνθάιπςε 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεπψο ησλ πνηνηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εξκελεχνπλ 

ηελ απαίηεζε γηα πςειήο πνηφηεηαο πξφηππα ινγηζηηθήο. Ζ ζεσξία δείρλεη φηη θαη ε 

ππνρξεσηηθή θαη ε εζεινληηθή ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα απνθάιπςεο 

πιεξνθνξηψλ έρνπλ έλα ίδην απνηέιεζκα, λα κεηψλνπλ ηηο αζπκκεηξίεο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ θαη ηεο αγνξάο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ελεκεξσκέλσλ θαη 

αλελεκέξσησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο αγνξάο. 
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Ζ κεησκέλε αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη φηη κεηψλεη ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ, εληζρχνληαο ηνλ φγθν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (Healy and Palepu, 

2001). Οη θξαηηθνί ξπζκηζηέο αγθαιηάδνπλ απηφ ην ζπκπέξαζκα, παξά ην γεγνλφο φηη 

ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία ηεο επίδξαζεο ηεο απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ ζην θφζηνο 

θεθαιαίνπ είλαη αξθεηά κέηξηα θαη αληηθξνπφκελα. Δληνχηνηο, ηα πςειήο πνηφηεηαο 

πξφηππα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηψλνληαο ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ θαη είλαη θαλεξφ πσο ε απνθάιπςε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ησλ εηαηξεηψλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ. 

Χζηφζν, πνιιέο επηρεηξήζεηο παξά ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ θαη ηελ πςειήο πνηφηεηαο απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ, δελ 

επηιέγνπλ ηελ ππνβνιή πνηνηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ παξνχζα 

απφθαζε πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζε ελδερφκελεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηάδνζε ησλ πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ, φπσο άκεζεο δαπάλεο, δαπάλεο 

πξνζθπγήο ζε δηθαζηήξηα θαη γεληθφηεξν θφζηνο πνπ επσκίδνληαη νη επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςνπλ εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο. πρλά, ε απνθάιπςε 

πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε πξννπηηθέο πνπ είλαη αβέβαηεο θαη κε επαιεζεχζηκεο 

απφ κέξνπο κηαο εηαηξείαο, εθζέηεη απηήλ ζηνλ θίλδπλν ηεο πξνζθπγήο ηεο ζην 

δηθαζηήξην, εάλ ε ελδερφκελε έθβαζε ησλ γεγνλφησλ είλαη ηειηθά δπζκελήο. Σέινο, 

ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε απνθάιπςε απηψλ πηζαλφηαηα λα είλαη 

αληαγσληζηηθά αζχκθνξε. 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ησλ πξνηχπσλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπληαζζφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, έρεη θαηαιήμεη ζε ρξήζηκα επξήκαηα. ε κία έξεπλα ησλ Daske θαη 

Gebhardt (2006) νη ζπγγξαθείο αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ Απζηξηαθψλ, Γεξκαληθψλ θαη Διβεηηθψλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ήδε δηεζλψο - αλαγλσξηζκέλα πξφηππα (IFRS ή U.S. GAAP). Σα 

απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηνζέηεζαλ δηεζλψο - αλαγλσξηζκέλα ινγηζηηθά 

πξφηππα, ηδηαίηεξα ησλ IFRS, ζηηο ρψξεο πνπ κειεηνχλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο 

γεληθεχνληαη θαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ πηνζέηεζαλ ηα πξφηππα IFRS εζεινληηθά αιιά 

θαη γηα φζεο ηα πηνζέηεζαλ ππνρξεσηηθά. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί άκεζε 

αηηηφηεηα ζηελ επίδξαζε ησλ πξνηχπσλ ιφγσ εγγελψλ δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πηνζέηεζή ηνπο (θίλεηξα ησλ εηαηξεηψλ θιπ.), γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ 
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πηνζέηεζαλ ηα πξφηππα, ηα ζηνηρεία πξνηείλνπλ φηη ε πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά. 

χκθσλα κε κία έξεπλα ησλ Soderstrom θαη Sun (2007) ε νπνία κειεηά ηελ 

αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ινγηζηηθήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά απφ ηε 

δηαδεδνκέλε πηνζέηεζε ησλ IFRS ζε εηαηξείεο ηεο Δ.Δ., θαίλεηαη φηη ελψ ηα πξφηππα 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθαιχπηνληαη, νη 

δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ είλαη πηζαλφ λα 

παξακείλνπλ κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS. Ο ιφγνο είλαη φηη ε πνηφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ γεληθνχ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο εηαηξείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

απηή δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνπλ νη ζπγγξαθείο απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη 

φηη, ελψ ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζηε ινγηζηηθή έρεη βξεη γεληθά έλα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα απφ ηελ εζεινληηθή πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ, ηα απνηειέζκαηα δελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε πνπ επηθξαηεί ζηηο κέξεο 

καο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ινγηζηηθήο κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS 

εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: 1) ηελ πνηφηεηα ησλ πξνηχπσλ, 2) ην λνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο θαη 3) ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ππνβνιήο εθζέζεσλ. 

Δπνκέλσο επεηδή θαη άιινη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνηχπσλ ζα ζπλερίζνπλ λα δηαθέξνπλ ζηηο ρψξεο, είλαη δπλαηφ ε πνηφηεηα 

ινγηζηηθήο λα ζπλερίζεη λα δηαθέξεη κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS. 

ε κία άιιε αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Christensen et al. (2008) εμεηάδεηαη ε 

επίδξαζε ησλ θηλήηξσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ αιιαγή ηεο πνηφηεηαο ινγηζηηθήο γχξσ 

απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS. Δλψ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ινγηζηηθήο κεηά απφ ηελ εζεινληηθή πηνζέηεζε ησλ IFRS, νη ζπγγξαθείο 

δελ βξίζθνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε εηαηξείεο πνπ ηα πηνζέηεζαλ ππνρξεσηηθά. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπο πξνηείλνπλ φηη ε ππνρξέσζε λα πηνζεηεζνχλ ηα πξφηππα, δελ 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ινγηζηηθήο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θίλεηξν λα 

ηα πηνζεηήζνπλ. Πεξαηηέξσ, δηαπηζηψλνπλ φηη νη εηαηξίεο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ IFRS έρνπλ πην ζηελέο επαθέο κε ηηο ηξάπεδεο, ζπγθεληξσκέλε 

ηδηνθηεζία ζε ιίγα πξφζσπα θαη δελ έρνπλ θίλεηξα λα πηνζεηήζνπλ ηα πξφηππα. 

πλεπψο, νη βειηηψζεηο ηεο πνηφηεηαο ινγηζηηθήο κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, εμαξηψληαη θπξίαξρα απφ ηα θίλεηξα εθείλσλ πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηηο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξά απφ ην εάλ ηα λέα πξφηππα είλαη πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο. 

Οη Armstrong et al. (2008) βξίζθνπλ κηα ζεηηθφηεξε αληίδξαζε ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ IFRS γηα ηηο Δπξσπατθέο εηαηξίεο πνπ απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο 

ρακειήο πνηφηεηαο πξηλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ, θαη κε πςειφηεξε 

αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ, φπνπ νη επελδπηέο αλακέλνπλ θαζαξά νθέιε πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS. Δπίζεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε αληίδξαζε 

είλαη ιηγφηεξν ζεηηθή γηα ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ρψξεο λφκσλ 

θψδηθα (code law), φπνπ ππάξρνπλ αλεζπρίεο απφ ηνπο επελδπηέο ζρεηηθά κε ηελ 

επηβνιή ησλ IFRS. 

Σέινο, νη Daske et al. (2008) δηαπηζηψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο φηη ηα νθέιε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ απφ ηελ επηβνιή ησλ πξνηχπσλ, εκθαλίδνληαη κφλν ζηηο ρψξεο φπνπ 

νη εηαηξίεο έρνπλ θίλεηξα λα είλαη δηαθαλείο θαη πνπ ε λνκηθή επηβνιή ησλ πξνηχπσλ 

είλαη ηζρπξή, ππνγξακκίδνληαο ηελ θαίξηα ζεκαζία ησλ θηλήηξσλ ησλ εηαηξεηψλ θαη 

ηεο επηβνιήο ησλ θαζεζηψησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, ζηελ πνηφηεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

4.5.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ΓΠΥΠ θαη Γηαθάλεηα 

 

Παξά ηελ επξεία ρξήζε ηνπ σο επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ν φξνο «δηαθάλεηα/πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» 

(Financial Reporting Transparency) δελ νξίδεηαη κε έλαλ θνηλά απνδεθηφ ηξφπν φπσο 

έρεη ήδε επηζεκαλζεί. Χζηφζν νη Barth θαη Schipper (2008) θάλνπλ κία πξνζπάζεηα 

πξνηείλνληαο έλαλ ππνηππψδε νξηζκφ: «Γηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνθαιχπηνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, κε έλαλ ηξφπν επθφισο 

θαηαλνεηφ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ»
95

. Παξαθάησ 

εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΓΠΥΠ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε «δηαθάλεηα» 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο απηή νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο. 

                                            
95

 Barth, M.E. & Schipper, K. (Spring2008), 'Financial Reporting Transparency', Journal of 

Accounting, Auditing & Finance, 23: 2, pp173-190 
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 Πιήζνο γλσζηνπνηήζεσλ 

Ζ πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιά απφ ηα ΓΠΥΠ "παξέρεη γφληκν έδαθνο 

γηα πνιιέο κνξθέο ινγηζηηθήο απάηεο", θαζψο "φζν πην ιεπηνκεξή γίλνληαη ηα 

Πξφηππα, ηφζν πεξηζζφηεξα παξάζπξα αλνίγνπλ, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα 

θαηάρξεζε
96

. Έπεηηα, εθφζνλ ε δηαθάλεηα είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπζηήκαηνο 

αιιειεπηδξψλησλ κεραληζκψλ, πνιηηηθψλ-λνκηθψλ-νηθνλνκηθψλ, δελ είλαη βέβαην 

φηη ε ιεπηνκεξέζηεξε πιεξνθφξεζε πνπ επηβάιινπλ ηα ΓΠΥΠ ζα εληζρχζεη ηε 

δηαθάλεηα (Bushman, Piotroski & Smith, 2006). 

Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη εκεηψζεηο (Notes) ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν πιήζνο αλαιπηηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ, θαη ζπληζηνχλ βαζηθή δηαθνξά ζε νηηδήπνηε αθνξά ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη αδηακθηζβήηεην, πσο ζε επίπεδν 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηνλ αλαγλψζηε, είηε απηφο είλαη επελδπηήο, ή ηξάπεδα, ή 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί, ην πιαίζην ησλ ΓΠΥΠ παξέρεη ππεξβνιηθά ζεκαληηθφηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε. Απηφ πνπ ελ ηέιεη έρεη ζεκαζία γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ είλαη λα επηηεπρζεί κία ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο ηεο ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ αθελφο, θαη 

αθεηέξνπ ηεο αλάγθεο απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ πνηθίισλ επελδπηψλ θαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ γεληθφηεξα
97

. 

 

 Τπνθεηκεληθή θξίζε ζηειερώλ 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ΓΠΥΠ απαηηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα απνδίδνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή θαη αθξηβή (true and fair) εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

ινγηθήο, δεκηνπξγήζεθε ε άπνςε φηη, νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην λφκν κπνξνχλ λα εγθαηαιεηθζνχλ εμαηηίαο ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

πνιιψλ επηινγψλ ή γηα ην ζθνπφ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαη αθξηβνχο 

εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο
98

. 
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Journal, Sep2006, 76: 9, p80 
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 Gehlmann, G.A. (2003), "The Limits of Corporate Disclosure", Economic Review, 34: 1, pp.16-20 
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ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ινηπφλ, νη ινγηζηηθνί θαλφλεο είλαη ειαζηηθνί θαη 

αθήλνπλ πεξηζψξηα επηινγψλ ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ, ελζαξξχλνληαο 

πξαθηηθέο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Γειαδή ν ππνθεηκεληζκφο θαη ε άζθεζε θξίζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

Boskin (2005), ελψ ν ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

είλαη λα εληζρχζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη Γεληθά 

Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. (US GAAP), ηα Γ.Λ.Π., ηα Γ.Π.Υ.Π., θαη 

νη θνηλνηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξέρνπλ κεγάιε επρέξεηα επηινγψλ 

ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, ψζηε είλαη ζρεδφλ απίζαλν ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο λα δψζεη 

έλα ηέινο ζηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. 

 

 Ζ Αξρή ηεο Δύινγεο Αμίαο 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ηα ΓΠΥΠ είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο 

Αξρήο ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο θαη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο «εχινγεο αμίαο» (Fair 

Value), ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε έιιεηςε αλαθνξψλ ησλ Πξνηχπσλ ζηελ αξρή ηεο 

ζπληεξεηηθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο εχινγεο αμίαο δηαπεξλά ζρεδφλ φια ηα πξφηππα, 

αθνχ ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ, 

γίλεηαη αξρηθή αλαγλψξηζε ή/θαη κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο ζε εχινγεο αμίεο. Ο 

νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηα ΓΠΥΠ γηα ηελ έλλνηα ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ν εμήο: 

«Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζα κπνξνχζε 

λα αληαιιαρζεί ή έλα ζηνηρείν Τπνρξεψζεσλ λα δηαθαλνληζζεί, κεηαμχ κεξψλ πνπ 

ελεξγνχλ ελζπλείδεηα θαη κε ηε ζέιεζή ηνπο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ 

γίλεηαη κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο».
99

 

 

4.5.2.2 Λνγηζηηθά Σερλάζκαηα
100

 

 

Σα πξφζθαηα  ινγηζηηθά  θαη  ειεγθηηθά  ζθάλδαια  πνπ  είδαλ  ην  θσο  ηεο 

δεκνζηφηεηαο ζηηο Ζ.Π.Α πξνθάιεζαλ ζπδεηήζεηο θαη δηαμηθηζκνχο αλαθνξηθά µε 

                                                                                                                             

Bernardin, Slovenia, 24-26 November 2005: "Managing the Process of Globalisation in New and 

Upcoming EUMembers" 
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ην  θαηά  πφζν  ε  εθαξκνγή   ησλ  ινγηζηηθψλ  πξνηχπσλ  απφ  επηρεηξήζεηο  πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχπινθεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνµέο µπνξεί λα πξνθαιέζεη 

δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα µελ 

είλαη  λνµηθά  επηιήςηµε, αιιά  λα  νθείιεηαη  ζε  θαηαρξεζηηθή  εθκεηάιιεπζε  ηεο 

επειημίαο πνπ απηά παξέρνπλ. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζµάησλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζθφπηµε θαη νη απηνπξγνί ηεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

ηελ  πιεπξά  ηεο  αλψηαηεο  δηνίθεζεο  ηεο  εηαηξίαο,  αλαιψλνληαη  ζηελ  επίηεπμε 

ινγηζηηθψλ θαη φρη επηρεηξεκαηηθψλ ζθνπψλ. 

