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Περίληψη (Abstract)

Ένας  από  τους  σημαντικότερους  παράγοντες  που  συνέβαλλε  στην  παγκόσμια  κρίση 

αποτέλεσε  η  αδυναμία  παροχής  αξιόπιστων  πληροφοριών  στις  οικονομικές  μονάδες  Το 

γεγονός  αυτό  μπορεί  να  συνδεθεί  με  τον  εσωτερικό  έλεγχο,  αφού  οι  ατασθαλίες,  οι 

καταχρήσεις και όλες οι διαχειριστικές ανωμαλίες έχουν δυσμενής συνέπειες για τους φορείς, 

αλλά  μπορούν  να  αποφευχθούν  με  σωστό  εσωτερικό  έλεγχο.  Βασικός  σκοπός  της 

διπλωματικής είναι συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου και η μελέτη των προτύπων. 

Η  μεθοδολογία  της  συγκεκριμένης  εργασίας  στηρίζεται  αρχικά  σε  εισαγωγικές 

έννοιες (ορισμούς, χαρακτηριστικά,) του εσωτερικού ελέγχου , μια  εκτενής διερεύνηση του 

συστήματος  και  της  υπηρεσίας  εσωτερικού  ελέγχου  και  τέλος  παρουσιάζονται  τα  διεθνή 

πρότυπα  για  των  εσωτερικό  έλεγχο  βάση  του  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών. Στην 

παρούσα  εργασία  γίνεται  μία  προσπάθεια  διερεύνησης  των  ευρημάτων  της  διεθνούς 

βιβλιογραφίας  και  αρθρογραφίας  αναφορικά  με  τον  εσωτερικό  έλεγχο  και  τον  ρόλο  που 

διαδραματίζουν τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της εργασίας συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι  η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία στον φορέα και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όταν 

αυτός  παρέχει  αντικειμενικές  διαβεβαιώσεις.  Αποτέλεσμα της  ύπαρξης επαρκή έλεγχου ο 

οποίος να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.1 Εισαγωγή

Κατά  τα  τελευταία  15  με  20  χρόνια  ,  υπήρξε  μια  μετατόπιση  του  ενδιαφέροντος  της 

Λογιστικής  προς  έναν  ευρύτερο  προσανατολισμό  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Ο  όρος 

εσωτερικός  έλεγχος  στην  αρχή  είχε  την  παραδοσιακή  ερμηνεία  του  ως  <<λογιστικός 

έλεγχος>> και περιοριζόταν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου ο 

εσωτερικός έλεγχος είχε συζητηθεί στα πλαίσια του έργου του εξωτερικού ελέγχου. Ενώ η 

ανίχνευση της απάτης ως στόχο του ελέγχου δεν είχε αναγνωριστεί ως τις αρχές του εικοστού 

αιώνα.  Από,  περίπου,  το  1905  έως  και  το  2004,  σύμφωνα  με  τον  Heier  at  al.  (2005)1, 

διαπιστώθηκε από συζητήσεις και άρθρα ότι << ο ορισμός, οι ερμηνείες και η εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου προκύπτουν από την αντιδραστική εξέλιξη των οργανισμών. Αυτές οι 

αλλαγές του ορισμού, των ερμηνειών και των εφαρμογών συνέβη ως μια αντίδραση σε μια 

σημαντική αλλαγή της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας στο σύνολο της ή στις ενέργειες 

των  μεμονωμένων  επιχειρήσεων  στα  πλαίσια  της  οικονομίας>>2.  Οι  οργανισμοί  δηλαδή, 

άλλαζαν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου ανάλογα πάντα με τα συμφέροντα τους για να 

δημιουργήσουν ευνοϊκές οικονομικές ‘συνθήκες’.