Ζ αδπλακία απηή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ζπλφινπ αξρψλ θαη θαλφλσλ 

δηθαηνινγείηαη  απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξφηππα απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο 

γεληθήο εθαξκνγήο θαη σο εθ  ηνχηνπ, µπνξνχλ λα επηδέρνληαη δηάθνξεο εξκελείεο 

πξνζαξκνδφκελα ζηηο επηµέξνπο αλάγθεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνµήο ησλ 

εηαηξηψλ αθήλνληαο αξθεηά πεξηζψξηα ππνθεηκεληθφηεηαο σο πξνο ηηο µεζφδνπο πνπ 

ζα  επηιεγνχλ  γηα  ηελ  θαηάξηηζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, 

εμεηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζεµαληηθά ινγηζηηθά ηερλάζµαηα πνπ µπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ παξαπνίεζε ηεο πξαγµαηηθήο νηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

απνηειεζµάησλ µηαο επηρείξεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο πξαθηηθέο δηελέξγεηαο ινγηζηηθήο 

απάηεο θαη παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νκαδνπνηεκέλεο ζε επηά 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα δηαζηξεβιψζνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε. 

 

1. Αλαγλώξηζε εζόδσλ πνιύ ζύληνκα ή αλαγλώξηζε εζόδσλ «ακθηζβεηήζηκεο 

πνηόηεηαο» 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ φηαλ εμαθνινπζνχλ λα παξέρνληαη κειινληηθέο ππεξεζίεο. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ ή πξηλ ηελ απνδνρή 

(ρσξίο φξνπο) απφ ηνλ πειάηε. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ αθφκε θη εάλ ν πειάηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πιεξψζεη. 

 Πσιήζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. 

 Παξνρή ζηνλ πειάηε αληηθεηκέλσλ αμίαο σο αληηπαξνρή. 

 Άζξνηζε ησλ ηειηθψλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ. 
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2. Αλαγλώξηζε «πιαζκαηηθώλ» εζόδσλ 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ ρσξίο νηθνλνκηθή νπζία. 

 Αλαγλψξηζε κεηξεηψλ πνπ ιήθζεθαλ ζηα πιαίζηα δαλεηζκνχ σο έζνδα. 

 Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ απφ επελδχζεηο σο έζνδα απφ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 Αλαγλψξηζε ησλ επηζηξεθφκελσλ πνζψλ απφ πξνκεζεπηέο σο έζνδα. 

 Απειεπζέξσζε εζφδσλ πνπ είραλ απνθξπθζεί αληηθαλνληθά πξηλ απφ κηα 

ζπγρψλεπζε. 

3. Δλίζρπζε εηζνδήκαηνο κε θέξδε «κηαο θνξάο» 

 Δλίζρπζε εηζνδήκαηνο κε ηελ πψιεζε ππνηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Δλζσκάησζε εηζνδεκάησλ ή θεξδψλ απφ επελδχζεηο ζηα έζνδα. 

 Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ ή θεξδψλ απφ επελδχζεηο σο κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ. 

 Γεκηνπξγία εηζνδήκαηνο απφ ηελ αλαθαηάηαμε/αλαδηάξζξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

4. Μεηάζεζε ηξερόλησλ εμόδσλ ζε κεηαγελέζηεξε ή πξνγελέζηεξε ρξήζε 

 Κεθαιαηνπνίεζε νξγαληθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 

 Αιιαγή ινγηζηηθήο πξαθηηθήο θαη κεηάζεζε ηξερφλησλ εμφδσλ ζε πξνγελέζηεξε 

ρξήζε. 

 Απφζβεζε δαπαλψλ κε πνιχ αξγφ ξπζκφ. 

 Απνθπγή δηαγξαθήο θζαξκέλσλ/αιινησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Μείσζε ησλ απνζεκάησλ. 

5. Απνθπγή θαηαγξαθήο ππνρξεώζεσλ (ζηνηρείσλ Παζεηηθνύ) ή κε θαλνληθή 

κείσζή ηνπο 

 Απνθπγή θαηαγξαθήο εμφδσλ θαη ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ (liabilities) φηαλ 

παξακέλνπλ κειινληηθέο ππνρξεψζεηο (obligations). 

 Μείσζε ππνρξεψζεσλ κε ηελ αιιαγή ινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ. 

 Δλζσκάησζε ακθηζβεηήζηκσλ απνζεκαηηθψλ ζην εηζφδεκα. 

 Γεκηνπξγία «πιαζκαηηθψλ» επηζηξεθφκελσλ πνζψλ. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ φηαλ ιακβάλνληαη κεηξεηά ελψ παξακέλνπλ κειινληηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

6. Μεηάζεζε ηξερόλησλ εζόδσλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε 

 Γεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ θαη απνδέζκεπζή ηνπο ζην εηζφδεκα ζε 

κεηαγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν. 
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 Αληηθαλνληθή απφθξπςε εζφδσλ ιίγν πξηλ θιείζεη κηα ζπκθσλία εμαγνξάο 

7. Μεηάζεζε κειινληηθώλ εμόδσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε σο «εηδηθέο ρξεώζεηο» 

(Special Charge) 

 Αληηθαλνληθή δηφγθσζε πνζνχ πνπ απνηειεί «εηδηθή ρξέσζε». 

 Αληηθαλνληθή απφζβεζε ηξερφλησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία κηαο εμαγνξάο. 

 Δπηβάξπλζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε ηα ιεγφκελα "discretionary" έμνδα (έμνδα 

γηα ηα νπνία κηα εηαηξία έρεη ηελ επρέξεηα λα απνθαζίζεη πφηε θαη κε πνην 

κέγεζνο ζα εκθαληζηνχλ ζηα βηβιία ηεο). 

 

4.5.3 Πνηόηεηα ζε ρέζε κε ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο έλα ζεκαληηθφηαην θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θη αληρλεχεη 

πηζαλέο παξαπνηήζεηο θαη απάηεο ζην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρεη 

απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο έληνλα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαζψο θαη ηελ θνηλή γλψκε. 

χκθσλα κε ηνπο Coram et al. (2006), νη εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη λα αληρλεχζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ απάηε, απφ εθείλεο πνπ δε δηαζέηνπλ 

ηέηνην ηκήκα. 

ε κία έξεπλα ησλ Doyle et al. (2007)
101

, εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δμ' 

νξηζκνχ, ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο νδεγεί ζε πην αμηφπηζηεο 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη ζηνρεχνπλ λα απνηξέςνπλ ή/θαη λα 

αληρλεχζνπλ πηζαλά ιάζε ή ηελ απάηε πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα ιαλζαζκέλε 

δηαηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ. Σν δείγκα εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηειείηαη απφ 705 εηαηξίεο πνπ απνθάιπςαλ ηνπιάρηζηνλ κηα πιηθή αδπλακία απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2005. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ γεληθά φηη ν αδχλακνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε ρακειήο πνηφηεηαο 
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δεδνπιεπκέλα έζνδα/έμνδα, επνκέλσο κε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ κεηξήζεθε ε επηξξνή νξηζκέλσλ έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο επηρείξεζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ. ην δείγκα 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν εηαηξίεο φπνπ ην πξφβιεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο ήηαλ πιηθή αδπλακία, δηφηη απηή ζεσξείηαη ε πην ζνβαξή 

αλεπάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ φηη φζν πην απνηειεζκαηηθφο 

είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηφζν πην πνηνηηθέο ζα είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη κηα εηαηξεία ηφζν πνην πνηνηηθά ζα είλαη ηα 

δεδνπιεπκέλα έζνδα/έμνδά ηεο θη επνκέλσο ηφζν πην πνηνηηθέο νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο. Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζεηηθά ζην κέηξν πνηφηεηαο ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ (ην νπνίν φζν απμάλεηαη κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ) θαη θαη' επέθηαζε αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ε κία αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Prawitt et al. (2008)
102

, εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα εξεπλάηαη εάλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πςειή ηνπο πνηφηεηα, ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα 

δηαρείξηζεο εζφδσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απφ 218 επηρεηξήζεηο γηα ηα 

νηθνλνκηθά έηε 2000 έσο θαη 2005, εμεηάδεηαη ε πξφβιεςε φηη έλα ζχλζεην κέηξν ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ην κέηξν ησλ αλσκαιηψλ 

ζηα δεδνπιεπκέλα έζνδα/έμνδα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ. 

Σα πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο ηελ θαηάιιειε ηθαλφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, καδί κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν πνπ εθηεινχλ νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο. Δπνκέλσο, ην ζχλζεην κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε έξεπλα, είλαη βαζηζκέλν ζε έμη κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηα πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, αλαθνξηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε επίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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θαζψο θαη άιισλ ρξήζηκσλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, 

ζηελ πνηφηεηα ησλ εζφδσλ πνπ εθζέηεη κία εηαηξεία. πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα 

παξέρνπλ ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ ηδέα φηη ε πςειφηεξε πνηφηεηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξα επίπεδα δηαρείξηζεο απνδνρψλ θαη επνκέλσο 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ επηξξνή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζην δείγκα πνπ κειεηήζεθε θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

4.6 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Απάηεο κεηά ηελ Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ 

 

Ζ απάηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ιάβεη πξφζθαηα ηδηαίηεξε 

πξνζνρή απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, δηφηη 

απνηέιεζε αηηία ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηάξξεπζεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

εκπηζηνζχλε ζηε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά απφ ηε 

δηάβξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ απφ ηέηνηνπ 

είδνπο πεξηπηψζεηο ςεπδνχο ππνβνιήο εθζέζεσλ. Ζ απάηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, είλαη κηα ζθφπηκε πξνζπάζεηα απφ ηηο εηαηξίεο λα εμαπαηεζνχλ ή λα 

παξαπιαλεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηε δηάδνζε παξαπνηεκέλσλ θαη παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Spathis, 2002, Rezaee, 2005). Οπζηαζηηθά, ν φξνο ινγηζηηθή απάηε 

(Fraud) ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη θαη σο «επηλνεηηθή ινγηζηηθή»,  αλαθέξεηαη ζηα εμήο 

(Spathis, 2002)
103

: 

1. ην ρεηξηζκφ, λφζεπζε ή αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ, ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ ή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

2. ηε ιαλζαζκέλε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

3. ηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ 

θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

4. ηελ θαηαρψξεζε εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 
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5. ηελ θαθή εθαξκνγή θαη ζθφπηκε παξεξκελεία ησλ αξρψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο. 

 Σν θαηλφκελν ηεο απάηεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε θάζε επηρείξεζε ή 

νξγαληζκφ, ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δξάζηεο κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη μεθάζαξν 

φηη δελ ππάξρεη εγγχεζε εμάιεηςεο ηεο απάηεο απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ειέγρνπ, 

είηε εζσηεξηθφ είηε εμσηεξηθφ, ή απφ θάπνηα νκάδα ζπκβνχισλ. Ζ χπαξμε 

πηζαλφηεηαο ινγηζηηθήο απάηεο ππνλνκεχεη ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη 

γηα κηα απνηειεζκαηηθή θεθαιαηαγνξά, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ 

θεθαιαίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε κείσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εηδψλ θφζηνπο. 

Οπζηαζηηθά, ε απάηε ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεί (Rezaee, 2005) κηα 

ζνβαξή απεηιή γηα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά σο πξνο ηελ 

πιεξνθφξεζε, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα θνζηίζεη ρξεκαηηθά ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαη έλα παξάδεηγκα αλέληηκεο θαη παξάλνκεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο
104

.  

 Όια ηα παξαπάλσ ζσξεπηηθά ζπλέβαιαλ ζηελ αθχπληζε ησλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Μηα ζεηξά κέηξσλ έρεη αζθήζεη 

πίεζε ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε - απφ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο έσο ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο - κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ινγηζηηθήο εηαηξηθήο 

απάηεο. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ζεσξήζνπλ ηελ 

πξφιεςε ηεο απάηεο σο κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν SOX 

απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε λα εθηηκά θαη λα ειέγρεη εηεζίσο ηνπο κεραληζκνχο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ησλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. Ζ εηήζηα πηζηνπνίεζε 

πξέπεη λα βεβαησζεί απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή. Δπνκέλσο, ηα ζηειέρε πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλα θαη 

ππφινγα ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ απάηεο, θαθήο δηαγσγήο θαη απσιεηψλ πνπ 

αλαθαιχπηνληαη θαηφπηλ πηζηνπνίεζεο. 

 Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν απηφ ην πεξηβάιινλ 

παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε 
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αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Ζ απάηε απνηειεί απιψο έλαλ απφ ηνπο επηπιένλ 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη λα δηαβεβαηψζεη φηη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απάηε έρνπλ εληνπηζηεί θαη εθηηκεζεί θαηάιιεια απφ ηε δηνίθεζε. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζα παξέρεη εμαζθάιηζε φηη νη δηθιείδεο ειέγρνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί νξζά 

ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεπζεηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε θαζψο 

θαη φηη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. πκπεξαζκαηηθά, ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Αιιαγή Οπηηθήο 

Οη εηαηξείεο ηζηνξηθά δε γλψξηδαλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο σο έλα ζεκαληηθφ ζηφρν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο έλαληη ηεο απάηεο απνηεινχζαλ κία 

πιεπξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκκφξθσζεο θαη φρη ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο απάηεο. Δληνχηνηο, ζήκεξα νη παξάγνληεο 

ειέγρνπ αληηθαζηζηνχλ ην ελδηαθέξνλ ζπκκφξθσζεο σο ηνλ θχξην νδεγφ πάηαμεο ηεο 

απάηεο, θαζψο ε απάηε απνηειεί γηα φιεο ηηο εηαηξείεο χςηζηε αλεζπρία. ην 

παξειζφλ ε απάηε ιακβαλφηαλ σο απνηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ζήκεξα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αγνξά, 

ηνπο πηζησηηθνχο θαη λνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο θήκεο. 

Μηα ιεπηνκεξήο έξεπλα ησλ γλσζηψλ κεγάισλ πεξηπηψζεσλ απάηεο 

θαηέιεμε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο απάηεο 

(Spathis, 2002; Rezaee, 2005): 

• Ζ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ινγηζηηθήο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εκθαλίδεηαη λα δηελεξγείηαη κε ηε ζπκκεηνρή, ηελ ελζάξξπλζε, ηελ έγθξηζε, θαη ηε 

γλψζε ησλ θνξπθαίσλ νκάδσλ δηνίθεζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δηεπζπληηθά 

ζηειέρε φπσο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο CEOs θαη νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο CFOs, 

ηνπο πξνέδξνπο θαη ηνπο ειεγθηέο. Σα ζρέδηα κε βάζε ηα νπνία δηελεξγείηαη ε απάηε 

είλαη πνιιά θαη πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηερληθέο γηα λα παξνπζηαζηνχλ 

κε ιάζνο ηξφπν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο λα 

δηελεξγεζεί απάηε είλαη ε δηαρείξηζε (ππεξεθηίκεζε) ησλ εζφδσλ, ελψ πεξίπνπ ην 

20% πεξηιακβάλεη ηελ ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ γλσζηψλ 

πεξηπηψζεσλ απάηεο (πεξίπνπ 90%) πεξηιακβάλεη ην ρεηξηζκφ, ηελ αιιαγή, θαη ηελ 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ (ζρεδφλ 10%) 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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• Όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απάηε ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία Cressey, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πιαίζην SAS No. 99, απηά απνηεινχλ ηελ 

πίεζε πνπ αζθείηαη (π.ρ. ζηα ζηειέρε γηα πξνζδνθίεο θεξδψλ ή ζηφρνη γηα ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο), ηελ επθαηξία πνπ πξνθχπηεη (π.ρ. απφ ραιαξφ εζσηεξηθφ έιεγρν) θαη 

ηελ νξζνινγηθή εμήγεζε (π.ρ. απφ ζηειέρε φπνπ νδεγνχληαη ζηελ παξαπνίεζε κε 

νξζνχο ζπιινγηζκνχο κε ζηφρν ηελ απνιαβή πξνζσπηθψλ νθειψλ). 

• Ζ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο κεραληζκφο 

ειέγρνπ γηα πηζαλή απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαπξάηηνπλ απάηε εμνπδεηεξψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζήο ηνπο, δηφηη ζπρλά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο (CEO) είλαη θαη 

επηθεθαιήο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππάξρεη αλαπνηειεζκαηηθή επηηξνπή 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ε νπνία απαξηίδεηαη κφλν απφ εζσηεξηθά πξφζσπα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζπλαληηνχληαη ζπάληα θαη ππάξρεη αλαπνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο 

ή/θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο. Δπηπιένλ, νη ζεζκηθέο επελδχζεηο ζηελ επηρείξεζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

• Οη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επαθνινπζήζνπλ κεηά ηε δηελέξγεηα απάηεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο, κπνξεί λα είλαη πνιχ επίπνλεο θαη 

θαηαζηξνθηθέο. Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε θπκαίλνληαη απφ 

απνιχζεηο δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ζηειερψλ, έσο θαη ηελ ηειεησηηθή θαηάξξεπζε θαη 

πηψρεπζε ηεο επηρείξεζεο.
105

 Δπηπιένλ, ε ςεπδήο νηθνλνκηθή ππνβνιή έθζεζεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο απψιεηεο ζην θπβεξλεηηθφ εηζφδεκα, θαζψο επίζεο 

θαη απψιεηεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ κε απνηειεζκαηηθή επέλδπζή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο.
106

 

 

Αιιαγή ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ζ λέα έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο έρεη επεξεάζεη 

πεξηζζφηεξν απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο αιπζίδαο αμίαο ζην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν αλάκεζα 
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ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή θαη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, έρνληαο άκεζε ή έκκεζε ζρέζε 

κε ηα δχν κέξε. Οη ξφινη έλαληη ηεο απάηεο δηαθέξνπλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. 

Χζηφζν, ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε έλαληη 

ηεο απάηεο, φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ παξέρνπλ ελεξγή επίβιεςε ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαηά ηεο απάηεο θαη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί σο ηελ 

θξίζηκε γξακκή άκπλαο έλαληη ηεο απεηιήο ηεο απάηεο, κε εζηίαζε ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο πξφιεςεο ηεο απάηεο. 

Ζ απάηε απνηειεί έλα δχζθνιν ζέκα πνπ ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Ζ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα αλαζέζνπλ κεγάιν κεξίδην 

επζχλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απάηεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Πξνηεξαηφηεηα 

δίλεηαη ζηελ αλάγθε εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ ηεο απάηεο, απαηηήζεηο πνπ 

ζα αλαγθάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή λα πξνζαξκφζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

αλαιφγσο. Όηαλ παξνπζηάδνληαη ζπκβάληα απάηεο, νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη ε 

επηηξνπή ειέγρνπ επζχλνληαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ ηα αληηκεηψπηζαλ νη ίδηνη 

απνηειεζκαηηθά. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα δερζεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο επηπηψζεηο κηαο 

θαθήο πνιηηηθήο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, ρσξίο φκσο λα ηνπ επηξξηθζνχλ επζχλεο. 

Παξάιιεια, ίζσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα αλαιάβνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απάηε. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα αιιαγήο ησλ πξνζδνθηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ παξαλνκηψλ. ην παξειζφλ, πνιιά 

ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εζηίαδαλ ηηο πξνζπάζεηέο θαη ηνπο πφξνπο ηνπο ζηελ 

αλίρλεπζε απάηεο πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηάρξεζε ησλ εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ παξάλνκεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ε 

αλίρλεπζε ηεο απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχζε 

αξκνδηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ. ην λέν πεξηβάιινλ, ε δηνίθεζε δε κπνξεί 

λα ζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ σο βάζε πηζηνπνίεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Ζ δηνίθεζε ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα δεηήζεη απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα δηαζθαιίζεη φηη νη θίλδπλνη απάηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ δηεπζεηνχληαη κε νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο. 

πλεπψο, πνιιά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαινχληαη λα εληζρχζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο (πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πεξηνξηζηεί απφ ηελ ηζηνξηθή εζηίαζε ζηελ 

θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
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θηλδχλσλ απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηθαλφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο. 

 

Αιιαγή επθαηξηώλ γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν 

Μέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απάηεο ζηελ επηρείξεζε κεηψλνληαη ηα θφζηε θαη 

βειηηψλεηαη ε θεξδνθνξία θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζην βαζκφ πνπ ζπληειεί ζηηο 

πξνζπάζεηεο θαηά ηεο απάηεο, δεκηνπξγεί νξγαλσζηαθή αμία. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί κία αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη πξνέθπςε φηη 

γηα θάζε έλα δνιάξην πνπ επελδχεηαη ζε πξφγξακκα θαηαζηνιήο ηεο απάηεο 

δεκηνπξγείηαη απφδνζε επηά δνιαξίσλ
107

. 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο νξγαλσζηαθέο 

απαηηήζεηο, ηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο δηαζέζηκεο ηθαλφηεηεο. Χζηφζν, 

ν ξφινο απηφο πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεη επθαηξίεο φπσο: 

 Σελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ θαηά ηεο απάηεο 

 Σε δηεπθφιπλζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο απάηεο θαη ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο ηεο 

θήκεο ζε εηαηξηθφ, επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν κνλάδαο 

 Σε ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ ηεο απάηεο κε ηνπο ήδε 

αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο απάηεο 

 Σελ εθηίκεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ειέγρσλ θαηά ηεο απάηεο 

 Σελ θαζνδήγεζε ή ππνζηήξημε εξεπλψλ γηα ηζρπξηζκνχο απάηεο ή άιισλ 

πεξηπηψζεσλ θαηάρξεζεο 

 Σελ θαζνδήγεζε ή ππνζηήξημε πξνζπαζεηψλ ζεξαπείαο ηεο απάηεο θαη 

 Σελ αλαθνξά ζηηο ειεγθηηθέο επηηξνπέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα πξφιεςε, αλίρλεπζε, έξεπλα θαη ζεξαπεία ηεο απάηεο. 

Σν Δπαγγεικαηηθό Πξόηππν 280 (ΗΗΑ) θαιχπηεη εθηελψο ην ζέκα ηεο 

απάηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο απάηεο θαη γηα ηελ επζύλε ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ ην 
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Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 280 αλαθέξεη
108

: 1. Ζ απνηξνπή ηεο απάηεο ζπλίζηαηαη ζηηο 

πξάμεηο εθείλεο πνπ ιακβάλνληαη γηα παξεκπφδηζε δηάπξαμεο απάηεο θαη πεξηνξηζκφ 

ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν, εάλ πξάγκαηη ιακβάλεη ρψξα απάηε. Ο θπξηφηεξνο 

κεραληζκφο απνηξνπήο είλαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ βαζηθή επζχλε γηα 

θαζηέξσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξακέλεη ζηε 

δηνίθεζε. 2. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπκβνιή ζηελ απνηξνπή 

ηεο απάηεο εμεηάδνληαο θαη αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο δπλεηηθήο έθζεζεο 

ζε θίλδπλν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα 

πξνζδηνξίδνπλ εάλ: α. Σν νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, β. Έρνπλ ηεζεί ξεαιηζηηθνί νξγαλσηηθνί ζηφρνη θαη 

αληηθεηκεληθνί ζθνπνί, γ. Τπάξρνπλ γξαπηέο πνιηηηθέο (π.ρ. θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο), 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο απαγνξεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη 

νπνηεδήπνηε αλαθαιχπηνληαη παξαβηάζεηο, δ. Έρνπλ θαζηεξσζεί θαη δηαηεξεζεί 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο εμνπζηνδφηεζεο γηα ζπλαιιαγέο, ε. Έρνπλ αλαπηπρζεί 

πνιηηηθέο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, εθζέζεηο θαη άιινη κεραληζκνί γηα 

παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ηδηαίηεξα ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ, ζη. Σα θαλάιηα επηθνηλσλίαο εθνδηάδνπλ ηε 

δηνίθεζε κε επαξθείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, δ. Πξέπεη λα γίλνληαη εηζεγήζεηο 

γηα ηελ θαζηέξσζε ή ελίζρπζε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα δηεπθφιπλζε απνηξνπήο ηεο απάηεο. 

Γηα ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο θαη ηελ επζύλε ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

φζνλ αθνξά ηελ αλαθάιπςε απάηεο ην πην πάλσ επαγγεικαηηθφ πξφηππν αλαθέξεη 

φηη
109

: 1. Ζ αλαθάιπςε ηεο απάηεο ζπληζηάηαη ζηελ εμαθξίβσζε δεηθηψλ απάηεο 

θαηάιιεισλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ εηζήγεζε κηαο δηεξεχλεζεο, Οη ζπγθεθξηκέλνη 

δείθηεο ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ειεγθηέο θαη άιισλ πεγψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 2. Καηά ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ειέγρνπ, νη επζχλεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή φζνλ αθνξά ηελ αλαθάιπςε ηεο απάηεο είλαη: α. Να έρεη επαξθή γλψζε ηεο 
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απάηεο γηα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ελδείμεηο ελδερφκελεο δηάπξαμεο απάηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε γλψζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάγθε λα γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο απάηεο, ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάπξαμε απάηεο θαη ηα είδε 

ηεο απάηεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη. β. Να βξίζθεηαη ζε 

επηθπιαθή γηα ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, φπσο π.ρ. αδπλακίεο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα επηηξέςνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απάηεο. Δάλ 

αλαθαιπθζνχλ ζνβαξέο αδπλακίεο ειέγρνπ, νη πξφζζεηνη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη 

απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε αλαγλψξηζεο άιισλ ελδείμεσλ απάηεο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα 

ελδείμεσλ είλαη νη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο, παξαβίαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλεμήγεηεο εμαηξέζεηο ηηκνινγήζεσλ θαη αζπλήζηζηα κεγάιεο 

απψιεηεο πξντφλησλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε παξνπζία 

ελδείμεσλ πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο ζε θαζεκία ρξνληθή ζηηγκή απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

δηάπξαμεο απάηεο. γ. Να αμηνινγεί ηηο ελδείμεηο ελδερφκελεο δηάπξαμεο απάηεο θαη 

λα απνθαζίδεη εάλ είλαη απαξαίηεηε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ή εάλ πξέπεη λα πξνηαζεί 

δηεξεχλεζε. δ. Να γλσζηνπνηεί ζηηο θαηάιιειεο αξρέο ηνπ νξγαληζκνχ εάλ ιήθζεθε 

απφθαζε φηη ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο δηάπξαμεο απάηεο ψζηε λα πξνηαζεί 

δηεξεχλεζε. 3. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ γλψζε ηζνδχλακε κε 

εθείλε ελφο αηφκνπ πνπ ε βαζηθή ηνπ επζχλε είλαη ε αλαθάιπςε θαη ε δηεξεχλεζε 

ηεο απάηεο. Δπίζεο, κφλν νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, αθφκε θαη φηαλ επηηεινχληαη κε 

δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα, δελ εγγπψληαη φηη ζα αλαθαιπθζεί απάηε. 4. Ζ 

δηεξεχλεζε ηεο απάηεο ζπληζηάηαη ζε επηηέιεζε εθηεηακέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί εάλ έρεη ζπκβεί ε απάηε, φπσο ππνδειψζεθε 

απφ ηηο ελδείμεηο. 5. Καηά ηε δηεμαγσγή δηεξεπλήζεσλ απάηεο, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξέπεη: α. Να εθηηκνχλ ην πηζαλφ επίπεδν θαη ηελ έθηαζε ηεο 

ζπλππαηηηφηεηαο ζηελ απάηε ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

θξίζηκν γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα απνθεχγεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ή λα απνθηά παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ άηνκα πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ εκπιαθεί. β. Να πξνζδηνξίδνπλ ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηεο δηεξεχλεζεο. Πξέπεη λα 

γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

θαη ησλ δηαζέζηκσλ εηδηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη 

απηή δηεμάγεηαη απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ην θαηάιιειν είδνο θαη επίπεδν ηερληθψλ 
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γλψζεσλ. Απηφ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαβεβαηψζεηο ζε ζέκαηα φπσο π.ρ. 

επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, άδεηεο, θήκε θαη φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κε εθείλνπο 

ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ππαιιήινπο ή ηε 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. γ. Να πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα εμαθξίβσζεο δξαζηψλ, έθηαζεο ηεο απάηεο, 

ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζθνπνχ ηεο απάηεο. δ. Να ζπληνλίδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, λνκηθφ ζχκβνπιν θαη άιινπο εηδηθνχο 

φπσο πξέπεη ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δηεξεχλεζεο. 6. Μφιηο νινθιεξσζεί κηα 

δηεξεχλεζε απάηεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηα γεγνλφηα πνπ 

γλσξίδνπλ, πξνθεηκέλνπ: α. Να πξνζδηνξίζνπλ εάλ πξέπεη λα ηζρπξνπνηεζνχλ ηα 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε κειινληηθή ηξσηφηεηα. β. 

Να πξνγξακκαηίζνπλ δνθηκαζίεο ειέγρνπ ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ απνθάιπςε ηεο 

χπαξμεο παξφκνησλ εηδψλ απάηεο ζην κέιινλ. γ. Να ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε 

ηνπ θαζήθνληνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα δηαηήξεζε επαξθνχο γλψζεο ηεο απάηεο 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ κειινληηθψλ ελδείμεσλ απάηεο. 

 

4.7 Οη Δπηπηώζεηο ηεο Δθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ
110

,
111

 

 

Πξνβιήκαηα Δθαξκνγήο - Πξνηάζεηο Δπίιπζεο 

 

Σα Γ.Π.Υ.Π. ιχλνπλ παιηά πξνβιήκαηα αιιά παξάιιεια δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο, 

ηηο νπνίεο νη δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. ε 

φηη αθνξά ηελ Διιάδα, παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηε κεηάβαζε ιφγσ, θπξίσο, 

ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ 

Γ.Π.Υ.Π, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: 

1. Λνγηζηηθνπνίεζε θαη απνηίκεζε 

 Δλζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Απνκείσζεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

 Παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο 
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 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κηζζψζεσλ 

2. Αλάιπζε πιεξνθνξηψλ ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

3. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ επεξεάδεη ηελ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πνξείαο θαη απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πνηφηεηα θαη ζχλζεζε ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, αλαιπηψλ θαη επελδπηψλ. Σα ΓΠΥΠ επεξεάδνπλ 

ζπλνιηθά θάζε πιεπξά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ηελ θνζηνινγηθή θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηε δηακφξθσζε ηεο 

επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ην 

δαλεηζκφ, ηελ θεξδνθνξία θαη θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ινγηζηηθφ έιεγρν 

απηψλ, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ην ραξαθηήξα ηεο 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ θαη ηα νπνία απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ κηα 

επηρείξεζε λα επηηχρεη ρσξίο πξνβιήκαηα ηε κεηάβαζε ηεο ζην δηεζλέο ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα. Σν θφζηνο εθκάζεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΓΠΥΠ, αιιά 

θαη ηεο εθ βάζξσλ αιιαγήο ηνπ εγρψξηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ απιή 

παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ έσο ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη γεγνλφησλ είλαη ηεξάζηην ηφζν ζε ρξφλν φζν 

θαη ζε πφξνπο. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ 

δηαθνξψλ ησλ ΓΠΥΠ κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα θαη ησλ ζρεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θπξίσο ε 

αιιαγή ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΠ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ 

θαζαξή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα πξφηππα δηαθξίλνληαη απφ 

ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ηα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε γηα 

ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο. 

Ζ θχξηα δχλακε πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ΓΠΥΠ είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ. Καζψο νη επελδπηέο επηδηψθνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηε δηεζλή δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη νη 
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επηρεηξήζεηο πξνζβιέπνπλ ζηελ άληιεζε θεθαιαίνπ απφ εγρψξηεο θαη δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο, γίλεηαη θαλεξφ πφζν ζεκαληηθή θαη αλαγθαία είλαη ε εθαξκνγή ελφο 

δηεζλνχο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηνξίδεη ηα θφζηε θαη ζα θέξλεη επελδπηέο 

θαη επηρεηξήζεηο θνληά. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ νθείιεη λα γίλεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ππεπζπλφηεηα 

θαη ζπλέπεηα, δηφηη δηαθνξεηηθά νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο δελ εθθξάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν θξίζηκν εξψηεκα 

αλαθέξεηαη ζηα πιαίζηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αλαπηχζζεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ακέζσο κεηά 

ηελ ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο κε ηα ΓΠΥΠ. Σν παξαπάλσ 

εξψηεκα αθνξά θπξίσο ην βαζκφ: 

α) αμηνπηζηίαο
 

ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηηο 

δεκνζηεπφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, 

β) ζπγθξηζηκφηεηαο
 
ησλ ηειεπηαίσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 

κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ, θαη γ) ζπκκφξθσζεο κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο 

ησλ ΓΠΥΠ. 

Ζ έιιεηςε ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζπλεπαθφινπζν ελδερφκελν παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή ηνπιάρηζηνλ αδπλακίαο αλάιπζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε αθξίβεηα θαη 

πηζηφηεηα, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ράνο ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ θαζψο ππφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «δεκηνπξγηθή» 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη ζρεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

ινγηζηηθά κεγέζε λα είλαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο. Σν παξαπάλσ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ αβεβαηφηεηα ζην επελδπηηθφ θνηλφ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ, ηε ζηάζε πνπ δηαηεξνχλ απέλαληη 

ζε ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά δεηήκαηα, ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ επηινγψλ ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε αθνξά ζην πνην είλαη ην πεξηζψξην ειηγκψλ απφ ηηο επνπηηθέο 

αξρέο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηέηνηα θαηλφκελα.
112

 

                                            
112

 Armstrong, C.S., Barth, M.E., Jagolinzer, A.D. and Riedl, E.J. (2009) ―Market Reaction to the 

Adoption of IFRS in Europe‖, Working Paper, Harvard Business School. 
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Δπηπιένλ δεηήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζθφπηκε ή απξφθιεηε 

θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ ή απφ ηε κεξηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο απψηεξνπο ζθνπνχο θαη ηα ίδηα νθέιε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

αλαβάζκηζε ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή εξγαζία, σζηφζν ίζσο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

έιιεηςε πξνεγνχκελεο ηθαλήο εκπεηξίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηερλνγλσζίαο θαη 

κεζνδνινγίαο. 

Σα ΓΠΥΠ επεξεάδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ είλαη 

κεγάινπ κεγέζνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο, θαζψο νη 

επηινγέο ηνπο γίλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αληηθείκελν θξηηηθήο απφ επελδπηέο θαη 

ειεγθηέο θαη επθνιφηεξα έιθνπλ ηελ πξνζνρή ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Δπηπξνζζέησο 

ηα ΓΠΥΠ απεπζχλνληαη ζε νηθνλνκίεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλεπψο 

θξίλεηαη απαξαίηεην νη επνπηηθέο αξρέο λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε νηθνλνκίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή, ρσξίο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηε δπλακηθή θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ κπνξεί λα πξνθχςνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαθνξέο ησλ ΓΠΥΠ κε ηελ απεξρφκελε ινγηζηηθή 

πξαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαη ζπλζήθεο απφζβεζεο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δχν 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ελψ έλα πάγην 

ζηνηρείν έρεη απνζβεζζεί ππφ ην έλα ζχζηεκα ζπλερίδεη λα απνζβέλεηαη ππφ ην άιιν. 

Δπηπιένλ, ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο κηαο ππνρξέσζεο ή ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ/εθξνψλ 

κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. Αλάινγα 

δεηήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ. 

Δμαηηίαο ηνπ φηη ζε κηα αγνξά θεθαιαίνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ 

ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο, είλαη 

ζεκαληηθφ νη νκάδεο απηέο λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα 

θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΠ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο 

πνπ ζα δηαθηλδχλεπαλ ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηφο ηεο απφ πνιιά θξάηε απνδνρήο 

ηνπ ίδηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε έρεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζε ρψξεο 

πνπ δελ εθαξκφδνπλ ην δηεζλέο ινγηζηηθφ ζχζηεκα νη κε βάζε δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ 
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ζχζηεκα δηακνξθσκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ θαη λα 

εθθξαζηνχλ κε βάζε ηα ΓΠΥΠ, ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκεο 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα γηα δεθαεηίεο θαη ζπλεπψο έρνπλ 

ηαπηίζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηά. Σα πξφηππα απηά έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηά απφ ηελ ειιεληθή 

θεθαιαηαγνξά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππάξρνπζεο ειιεληθέο επηρεηξεκαηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δνκέο, θνπιηνχξα θαη πξαθηηθέο. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο εηζαγσγήο θαη 

εγθαζίδξπζεο ησλ ΓΠΥΠ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη πξαγκαηηθφηεηα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη ρξήζηεο ηε ζπκβνιή ησλ ΓΠΥΠ ζηελ 

πξφνδν ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο θαη νηθνλνκίαο, θαη ζπλεπψο λα ππάξμεη θαηά 

απηφ ηνλ ηξφπν επξεία απνδνρή θαη αλαγλψξηζε απφ φια ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Σέινο, νη Tsalavoutas, Andre θαη Evans (2008) εμεηάδνπλ «ηε ζρεηηθφηεηα 

ηεο αμίαο» (value relevance) πξηλ θαη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ 

ζηελ Διιάδα. Γελ βξήθαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηε value relevance ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (book value of equity) θαη ησλ θεξδψλ, αλάκεζα ζηα έηε 

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ (2004 θαη 2005) θαη θαηαιήγνπλ ζην φηη ην 

ινγηζηηθφ πιαίζην δελ είλαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ λα αιιάμεη ηελ άπνςε φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά (market participants) γηα ηε value relevance ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Παξ' φια απηά, νη Tsalavoutas, et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ δεκνζηεχνληαλ κε ην ειιεληθφ ινγηζηηθφ πιαίζην, ζεσξνχληαη φηη 

δίλνπλ επηπιένλ αμία ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (figures as incrementally value 

relevant). 

 

Οθέιε 

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ηφζν ζηελ πηνζέηεζε 

φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, ηα νθέιε θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

έρνπλ λα πξνζθέξνπλ έλα αηζηφδνμν κήλπκα θαζψο ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη 

ελζσκάησζεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαίλεηαη φηη έρεη γίλεη θαηαλνεηή θαη 

δηακνξθψλεηαη σο επξχηεξν αίηεκα. Οη εηαηξίεο έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζεκαληηθά νθέιε ησλ ΓΠΥΠ, φηη δειαδή εληζρχεηαη ε εμσζηξέθεηά ηνπο, 

δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζε δηεζλείο αγνξέο θαη ε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ 
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ζπκκαρηψλ. Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξείεο ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Υξεκαηηζηήξηα, ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 

κηαο εληαίαο παλεπξσπατθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, κε κεγαιχηεξν βάζνο θαη 

πςειφηεξε ξεπζηφηεηα, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ. 

Σα ΓΠΥΠ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα νκνηφκνξθε παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθξηζηκφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ψζηε νη επελδπηέο λα έρνπλ κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο επηινγήο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Μηα κεγαιχηεξε αγνξά, ζηε 

δψλε ηνπ επξψ, πξνζθέξεηαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΠΥΠ ε νπνία, εθηφο 

ησλ άιισλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επρεξέζηεξεο άληιεζεο θεθαιαίσλ, βνεζά ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηα ΓΠΥΠ 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο αλαιπηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο ειιεληθέο 

εηαηξείεο κε άιιεο ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, βνεζάεη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ κνριφ 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, φθεινο πνπ 

απνθνκίζζεθε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ζπκβάιινληαο ζηελ εμπγίαλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη ε εγθαηάιεηςε αλνξζφδνμσλ πξαθηηθψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ επέιεγαλ ηηο σξαηνπνηήζεηο ησλ ηζνινγηζκψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

παξαπνίεζεο θαη απφθξπςεο ζηνηρείσλ. 
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ΜΔΡΟ Γ΄  

Ζ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

5.1 Γεληθά 

 

Σα ζηνηρεία γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα, 

ηζρχνπλ σο γεληθά θαη ζηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ παξνρή φκσο, απφ ηηο 

ηειεπηαίεο, νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη δηαθνξεηηθήο θχζεο ππεξεζηψλ, θαζψο 

θαη ν απμεκέλνο ξφινο ηνπο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ εζληθνχ θαη 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (φηαλ κηιάκε γηα κεγάιεο ηξάπεδεο), 

επηβάιιεη ηελ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

δηελεξγείηαη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηελ εηδηθφηεξε εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απηψλ. 

Γεληθφηεξα, ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή δπλακηθή ιφγσ θπξίσο: ηνπ θαζεζηψηνο ζπλερνχο θαη 

πιήξνπο απνδέζκεπζεο απφ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, ηε δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηηο ηαρχηαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην αξθεηψλ, κηθξψλ ζε ειηθία, εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη ηξάπεδεο: δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ άιιε ρψξα, λα θαηαγξάθνληαη ζε άιιε θαη λα εθηεινχληαη ζε 

θάπνηα ηξίηε, δηαρεηξίδνληαη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά, δηαζέηνπλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ πνιχ γξήγνξα λα κεηαβάιινπλ ηελ αμία ηνπο, 

αλακηγλχνληαη ζε κεγάιν φγθν θαη πνηθηιία ζπλαιιαγψλ, ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο 

ζχγρξνλα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα.
113

 Δπηπιένλ, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θηλδχλνπο 

πέξα απφ απηνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. 
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Όια ηα παξαπάλσ, θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, θαη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ χπαξμε εηδηθψλ κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο. Βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ, είλαη θπζηθά θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο απνηειεί γηα ηηο 

ηξάπεδεο δσηηθή ιεηηνπξγία θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηβίσζε θαη 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Ζ αθεηεξία αλάπηπμεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ είλαη, 

ζχκθσλα κε θάπνηνπο ζπγγξαθείο, ην 1924, έηνο θαηά ην νπνίν κηα νκάδα ειεγθηψλ 

ηξαπεδψλ δεκηνχξγεζαλ, θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ 

ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ηξαπεδψλ, ηελ Δπηηξνπή NABAC ( National Association for 

Bank Audit, Control, & Operation). ήκεξα, κέζα απφ ηα λνκνζεηηθά θείκελα, 

θαηαλαγθαζηηθνχ ή ήπηνπ δηθαίνπ, δηαθαίλεηαη ε απμεκέλε ζεκαζία πνπ δίδεηαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζηα επαξθή ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

ε αλάγθε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα.
114

 

 

5.2 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ 

 

ηόρνη 

Γεληθφηεξα, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ, σο ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο 

ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ ζεσξνχληαη νη εμήο:
115

 

- ε ζπλεπήο πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

- ε αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, 

                                            
114

 Παλαγφπνπινο Γ., Πειεηίδεο Γ. (2007). Βαζηιεία ΗΗ : περηγραθή θαη ζσλέπεηες γηα ηο ηραπεδηθό 

ζύζηεκα. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ. Αζήλα 
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 Πξάμε Γηνηθεηή 2577/9.3.2006, Μέξνο Η, Κεθάιαην Β'. 
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- ε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

- ε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο, είηε 

απηφ είλαη εζληθφ, είηε δηεζλέο ή εζσηεξηθφ, 

- ε πξφιεςε θαη ε απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ηξάπεδαο, ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηφ. 

 

Δηδηθά Μέηξα Διέγρνπ 

Οη ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο εκπιέθνληαη, φπσο νη 

θαηαζέζεηο, νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ, ε κεζνιάβεζε ζε δηελέξγεηεο πιεξσκψλ, 

θαζηζηνχλ αλαγθαίν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ηξαπεδψλ κε εηδηθά κέηξα ειέγρνπ απφ ηηο δηνηθήζεηο, ηα νπνία αλάκεζα ζε άιια 

κπνξεί λα είλαη: 

- ε θαζηέξσζε νξίσλ ζπλαιιαγψλ, θαη αλψηαησλ νξίσλ ζπλαιιαγψλ αλά λφκηζκα 

θαη ζπλνιηθά, ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, θαζψο θαη ε 

ιεθηφηεηα αλά λφκηζκα θαη ηα φξηα ζπλαιιαγψλ αλά πειάηε, 

- ε εηνηκαζία εθζέζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ζρεηηθά κε ηηο λέεο ρνξεγήζεηο, 

- ε ηαπηφρξνλε παξνπζία δχν ηνπιάρηζηνλ ππαιιήισλ γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη 

πξνψζεζε ζηελ επφκελε δηαδηθαζία, ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ζπξίδεο λπθηφο, 

- ε ζέζπηζε νξίσλ παχζεο δεκηνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ, 

- ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο δελ 

ζπλάδνπλ κε ηε γλψζε πνπ έρεη ε ηξάπεδα γηα ηνλ πειάηε θαη ηε ζπλαιιαθηηθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηε δηεξεχλεζή ηνπο θαη ηελ αλαθνξά ηνπο, εθφζνλ απαηηείηαη, 

κε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη επάξθεηα.
116
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 Γηα ηα εηδηθά κέηξα ειέγρνπ, πνπ πηνζεηεί κία ηξάπεδα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο βι. κεηαμχ άιισλ, Πξάμε Γηνηθεηή 2577/9.3.2006, Μέξνο ΗΗ. 
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5.3 Γηελέξγεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ  

 

5.3.1 Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεώξεζεο 

 

Όπσο θαη ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ δηελεξγείηαη 

απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηελ 

Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή αιιηψο Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο ηεο 

ηξάπεδαο, θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο πξνρσξνχλ ζηε 

δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χο αξκνδηφηεηεο ηεο εθζπγρξνληζκέλεο 

Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο κηαο ηξάπεδαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη 

εμήο
117

: 

- Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί αληηθεηκεληθή, αλεμάξηεηε 

θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

- Ζ δηελέξγεηα εηδηθψλ ειέγρσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα 

βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ηξάπεδαο, κε ζθνπφ ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο έθηαζεο ηεο ηπρφλ δεκίαο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ παξακέηξσλ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε εθηίκεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηνπο κεραληζκνχο ιήςεο απνθάζεσλ. 

- Ζ επηβεβαίσζε πξνο ηηο ηξαπεδηθέο επνπηηθέο αξρέο ηεο πιεξφηεηαο θαη 

εγθπξφηεηαο ησλ πην πάλσ δηαδηθαζηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ, ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο 

πηζαλήο δεκίαο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη 

θαζεθφλησλ θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

                                            

117 Πάζτας Η. Γεώργηος (2006), «Καηεπζχλζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ ηίζεληαη γηα ηηο Μνλάδεο 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδρσκάηωλ ζηο πιαίζηο ηες ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006», Γειηίν 

Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, Α' Σξηκελία 2006, ζει. 33-38. 
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θαηά ηνλ νπνίν έρνπλ θαζηεξσζεί θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή αμηφπηζηεο, πιήξνπο θαη έγθαηξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, 

ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα 

ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ηα 

κέζα θαη νη δηαηηζέκελνη πφξνη γηα ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ηξάπεδαο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ κε ηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αξκνδίσο θαζνξηζζεί κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη 

(π.ρ. ζέζπηζε θαη ηήξεζε νξίσλ). 

- Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζεξαπεία ηπρφλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ή θαη ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη πξαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη πιήξσο νη ζηφρνη ηνπ. 

- Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ επαξθή αληηκεηψπηζε 

ησλ πην πάλσ αδπλακηψλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο 

εθζέζεηο ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ,
118

 κε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

- Ζ εχινγε θαη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

5.3.2 Κύθινη Γξαζηεξηνηήησλ Σξαπεδώλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νξζνινγηζηηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν 

                                            
118

 Οη έιεγρνη απηνί κπνξεί λα έρνπλ δηελεξγεζεί απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, 
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δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηξάπεδαο ζε ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο θαη ν 

έιεγρνο απηψλ, δηαθνξνπνηείηαη ζε θάπνηα ζεκεία απφ ηνπο θχθινπο δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζπλαληάκε ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο, αθνινπζψληαο κηα εηδηθή θαηεγνξηνπνίεζε. 

Έηζη, γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη θχθινη δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

ηξάπεδαο, θαη επνκέλσο ε νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, σο εμήο: 

- δηνίθεζε, 

- δαλεηνδνηήζεηο, 

- επελδχζεηο- ηνπνζεηήζεηο, 

- δηαρεηξίζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ινηπέο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

- ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

- δξαζηεξηφηεηεο ζπλαιιαγψλ θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

5.4 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Σξαπεδώλ  

 

5.4.1 Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

 

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη ηξάπεδεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ επηπιένλ 

θηλδχλνπο, απφ απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Αλάκεζα ζε 

άιινπο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ρψξαο, ν 

θίλδπλνο εηζνδήκαηνο επηηνθίσλ, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν θίλδπλνο απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ν θίλδπλνο απφ ηεο ζπλαιιαγέο ζε εμσ-ρξεκαηηζηεξηαθά 

παξάγσγα κέζα, ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο. 

Ζ απμεκέλε ζεκαζία πνπ ππέρεη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο 

δηαθαίλεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, απφ ηελ χπαξμε ζε θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα, άιινηε 

ππνρξεσηηθά θαη άιινηε φρη, αλεμάξηεηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαζψο θαη 

αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

Όζνλ αθνξά ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (Risk Management Unit), 

είλαη κηα κνλάδα δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε απφ κνλάδεο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

θαη αλαθέξεηαη, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ή θαη κέζσ απηήο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αξκνδηφηεηά ηεο 

είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε θαζηέξσζε κηαο εμεηδηθεπκέλεο θαη αλεμάξηεηεο 
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ιεηηνπξγίαο παξαθνινχζεζεο, κέηξεζεο θαη δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ άκβιπλζεο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ θαη φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

θηλδχλσλ κηαο ηξάπεδαο. Έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, εμεηδίθεπζε θαη 

πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο 

ελ γέλεη ε ηξάπεδα αλαιακβάλεη ή ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηεζεί. 

Δπηπιένλ, θαζνξίδεη θξηηήξηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ζε αηνκηθά θαη 

ζπλνιηθά ραξηνθπιάθηα θαη εηζεγείηαη γηα ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα 

απμεκέλεο παξαθνινχζεζεο, δηαξθψο ή θαη πεξηνδηθά, αλαιφγσο ηεο θχζεσο ησλ 

θηλδχλσλ. Αμηνινγεί πεξηνδηθά ηελ επάξθεηα ησλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ 

αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο 

φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην. πληάζζεη πεξηνδηθά ηηο απαηηνχκελεο αλαθνξέο γηα ηελ 

επαξθή πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο.  

Οη Μνλάδεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο 

ζπλεξγάδνληαη θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθφξεζε, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνπο 

δηαθξηηνχο ξφινπο ηνπο. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απνηειψληαο θαη απηή αληηθείκελν ειέγρνπ 

ηεο ηειεπηαίαο. Ζ Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο αμηνινγεί ηελ νξζφηεηα, 

πιεξφηεηα, θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

ηειεπηαίαο απφ ηε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην 

ζχζηεκα εθηίκεζεο θηλδχλσλ πνπ ε ηειεπηαία αλαπηχζζεη γηα λα δηεμάγεη ην έξγν 

ηεο.
119

 

 

                                            

119 Andreas G. Koutoupis Ε Anastasios Tsamis, (2009), ―Risk based internal auditing within Greek 

banks: a case study approach‖, J Manag Gov, 13:101–130 
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5.4.2 πζηήκαηα Δθηίκεζεο Κηλδύλσλ 

 

Σα ζπζηήκαηα εθηίκεζεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κπνξεί λα 

είλαη γεληθά θαη λα αθνξνχλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο ή θαη εηδηθά πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ηεο ηξάπεδαο. 

Έλα γεληθφ ζχζηεκα ζπλνιηθήο εθηίκεζεο θηλδχλσλ, κπνξεί, αλ θαη κε 

παξαιιαγέο, λα πεξηέρεη πέληε ζηάδηα: 

 Ο ειεγθηήο δηαηξεί ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ 

(πξνζσπηθφ, έμνδα, πάγηα, δαλεηνδνηήζεηο θ.α. ), 

 εληνπίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα θάζε κία απφ ηηο πεξηνρέο 

απηέο, 

 αλαιχεη ηνλ θάζε ζηφρν κε επηκέξνπο κέηξα ειέγρνπ, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

χπαξμή ηνπο θαη αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, 

 εθηηκά ηα πηζαλά ζθάικαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμεη ν έιεγρνο αλ δελ ηζρχνπλ ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ειέγρνπ, 

 αμηνινγεί ζπλνιηθά ηνπο θηλδχλνπο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ειέγρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ, φηαλ 

νη ηζρχνπζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  είλαη ηζρπξέο, νη ζρεηηθέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο 

κπνξνχλ λα ειαηησζνχλ, φπνπ φκσο ππάξρνπλ αδπλακίεο, νη ζρεηηθέο ειεγθηηθέο 

εξγαζίεο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Δπηπιένλ, επηκεξίδεηαη ην δηαζέζηκν ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ν δηαζέζηκνο ειεγθηηθφο ρξφλνο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηκήκαηα αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ βαζκφ θηλδχλνπ πνπ πεξηέρνπλ. Γεληθφηεξα ινηπφλ, 

ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, ηα πξνγξάκκαηα ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

βαζίδνληαη, φρη κφλν ζην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν, αιιά 

θπξίσο ζην βαζκφ θηλδχλνπ πνπ νη ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηθιείνπλ.
120

 

                                            
120

 Γθόρηζος Βι. Υρήζηος (2006), «Σν λέν πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ: 

κηα ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε», Γειηίο Έλωζες Διιεληθώλ Σραπεδώλ, Α' Σρηκελία, ζει. 23-32. 
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5.5 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Σξαπεδώλ θαη Εεηήκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

5.5.1 Γεληθά 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, απαηηεί ηε ζχζηαζε δηαθφξσλ επηηξνπψλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη έλαλ εληζρπκέλν ξφιν ηεο 

Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη κεηξίαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ. 

Έηζη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλαληάηαη, άιινηε ππνρξεσηηθά θαη άιινηε 

φρη, ε χπαξμε επηηξνπψλ φπσο: ε Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ, ε Δπηηξνπή Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ θ.α. Οη επηηξνπέο απηέο, 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ζπληειψληαο, φηαλ ιεηηνπξγνχλ νξζά, ζηελ 

πγηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο.
121

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ
122

, ρξήζηκν θξίλεηαη λα 

αλαθεξζνχλ ηα θχξηα θαζήθνληά ηεο, ζηα νπνία, κεηαμχ άιισλ, ζπγθαηαιέγνληαη: 

- Ζ δηακφξθσζε ηε ζηξαηεγηθήο αλάιεςεο πάζεο κνξθήο θηλδχλσλ θαη 

δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

ηξάπεδαο θαη ζηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

- Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε 

φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

- Ο θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ σο 

πξνο ηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη 

                                            
121

 Palfi, C. and Murescan, M. (2009). ―Survey on weaknesses of banks internal control systems‖, 

Journal of International Finance and Economics, Vol. 9, No. 1 
122

 ην ειιεληθφ δίθαην ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα 

φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά ή δηαηεξνχλ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ή ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ θαη ην εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ελεξγεηηθφ ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10 δηζ. επξψ. Ζ ζπγθξφηεζε Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. βι. Πξάμε Γηνηθεηή 

2577/9.3.2006, Μέξνο IV, Κεθάιαην Β, ελφηεηα 2Β θαη 5β αληίζηνηρα. βι. επίζεο Γθφξηζνο Βι. 

Υξήζηνο (2006), ζει. 29-30. 
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αληηκεηψπηζή ηνπο, ζε ζπλέπεηα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

- Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ αλαθνξψλ ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ, θαη γεληθφηεξα ε αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο κε βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηελ έθζεζε ηεο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο . 

- Ζ ελεκέξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζε απηφ 

ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη αδπλακία πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο ή απνθιίζεηο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο. 

 

5.5.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην
123

 θαη απαξηίδεηαη θπξίσο απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, κε επαξθείο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία ζε ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο θχζεσο ζέκαηα θαη ηα νπνία κέιε νξζφ 

είλαη λα κελ θαηέρνπλ παξάιιειεο ζέζεηο ή ηδηφηεηεο ή λα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ αζπκβίβαζηεο κε ηελ απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζε κηα ηξάπεδα δηέπεηαη απφ Καλνληζκφ 

ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα, ηα κέιε, ε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο ηνπο, νη 

δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ηα θχξηα θαζήθνληά ηεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη: 

- Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο κε βάζε 

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο, ηηο 

δηαπηζηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. 

                                            
123

 ηελ Διιάδα, ε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ειέγρνπ, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα εθφζνλ απηά : έρνπλ εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ή 

δηαηεξνχλ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ή ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ ή ην ελεξγεηηθφ ηνπο ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ 100 εθαη. Δπξψ. Ζ επηηξνπή νξίδεηαη απφ ην Γ.. θαη απαξηίδεηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ, θαη' ειάρηζηνλ ηξία. Απφ ηα ελ ιφγσ κέιε, ην έλα ηνπιάρηζηνλ είλαη αλεμάξηεην. Πξάμε Γηνηθεηή 

2577/9.3.2006, Μέξνο IV, Κεθάιαην Β1, παξ. 2.1 θαη Κεθάιαην Β2, ελφηεηα α , παξ. 1.1 αληίζηνηρα. 
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- Ζ επίβιεςε ηνπ δηελεξγνχκελνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ειέγρνπ ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ηαθηηθή ζπλεξγαζία καδί ηνπο, 

δεηψληαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο λα αλαθέξνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ή αδπλακίεο 

πνπ εληφπηζαλ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

- Ζ ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ επηινγή, 

αληηθαηάζηαζε ή ηελ ελαιιαγή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

- Ζ επίβιεςε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

ησλ εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξάπεδαο ζχκθσλα 

κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα. 

- Ζ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

- Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηηο εηδηθέο πεξηνρέο φπνπ επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα 

πξφζζεησλ ειέγρσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο κε έκθαζε ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηεο, ηελ πνηφηεηα θαη ην εχξνο 

ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί, ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ επηπέδνπ 

ησλ θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ή θαη έθηαθηα θαη κπνξεί λα πξνζθαιεί κέιε 

ηεο δηνίθεζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηέιερνο ή εκπεηξνγλψκνλα, ε παξνπζία ηνπ 

νπνίνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, απαηηείηαη. Δλεκεξψλεη εγγξάθσο ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο έξγνπ κέζσ ηνπ πξνέδξνπ ηεο. 

 

5.6 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Αληηκεηώπηζε ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο
124

 

 

Ζ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

ηξάπεδαο, αιιά θαη κηαο επηρείξεζεο γεληθφηεξα, είλαη αλακθηζβήηεηα ζπλάξηεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζπλδένληαη κε ηνλ 
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 Πάζτας Η. Γεώργηος (2004), « Οη κνλάδεο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ν ξφινο ηνπο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο», Γειηίν Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ», Α' 

Σρηκελία, ζει. 33-35 
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ηειεπηαίν, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν αιιά κπνξεί λα έρνπλ 

επίπησζε θαη ζε άιινπο. εκαληηθή ππνθαηεγνξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θίλδπλνπ 

απνηειεί ν θίλδπλνο απάηεο, ν νπνίνο αθνξά ζηελ παξάβαζε ή αληηθαλνληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηξάπεδαο, ησλ πειαηψλ ηεο ή θαη ηξίησλ, κε ζθνπφ 

ηνλ πξνζσπηθφ πινπηηζκφ ηνπο, εηο βάξνο ηεο ηξάπεδαο. Σέηνηεο απάηεο πνπ ζπρλά 

ζεκεηψλνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 πιαζηά ή παξαπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά γηα ιήςε δαλείσλ, 

 πιαζηά ή παξαπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά γηα αλαιήςεηο απφ θαηαζεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, 

 δσξνδνθίεο ππαιιήισλ γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο ηξάπεδαο, 

 πιαζηνγξάθεζε επηηαγψλ, 

 πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα, 

 θπθιψκαηα επηηαγψλ, 

 απάηεο πνπ αθνξνχλ πηζησηηθέο θάξηεο, 

 θαηαρξήζεηο, 

 ςεπδείο εθηηκήζεηο εμαζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

 ππεξηηκνινγήζεηο- ππνηηκνινγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

 ζεκαληηθέο παξαιείςεηο ή αιινηψζεηο ζηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ εθδίδνπλ νη ηξάπεδεο, 

 ειεθηξνληθέο απάηεο. 

Γηα ην ζθνπφ ηεο πξφιεςεο ηέηνησλ εηδψλ απάηεο νη ηξάπεδεο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ 

πνιηηηθέο θαη λα αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο θαη κέηξα ειέγρνπ φπσο: 

 δηεμνδηθφ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνπλ νη ππάιιεινη ζηα βηνγξαθηθά 

ηνπο, 

 θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο απάηεο, 

 ζέζπηζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο δηνίθεζεο, 

 ελζσκάησζε ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εηδηθψλ κεραληζκψλ αλίρλεπζεο 

απαηψλ,
125

 

                                            
125

 Σέηνηνη κεραληζκνί κπνξεί λα είλαη: εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαζηδφκελεο ζε κεραλνγξαθηθά 

πξνγξάκκαηα, αλάιπζε δεδνκέλσλ ή εμαθξίβσζε δηαθαηλφκελσλ ηάζεσλ, κέζνδνη δηαξθνχο 



173 

 

 κεραληζκνχο πιεξνθφξεζεο ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ, ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο ή θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, γηα ηπρφλ αληηθαλνληθέο ή 

αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζηειερψλ, νη νπνίνη ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλσλπκία ηνπ θαηαγγέιινληνο 

Δπίζεο ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ζπρλά παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

γλσζηά πξνβιήκαηα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ρεηηθά κε ηελ πηπρή απηή, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα ειέγρνπ απφ ηηο ηξάπεδεο. Έηζη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κηαο ηξάπεδαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηε γλψζε πνπ έρεη ε 

ηξάπεδα γηα ηνλ πειάηε θαη ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηε δηεξεχλεζή ηνπο 

θαη ηελ αλαθνξά ηνπο, εθφζνλ απαηηείηαη, κε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη επάξθεηα. 

Σα πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα κέηξα ζηνλ ηνκέα απηφ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα 

ζην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηεο ηξάπεδαο. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ: 

 Σελ θαηαλφεζε απφ ηα ζηειέρε θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ησλ 

θηλδχλσλ, θαηά θαηεγνξία πειαηψλ θαη ζπλαιιαγψλ ή θαη ζε ζπλδπαζκφ ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. 

 Σελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ απνδνρήο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε, ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ θαηά βαζκίδα θηλδχλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο απηήο. 

 Σελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ πξνο ηηο 

εθάζηνηε λέεο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο. 

Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ κέηξα ειέγρνπ, θαηαιπηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη 

ε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, θαζψο κε αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ζην πξνζσπηθφ φηη δηαξθψο ειέγρεηαη. Οη έιεγρνη απηνί, 

πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ θαηάιιειε, εμεηδηθεπκέλε νκάδα εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

ε νπνία κέζσ ησλ εηδηθψλ απηψλ ειέγρσλ ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ζηνηρεία θαη 

δηεξεπλνχλ πεξηζηαηηθά βάζεη ελδείμεσλ, πνπ αληινχληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

                                                                                                                             

παξαθνινχζεζεο, ζπγθεθξηκέλεο πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο γηα πηζαλέο αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη δηεξεχλεζε. 
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ειέγρνπο, θαη ζε πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ απαηψλ ή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα. 

 

5.7 Παξαδνζηαθή έλαληη Πξννδεπηηθήο Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ Σξαπεδώλ
126

  

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ παξαδνζηαθά απνζθνπεί ζην λα παξάζρεη 

ινγηθέο δηαζθαιίζεηο ζην φηη: 

1. Τπάξρεη δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο,  

2. Όιεο νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, θαη κφλν απηέο εηζάγνληαη ζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

3. Ζ ζχιιεςε θαη ε επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα γίλεηαη θαηά ζσζηφ ηξφπν, 

4. Οη παξαγσγηθνί πφξνη ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ απνδνηηθφηεξν 

ηξφπν, 

5. Οη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο,  

6. Οη νηθνλνκηθέο εθζέζεηο (ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, πιεξνθνξηθά ζηνηρεία, θιπ) 

πνπ παξάγνληαη απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα είλαη ζσζηέο  

Χζηφζν ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα δελ 

εμαληιείηαη απιά ζηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ησλ ηξαπεδψλ, 

επεθηείλεηαη θπξίσο ζηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ έθζεζεο ησλ 

θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο, ελψ δηαδξακαηίδεη ηνλ νπζηαζηηθφηεξν ίζσο ξφιν ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πεξηνρψλ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

ηελ πεξίπησζε δε, πνπ δελ γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφο ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ε 

άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθπιεξψλνπλ 

ελ κέξεη ηε ζεκαληηθή ηνπο απνζηνιή ε νπνία νινθιεξψλεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ 

έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη επαγγεικαηίεο εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ζην ζχλνιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο ηξάπεδαο θαη λα 
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 Εοποσλίδες Κωλζηαληίλος (2008) 'χγρξνλεο Σερληθέο πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (..Δ.) 

Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ", http://www.icap.gr. 
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εμεηάζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ηνπο δπλεηηθά επεξρφκελνπο θηλδχλνπο, δηαηεξψληαο 

ζπλερή επαθή κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, 

κε ηξφπν ζχληνκν θαη μεθάζαξν. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ηεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ νθείινπλ λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ην κνληέιν ειέγρνπ απφ ηελ παξαδνζηαθή ηνπ πξνζέγγηζε ζε κηα 

λέα πξννδεπηηθή, πνπ λα πηνζεηεί ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ
127

. Μηα ηέηνηα αλαπξνζαξκνγή ηείλεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπο εηαηξηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ησλ κνλάδσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο νη παξαπάλσ ζηφρνη θαη λα πεηχρνπκε ζηελ νπζία 

κηα αλαζεψξεζε ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή επηζεψξεζεο κηαο ηξάπεδαο 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην ηη ζηάζε ζα ηεξήζνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηα αθφινπζα ζεκειηψδε εξσηήκαηα: 

 

Δξώηεκα 1
ν
: Πώο νξίδνπκε ην ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ; 

Σν ηη είλαη χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ ην αλαιχζακε 

εθηελψο αλσηέξσ. Χζηφζν κηα κεζνδνινγία ειέγρνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε βειηίσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε ζπλερή απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, νθείιεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο δηαδηθαζίεο πνπ θαλεξψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

• Σν πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ 

• Σν ζχζηεκα απνηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ. 

• Ζ παξερφκελε πιεξνθνξία θαη ε δηάρπζε απηήο. 

• Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ. 
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 Aslı Demirgüç-Kunt, Enrica Detragiache, Thierry Tressel (2008), ―Banking on the principles: 

Compliance with Basel Core Principles and bank soundness‖, J. Finan. Intermediation 17, 511–542 

 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην Νέν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

(2004). Σν χκθσλν ηνπ 1988 ην νπνίν είρε δερζεί έληνλε θξηηηθή αλαζεσξείηαη κε ην Νέν χκθσλν 

ηνπ 2004. Ζ έθδνζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ κε ηίηιν : «The New Basle Capital Accord» έιαβε ρψξα ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2004. Οη λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο —ή ηξεηο ππιψλεο: 1
νο

 ππιψλαο: ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ-κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα 

θάιπςε έλαληη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 2
νο

 ππιψλαο: θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ζε κφληκε 

βάζε ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, 3
νο

 ππιψλαο: 

ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ 

δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Σν θείκελν είλαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.bis.org/Basel Committee/Basel Capital Accord. 

http://www.bis.org/Basel
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Δξώηεκα 2
ν
: Πνηεο είλαη νη θαιύηεξεο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ 

ζηνλ εμειηζζόκελν ξόιν ηνπ .Δ.Δ. ζηελ ηξάπεδα; 

Ζ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

απνηειεί κηα επίπνλε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά -παξάιιεια κε ηελ 

εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο- θαη πξνυπνζέηεη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ, πςειή απφδνζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ λνκηθφ 

πιαίζην. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ απφ ηελ ηξάπεδα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο απιήο ιίζηαο κε ηνπο απαηηνχκελνπο 

ειέγρνπο θαηά ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

ην πιαίζην ζπλεπνχο πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα 

αθνινπζνχληαη νη αθφινπζεο πξαθηηθέο θαηά ηε δηελέξγεηα ελφο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ: 

1. Παξαθνινύζεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ζπλερή 

ρξήζε βαζηθώλ δεηθηώλ απόδνζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

νθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη γηα νηηδήπνηε ιακβάλεη ρψξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, λα ιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαθνξέο ηεο δηνίθεζεο θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηεπζχλνληεο ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ηξάπεδαο.  

2. Σπλεξγαζία κε ην ηκήκα δηαρείξηζεο θηλδύλωλ ηεο ηξάπεδαο: Καηά ην ζπλνιηθφ 

ππνινγηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε 

δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο, νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα θάλνπλ -φπνπ είλαη εθηθηφ- ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο ηξάπεδαο, βάδνληαο ζην κηθξνζθφπην 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ζηελ πξνζέγγηζε απηή ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο απφ πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο. 

3. Αλάπηπμε πιάλνπ ειέγρνπ πνπ βαζίδεηαη ζε πξνηεξαηόηεηεο θηλδύλωλ: Κξίλεηαη 

απαξαίηεηνο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φρη ζηε ζπρλφηεηα 

επαλάιεςεο απηνχ, αιιά θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο γξακκήο ή 
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ηκήκαηνο, φπνπ ε ηξάπεδα επηδεηθλχεη ρακειή επίδνζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ή 

αθφκε θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ επηηξέπεη 

ζηνλ Δ.Δ. λα εζηηαζηεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα αθηεξψζεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο ζηελ αλακφξθσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο ή ηκήκαηνο. 

4. Ελαζρόιεζε κε ηελ ηερλνινγία: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θάζε ζχγρξνλνπ θαη 

αληαγσληζηηθνχ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ, έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ 

αλάπηπμε αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, 

λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

ηδξπκάησλ ηνπο. Οθείινπλ δε λα πξαγκαηνπνηνχλ ζρνιαζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο, ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πξνηνχ απηνί 

αλαπηπρζνχλ θαη νινθιεξσζνχλ ζε ηξαπεδηθέο εθαξκνγέο. Δίλαη θαηά γεληθή 

νκνινγία θαιχηεξν λα πξνιακβάλεηο έλα πξφβιεκα απφ ην λα ην δηαρεηξίδεζαη 

αθνχ απηφ ζπκβεί. 

 

Δξώηεκα 3ν: Πνην ην ζηξαηεγηθό πιάλν ιεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Δ.; 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαδηθαζηψλ Δ.Δ. ην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα νθείιεη λα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ λα αθνινπζεί 

ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Να παξέρεη έλα κίγκα παξαγφλησλ ειέγρνπ θαη κηαο ζπλεπνχο βαζκνιφγεζεο 

ηνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν. 

• Να δεκηνπξγεί ην ζρέδην ειέγρνπ αθνχ αλαγλσξίζεη ηηο νληφηεηεο ειέγρνπ θαη λα 

εθηειεί κηα ηππηθή απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ηκήκαηνο. 

• Να δηαζθαιίδεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ιακβάλνπλ ηνπο δείθηεο θηλδχλσλ ζε 

ζπλερή βάζε. 

• Να θαζηεξψζεη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ησλ νκάδσλ θαη ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ αλαθνξψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ απηψλ απαηηείηαη ζηειέρσζε ηνπ 

ηκήκαηνο Δ.Δ. ηεο ηξάπεδαο κε δπλακηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη θαηά ην 

δπλαηφλ κε εκπεηξία ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο. ηειέρε απφ ην δίθηπν (ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα), απφ ηα ηκήκαηα 
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πηζηνδνηήζεσλ, ηα ηκήκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη ελ γέλεη ηκήκαηα θαη 

κνλάδεο παξαγσγηθψλ εξγαζηψλ ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα επαλδξψζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα ηκήκαηα Δ.Δ. πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε. 

 

Δξώηεκα 4ν: Πνηνο ν ξόινο ηνπ Δ.Δ. ηεο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηηο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε απηήλ θαη πσο αλαθνηλώλεη ηα επξήκαηά ηνπ; 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο 

θηλδχλνπ πνπ νη ίδηνη πξνζδηνξίδνπλ γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνπο νξγαληζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, γηα λα εμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θάζε κνλάδα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλαγλσξηζκέλεο γηα απηήλ πεγέο θηλδχλνπ. Καη' απηφλ ηνλ 

ηξφπν δχλαηαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα 

θάζε ηκήκα ή ππεξεζία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θνξκνχ ηεο ηξάπεδαο. Απηή ε 

αλαζθφπεζε ζέηεη επίζεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ηππηθνχ ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο Δ.Δ. 

πνπ ζα επαθνινπζήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ή ππεξεζία. 

Έηζη, νινθιεξψλεηαη ν Δ.Δ. κε ηξφπν ζπλεπή θαη επαξθή, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο ειέγρνπ κε ρξήζε ζρεηηθά ρακειψλ πφξσλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ "πεξηηηψλ" 

θαη νηθνλνκηθά δαπαλεξψλ ειέγρσλ. 

Ζ νκάδα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζπληάζζεη ζηε ζπλέρεηα πιήξε αλαθνξά 

κε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ αλά ηκήκα/ππεξεζία, ραξαθηεξίδνληαο ηηο πεγέο 

ειέγρνπ αλάινγα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απηέο δηαηξέρνπλ ζε πςεινχ, 

κέηξηνπ θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. ηηο αλαθνξέο απηέο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί -ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δεηεζεί- θαη ε αμηνιφγεζε ζπλνιηθά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ηεο ηξάπεδαο. 

Έηζη, νη ειεγρφκελνη βιέπνπλ ηηο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θηλδχλσλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπλ 

αθελφο ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο ησλ θηλδχλσλ (ζπλήζσο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ), αθεηέξνπ ζηέιλνπλ αλαθνξέο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Δ.Δ. χγθξηζε κεηαμχ 

παξαδνζηαθήο θαη πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξαηίζεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 1 πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. 
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Πίλαθαο 1: Παξαδνζηαθή έλαληη πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. Πεγή: http://www.icap.gr 
 

 

 

5.8 Μειέηε Πεξηπηώζεσλ 

 

Οη ηξάπεδεο πνπ επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε 

EUROBANK EFG. Γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξαθάησ ελφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

Δηήζηα Έθζεζε 2009 γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Δηήζηα Έθζεζε 2009 γηα ηελ 

EUROBANK EFG, εθζέζεηο πνπ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξαθφηαλ απηή ε εξγαζία 

απνηεινχζαλ ηηο πην πξφζθαηεο δεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ φπσο απηέο 

εθδίδνληαη απφ ηα επίζεκα site ησλ ηξαπεδψλ. 
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Ζ πεξίπησζε ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
128

  

 

Ο Όκηινο 

Ζ Δζληθή ηξάπεδα ηδξχζεθε ην 1841 σο εκπνξηθή ηξάπεδα θαη κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928 είρε ην εθδνηηθφ πξνλφκην. Δηζήρζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1880, ελψ απφ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο 

Τφξθεο. Με ην πιεξέζηαην δίθηπφ ηεο πνπ αξηζκεί 575 θαηαζηήκαηα θαη 1.514 

ATMs, θαιχπηεη νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια, 

αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθά δίθηπα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, φπσο νη ππεξεζίεο 

Mobile θαη Internet Banking. ήκεξα, κεηά ηηο πξφζθαηεο εμαγνξέο ζην ρψξν ηεο ΝA 

Δπξψπεο, ην δίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεη 1.238 κνλάδεο. Ο 

Όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηνρεχεη ζηελ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο θαη επνπηηθέο απαηηήζεηο. Σν πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ 

απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία.  

 

Ζ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

Ο Όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο εθαξκφδεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζπλαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

επνπηηθέο απαηηήζεηο. Οη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επηβιέπνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΔΓΚ) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΣΔ, κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ. Σα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη κέιε ηνπ Γ, νξηδφκελα απφ ην Γ 

ηεο Σξάπεδαο θαηφπηλ πξνηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Τπνςεθηνηήησλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο αιιά θαη εθηάθησο φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν. 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ΔΓΚ πεξηιακβάλνληαη ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιεςεο 

θηλδχλσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ αλάιεςεο θηλδχλσλ. H 

Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο έρεη ηελ επζχλε φισλ ησλ ζεκάησλ 

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο (πξφηππα, λφκνπο θαη θαλνληζκνχο) ζην εζσηεξηθφ θαη 

                                            

128 Δηήζηα Έθζεζε 2009 Δζληθή Σξάπεδα, www.nbg.gr 
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ζην εμσηεξηθφ. Σν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο θνξέαο 

ειέγρνπ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρσλ θαη αλαθέξεηαη, κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γ, απεπζείαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο. 

 

Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζε επίπεδν Οκίινπ ΔΣΔ, είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή 

θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη 

ιεηηνπξγίεο. πκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ (α) εηζάγνληαο κία 

ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ έιεγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, (β) πξνηείλνληαο θαηάιιεια κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη (γ) επηβιέπνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Καηά ην 2008, νινθιεξψζεθε ην έξγν ελζσκάησζεο θαη νκνγελνπνίεζεο ησλ 

Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΜΔΔ) ησλ Θπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ. ην πιαίζην 

απηφ ζεζκνζεηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο γξακκέο αλαθνξάο, εθπνλήζεθαλ θαη 

απεζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο ΜΔΔ θνηλέο θαηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο, νδεγίεο θαη εξγαιεία 

ειέγρνπ, πνπ ζπληζηνχλ ηε λέα θαη εληαία κεζνδνινγία ειέγρνπ, βαζηζκέλε ζηηο 

αξρέο ηνπ COSO – ERM θαη ελαξκνληζκέλε κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (IIA 

Standards). Αθνινχζσο, φινη νη ειεγθηέο ηνπ Οκίινπ εθπαηδεχηεθαλ ζηε λέα 

κεζνδνινγία θαη μεθίλεζαλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο απφ ηα κέζα ηνπ ρξφλνπ. Γηα 

ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεγθηηθψλ έξγσλ φισλ ησλ ΜΔΔ ζηνλ 

Όκηιν επηιέρηεθε ην ινγηζκηθφ EGRC ηεο εηαηξίαο Paisley – Thomson Reuters. 

Σέινο, ην 2008 εθπνλήζεθε ε ―Πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ηεο Απάηεο‖, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

Σξάπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 
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Ο Όκηινο 

Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias ηδξχζεθε ην 1990 κε αξρηθή επσλπκία 

«Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα» θαη ζηφρν ηελ παξνρή θπξίσο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, ε Σξάπεδα 

επαλαπξνζδηφξηζε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Έθηνηε ε EFG Eurobank Ergasias 

έρεη αθνινπζήζεη κηα αλνδηθή πνξεία, κέζα απφ δπλακηθή νξγαληθή αλάπηπμε, αιιά 

θαη κέζα απφ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, θαηαιακβάλνληαο ζήκεξα εγεηηθή ζέζε 

ζηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θαη πην πξνζνδνθφξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο. 

O Όκηινο Eurobank EFG είλαη έλαο Δπξσπατθφο Σξαπεδηθφο Όκηινο πνπ 

πιένλ αλαπηχζζεηαη δπλακηθά ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ παξνπζία ηνπ 

νκίινπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε κηα ζεηξά ρσξψλ φπσο ε Διιάδα, ε Βνπιγαξία, ε 

εξβία, ε Ρνπκαλία, ε Σνπξθία, ε Πνισλία, ε Οπθξαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ε Κχπξνο. Δίλαη κέινο ηνπ νκίινπ EFG Bank European Financial 

Group, ηνπ ηξίηνπ κεγαιχηεξνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ ηεο Διβεηίαο. 

Ο Όκηινο δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηηο βέιηηζηεο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη δενληνινγίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ππνζηεξηδφκελν απφ εμεηδηθεπκέλν ηκήκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, έρεη 

ηελ επνπηεία ησλ ζεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη ζπλερψο επηδηψθεη λα βειηηψλεη θαη λα 

εληζρχεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δνκέο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. Πέξα απφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Οκίινπ κε ην εθάζηνηε λνκνζεηηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζηφρνο είλαη ε δηαθάλεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα σο πξνο ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, φπσο θαη ε αλάπηπμε εηαηξηθήο λννηξνπίαο θαη αληίιεςεο πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο αμίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ θαη φισλ φζσλ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ δέζκεπζε ηνπ Οκίινπ έγθεηηαη 

ζην λα πξνάγεη ηηο ζρέζεηο πίζηεο θαη εκπηζηνζχλεο κε ην θνηλφ θαη λα εμαζθαιίδεη 

κεζνδηθή θαη ζηαζεξή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

                                            
129

 Δηήζηα Έθζεζε 2009 Eurobank EFG, www.eurobank.gr 
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Ζ δηαθάλεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη εκθαλήο ηφζν απφ ηε 

δηαθάλεηα ζηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη απφ 

ηηο αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηηξνπέο αιιά θαη απφ ηνλ απζηεξφ θψδηθα 

δενληνινγίαο πνπ ππάξρεη ζηνλ φκηιν γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Ζ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ ζηε EUROBANK EFG 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

Eurobank EFG θαζψο επίζεο θαη έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Ζ 

ηξάπεδα δηαζέηεη ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ κεζφδσλ 

θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο ζχκθσλα 

κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. Ζ 

Eurobank EFG εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη αλεμάξηεηεο 

αλαζεψξεζεο πηζηψζεσλ, απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ηφζν ζηελ 

Διιάδα, φζν θαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζην εμσηεξηθφ. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα θαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηνπο ηνκείο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

νκίινπ αλαζεσξνχληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ νκίινπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κηλδχλσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηνπο Αλαπιεξσηέο Γηεπζχλνληεο 

πκβνχινπο Σξαπεδηθήο Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδηθήο Ηδησηψλ Πειαηψλ θαη 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη δχν κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. Ζ Δπηηξνπή Κηλδχλσλ 

ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία ζπλεδξηάδεη θάζε ηξίκελν, αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ νη ηνπηθέο Δπηηξνπέο Κηλδχλσλ, νη νπνίεο ζπλεδξηάδνπλ 

κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζε θάζε κία απφ ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαθέξνληαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Κηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο. 

 

Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηε EUROBANK EFG 

Όζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, απηφο πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν απφ 

αλεμάξηεηε κνλάδα ηεο ηξάπεδαο, φζν θαη απφ αλεμάξηεηε ειεγθηηθή εηαηξία ηνπ 

κεηξηθνχ νκίινπ. Κχξηνο ξφινο ηνπ Σνκέα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε παξνρή 
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ππνζηήξημεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο ηξάπεδαο 

αλαθνξηθά κε ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέζσ ηεο παξνρήο αλεμάξηεησλ θαη 

ζπζηεκαηηθψλ αμηνινγήζεσλ ηεο επάξθεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ επηκέξνπο κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Ο Σνκέαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ νξγαλσηηθά αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, 

ελδπλακψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηνρπξψλνληαο ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ην θχξνο ηνπ. 

Ο θχξηνο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε νπνία ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, ζπλίζηαηαη ζηε ζπλδξνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ επνπηηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε ηελ επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο κεηφρνπο, κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην), θαη ηέινο κε ηελ επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πηνζέηεζε θνηλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπζηάζεθε ην 2006, εληφο ηνπ Σνκέα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο, εμεηδηθεπκέλε δηεχζπλζε παξαθνινχζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ Σκεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ. 
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ΜΔΡΟ Γ’  
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Παιαηφηεξα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξηδφηαλ ζε απινχο ειέγρνπο βαζηζκέλνπο ζε 

ηππνπνηεκέλα πξφηππα, ελψ ζήκεξα ηα πξφηππα απηά έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά θαζψο 

ζηελ έξεπλα πνπ γίλεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν εκπεξηέρεηαη θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Όπσο ινηπφλ πξνθχπηεη απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε, 

πνιινί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ εμέιημε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πξνβιέπεηαη φηη ην κέιινλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

παξνπζηάζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα έρεη πεξαηηέξσ εμέιημε αθνχ ν θίλδπλνο, ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε πιεξνθνξία θαη ε ηερλνινγία εμειίζζνληαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο θαη απνηεινχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνφδνπ ησλ ζεκεξηλψλ 

θνηλσληψλ. 

Δληφο ησλ επφκελσλ εηψλ, ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παιηέο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζα κεησζεί θαη απηφ θαίλεηαη 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ νη 

επηβαιιφκελεο πιένλ απφ ηα πξάγκαηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ θίλδπλν ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απνθαζηζηηθή 

ζπκβνιή ηφζν ζηελ αζθάιεηα φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Σα παξαπάλσ 

απνηεινχλ ηα θπξίαξρα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο PricewaterhouseCoopers πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εηθφλα πνπ ζα έρεη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο κειινληηθά. 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο απνδεηθλχεηαη φηη νη 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαη επηθξαηνχζεο ζήκεξα ηάζεηο, δειαδή ε παγθνζκηνπνίεζε, 

νη αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ην ηαιέλην θαη 

                                            

130Pricewaterhouse Coopers.(2010), Ηnternal Audit,  Ζ Παγθφζκηα Έξεπλα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 2010 (‗Internal 

audit professionals face a future rich in opportunity: PricewaterhouseCoopers 2010 State of the Internal Audit 

Profession study‘) δηεμήρζε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2009 θαη πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πεξηζζφηεξσλ απφ 

2.000 ζπκκεηερφλησλ απφ 55 ρψξεο. http://www.pwc.com/us/en/internalaudit/publications/2010-study-internal-

audit-profession.jhtml. 



186 

 

ηα νξγαλσζηαθά δεηήκαηα φπσο θαη νη ζπλερψο ελαιιαζζφκελνη ξφινη ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη επηξξνή ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ηα επφκελα ρξφληα. Αλ γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ηάζεηο απηέο θαη νη ζπλέπεηεο 

ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ηφηε θαη κφλν ηφηε κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηα αλψηεξα ζηειέρε ζην λα εληνπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θαη λα ηνλ 

δηαρεηξίδνληαη. 

Δπίζεο απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πςειήο απφδνζεο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα Οη πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζηελ: 

 Δπίηεπμε επαξθνχο ζηξαηεγηθήο δνκήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Αλάπηπμε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα ζπληνλίδεηαη 

κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ. 

 πλερή επηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο γηα ελεκέξσζε, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Δπζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ. 

 Τηνζέηεζε κηαο ινγηθήο κε επίθεληξν ηνλ θίλδπλν πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 Τηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ψζηε λα εληζρπζνχλ νη δπλαηφηεηεο 

ηηο νπνίεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα παξέρεη. 

 Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ζα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειέγρνπ. 

 Αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Γέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε πνηφηεηαο. 

 χλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. 

ήκεξα ινηπφλ πιαλάηαη ην εξψηεκα πνπ αθνξά θαη ην κέιινλ, εάλ δειαδή ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε ινγηθή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ή δηεμάγεηαη γηα λα πξνλνεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Δάλ ηζρχεη ην δεχηεξν ηφηε πέξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε 

πξαγκαηνπνηεί, ζα ζπκβάιιεη αθελφο ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο πνπ ζπλερίδεη 

αθφκε λα ππάξρεη ζε πνιιά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηε βειηίσζε 

ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ ηνπ ζεκεξηλνχ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έλαο ηέηνηνο νπζηαζηηθφο ξφινο ζα θαζηεξψζεη ηνλ 
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εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ ζηνηρείν ζχλδεζεο κε ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε δηνίθεζε. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Οη εμειίμεηο ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο είλαη ηαρείο θαη ζπλερείο. Ζ αλάγθε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γεληθά, θαη ησλ ηξαπεδψλ εηδηθφηεξα, λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη λα παξακείλνπλ βηψζηκεο ζην έληνλα 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, σζνχλ ηηο ηειεπηαίεο ζηελ αλαδήηεζε θαη θαζηέξσζε 

κεζφδσλ, ιεηηνπξγηψλ, κεραληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ κέηξσλ, ην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηε δηνίθεζε ψζηε απηή λα κπνξέζεη λα ζπληνλίζεη, 

θαηεπζχλεη, ειέγμεη θαη αμηνινγήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαιείηαη 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηελεξγείηαη απφ κηα αλεμάξηεηε 

κνλάδα πνπ εγθαζηδξχεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηε κνλάδα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πνπ απνηειείηαη απφ έκπεηξνπο θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαζψο θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο. Ζ κνλάδα απηή δηελεξγεί 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζε φια αλεμαηξέησο ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη 

κπνξεί λα είλαη: ινγηζηηθνί, ιεηηνπξγηθνί, δηνηθεηηθνί, έιεγρνη ζπκκφξθσζεο θ.α. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη 

αλαγθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ νξηζκφ ησλ ειεγθηψλ, ηελ 

νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ 

πξνεηνηκαζία, εμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, ηε δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ, ηε ζχληαμε έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη ηελ αλαθνξά 

απηψλ ζηελ δηνίθεζε κέζσ ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο. Ο επηθεθαιήο, ζηε 

ζχγρξνλε νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαθέξεηαη είηε ζηε δηνίθεζε, είηε 

ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ, επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη εμαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο 

επηβαιιφκελεο θαλνληζηηθέο αξρέο θαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Ζ 

επηηξνπή ειέγρνπ έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο. 
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Δηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζπλαληψληαη θάπνηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία 

φπσο ε αληηκεηψπηζε απφ ηηο ηξάπεδεο νξηζκέλσλ επηπξφζζεησλ θηλδχλσλ, ζε ζρέζε 

κε απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή δπλακηθή ιφγσ 

θπξίσο ηνπ θαζεζηψηνο ζπλερνχο θαη πιήξνπο απνδέζκεπζεο απφ ηνλ θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ, ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηηο ηαρχηαηεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην αξθεηψλ, κηθξψλ ζε ειηθία, 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Γεληθφηεξα πξνθχπηεη φηη ν  ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαζψο εηδηθφηεξα θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Σν λέν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ 

Sarbanes-Oxley πνπ ππνβιήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. (ππφ ην βάξνο ησλ απνθαιχςεσλ ησλ 

ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο), κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ κεραληζκψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ παξαζέηνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, γεληθέο αξρέο θαη πξφηππα πνπ νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ πξνθεηκέλνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απηψλ λα 

απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Φπζηθφ επαθφινπζν ήηαλ θαη ε δηακφξθσζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεληθφηεξεο 

θχζεο πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Κχξην φξγαλν παξέκβαζεο ησλ ειιεληθψλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ ηνπ μεζπάζκαηνο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο Ζ.Π.Α., απνηειεί ν λφκνο 3016/2002, ν νπνίνο εηζάγεη 

εηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

αλψλπκεο εηαηξείεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πξνσζνχλ πεξαηηέξσ ηε δηαθάλεηα ζηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

κε ηελ εηαηξεία, θαζψο θαη κε βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο. 

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ λέσλ αξρψλ θαζηζηνχλ ην ζχγρξνλν θαλνληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, ηελ νξγάλσζε, δηελέξγεηα 

θαη ηελ επίβιεςε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα είλαη 

ε αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηνλ ζχγρξνλν 
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εζσηεξηθφ έιεγρν, ε θαζηέξσζή ηνπ σο κφληκεο ιεηηνπξγίαο ζηε ζχγρξνλε 

επηρείξεζε, ε χπαξμε θαλνληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα πξνάγεη ηελ ηζρχ θαη 

ην θχξνο ηνπ, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαη ην εχξνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηνχ ψζηε θαλέλαο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ή κνλάδα λα κελ 

εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ. 

Γίλεηαη έθδειν φηη ε αλεπαξθήο ζηειέρσζε, εθπαίδεπζε θαη αλεμαξηεζία ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα ηνπο επελδπηέο, ηηο ηξάπεδεο θαη θάζε κέξνο πνπ 

έρεη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξία. Ζ κε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηηο εζηθέο αμίεο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ειέγρνπ επάισην ζε 

δηαθζνξά θαη δνιηεχζεηο. Δπηπιένλ, αλαηξεί ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

Όπσο πξνθχπηεη ηα πεξηζηαηηθά απάηεο ηνπ παξειζφληνο δεκηνχξγεζαλ έλα 

πεξηβάιινλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, 

θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο, πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Με ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο απάηεο κεηψλνληαη ηα θφζηε θαη βειηηψλεηαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

Δπνκέλσο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πηέδνληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θαηλνκέλσλ ηεο απάηεο. Ζ πηνζέηεζε πιαηζίσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηά 

πξνηείλνληαη πιένλ απφ ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, κε πην δηαδεδνκέλν απφ απηά ην 

πξφηππν C.O.S.O. πνπ ζπλδπάδεη θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ θαη ελ ηέιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ ελδερφκελνπ εηαηξηθήο απάηεο. O 

εζσηεξηθφο έιεγρνο κε βάζε ηνλ θίλδπλν (R.B.I.A.) απνηειεί ηε κεζνδνινγία πνπ 

παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ιεηηνπξγεί φπσο 

απαηηείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δληνχηνηο, ε πξνζέγγηζε ηεο R.B.I.A. 

πεξηιακβάλεη θαη κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζηε κείσζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιφγσ ηεο ζηελφηεξεο ζρέζεο πνπ έρνπλ ηα κέιε ηνπ κε ηελ 

επηρείξεζε, ζηελ επαλεθπαίδεπζε πνπ ηπρφλ ρξεηάδεηαη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη 
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ζηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ ηειηθνχ έξγνπ, ε νπνία απαηηεί αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

νινθιεξσζεί. 

Οη λένη θαλνληζκνί έρνπλ θέξεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζην επίθεληξν ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπληειεί ζηελ απνηξνπή ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δηαθζνξάο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε λέα λνκνζεζία. 

Όκσο θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, ζαλ κία αθφκε πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, επέθεξε 

κε ηε ζεηξά ηεο αλαθαηαηάμεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα λα είλαη 

ηθαλφο πιένλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηφζν ην επξχηεξν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηα Γηεζλή 

Πξφηππα επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηα ΓΠΥΠ, φζν 

θαη ηνλ Κψδηθα εζηθήο, ηα νπνία δξνπλ επηθνπξηθά ιεηηνπξγψληαο σο 

ζπκβνπιεπηηθνί νδεγνί. εκαληηθή αθφκε είλαη θαη ε επηξξνή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 

ζπλερψλ ειέγρσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απαξαίηεηνη αθνχ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο ελδπλάκσζεο ηεο επελδπηηθήο πίζηεο, δξψληαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο, δεκηνπξγψληαο ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. 

Οδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα ηεο απμεκέλεο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επαξθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ηζρπξά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ειαρηζηνπνηνχλ, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο πηζαλφηεηεο επαλάιεςεο πεξηζηαηηθψλ 

ηνπ παξειζφληνο πνπ πξνζέιθπζαλ ηα βιέκκαηα δηεζλψο, ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. Παξαδφμσο φια απηά ηα 

πεξηζηαηηθά είραλ κία ζεηηθή ζπκβνιή, θαζψο απνηέιεζαλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα 

γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, πνπ ζπληέιεζαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξα αλαβαζκηζκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ 

ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα έλα πην επνίσλν κέιινλ γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηφ. 
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Πξνηάζεηο 

 

Κάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εληζρχνληαο 

θαη ζπκπιεξψλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο 

(PWC, Internal Audit 2010) είλαη ηα αθφινπζα (θαη κάιηζηα θαζψο πξφθεηηαη γηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κπνξεί 

θάπνηνο λα ηηο επεθηείλεη θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα): 

 

 Μπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη είλαη πξνηηκφηεξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα επηιέγεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν θάζε ηνκέα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο, 

πάληα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ην λέν θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ηα πξφηππα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

 Έλα ζεκαληηθφ αθφκα βήκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ην λα ζπκκνξθσζνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη λα πεηζζεί ε Γηνίθεζε γηα ην φηη πξνζζέηνπλ αμία ζηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη γλψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. 

 Αθφκε, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη θαιφ λα εξγάδνληαη ρσξίο πίεζε ρξφλνπ 

πάληα, γηαηί ελίνηε απηή ε πίεζε απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ απνδείμεσλ. 

 Έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ απνηειεί φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο εξγάδνληαη ζηελά κε ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απηή ε ζηελή ζρέζε ίζσο λα απεηιήζεη ηνπο 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη ηελ αλεμαξηεζία. Γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξέπεη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα έρνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο. Γεληθά γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε 

ζχγρπζε θαη ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ ηνπο κε άιισλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Σφηε 
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κφλν κπνξνχλ θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο λα βαζηζζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ην γεληθφηεξν ζχζηεκα ειέγρνπ. 

 Γηα ηελ εχξεζε αδπλακηψλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηπιένλ 

απαηηείηαη νινθιεξσκέλε, ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν θξίλεηαη φηη ε εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απνηειεί γεξφ ζεκέιην γηα πςειέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, θάηη πνπ κπνξεί φκσο λα 

απνηειέζεη θαη απεηιή, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη Γηνίθεζεο. 

 Αθφκε θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα αλαδηακνξθσζνχλ νη ζρέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ κε ηνπο ειεγρφκελνπο, ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο νπηηθήο ηνπο, πνπ απφ 

ειεγθηηθέο κφλν ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ πιένλ θαη ζπκβνπιεπηηθέο. 

 Σέινο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηνπο ειεγθηέο λα εμαζθεζνχλ (λα 

εθαξκφδνπλ) ζηε ινγηζηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηα ΓΠΥΠ, δεδνκέλεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδάιισο κπνξεί λα θαηαζηεί πνιχ 

δχζθνινο ν εληνπηζκφο ηεο νξγαλσκέλεο απάηεο, εηδηθά ζε κία πνιπεζληθή 

επηρείξεζε, ρσξίο ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ επηβνιή παγθνζκίσλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαζνιηθά εμαζθαιίδνληαο νκνηνκνξθία 

θαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. 
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