Το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιων γεγονότων είναι το σκάνδαλο της Enron, αλλά και 

άλλον επιχειρήσεων3. Ως αντίδραση σ’ αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα, οι κυβερνήσεις ανά 

τον  κόσμο  προσπάθησαν  να  εισάγουν  νέους  νόμους  και  κανονισμούς  για  τον  εσωτερικό 

έλεγχο. Μια τέτοια αξιοσημείωτη νομοθετική προσπάθεια έγινε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, 

με  το νόμο Sarbanes – Oxley Act ( SOX ) το 2002, ο οποίος επέφερε μια σειρά από νέες 

απαιτήσεις  για  τις  εγχώριες  και  ξένες  εταιρίες  που  είναι  εισηγμένες  στο  Αμερικάνικο 

Χρηματιστήριο. Όσο αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, με το τμήμα 404 του SOX, αλλάζουν οι 

συνθήκες  ως  προς  την  εκτίμηση  και  αποτελεσματικότητα  του  ελέγχου  στις  οικονομικές 

καταστάσεις. 

1 Heier, Dugan, and Sayer (2005).  discuss internal control in the context of auditing and its impact on audit  
engagements.
2 ‘Often these changes of definitions, interpretations and applications happened as a reaction to a major change 
in the economic situation of a country as a whole or to the actions of individual firms within the economy’
3 Brickey (2006), Rockness and Rockness (2005), Stewart (2006).
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Ο SOX είναι ένα μόνο παράδειγμα ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν στην προσπάθεια να 

δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, με έμφαση στην 

επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αλλά και την συμμόρφωση με τους 

νόμους και κανονισμούς. Μια πιο εστιασμένη και συνολική εικόνα για τον εσωτερικό έλεγχο 

έχουμε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών ελεγκτών με την δημοσίευση τον Οκτώβριο του 2010 

τα  Διεθνή  ελεγκτικά  πρότυπα  ,  International  Standards  for  the  professional  practice  of 

Internal Auditing (standards) -  IIA’s4, τα οποία θα παρουσιάσουμε σ’ αυτή την εργασία και 

αποτελούν  στόχο  της.  Η  παρουσίαση,  κατανόηση  και  ο  σημαντικός  ρόλο  τους  στον 

εσωτερικό έλεγχο.

 Η διπλωματική  εργασία έχει  την  εξής  δομή.  Στο  πρώτο κεφάλαιο  στον πρόλογο 

παρατίθεται  η  εισαγωγή  που  τονίζεται  η  σημαντικότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου,  τα 

ερεθίσματα της εργασίας, ο σκοπός της και τι θα ακολουθήσει. Έπειτα αναλύεται η έννοια 

του ελέγχου και οι μορφές του για να αποκτήσει ο αναγνώστης μια σφαιρική εικόνα. 

Η  διπλωματική  εργασία  βασίζεται  σε  μια  εκτεταμένη  επισκόπηση  της  διεθνούς 

επιστημονικής  βιβλιογραφίας  και  αρθρογραφίας.  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η 

ανασκόπηση των κυριότερων ερευνών που έχουν διερευνηθεί ανά τον κόσμο. Κάποιες από 

τις  εν  λόγω  έρευνες  αναφέρονται  στην  ανεξαρτησία,  αντικειμενικότητα  και 

αποτελεσματικότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  άλλες  στην συμμόρφωση με  τα  διεθνή 

πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, που αποτελεί και το κύριο θέμα την διπλωματικής.

Στο επόμενο κεφάλαιο έχουμε την εννοιολογική οριοθέτηση του εσωτερικού ελέγχου. 

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί που έχουν δοθεί , η διάκριση της έννοιας 

καθώς  και  η  αναγκαιότητα  ,  ο  σκοπός  και  τα  είδη  του  ελέγχου.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ο 

αναγνώστης έρχεται σε πρώτη επαφή με το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου 

που ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο που παρουσιάζεται το σύστημα και η υπηρεσία 

του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός 

αποτελεσματικού  συστήματος  καθώς  και  οι  αδυναμίες  του,  και  ολοκληρώνεται  με  την 

σημασία και τον σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που για να επιτευχτεί πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τα πρότυπα, και μας παραπέμπει στο επόμενο κεφάλαιο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου που έχουν 

εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και ο κώδικάς Δεοντολογίας. Το κεφάλαιο 

4 (2010)  http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/
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αυτό  είναι  η  ουσία  του  θέματος  της  εργασίας  αφού  σκιαγραφεί  τις  βασικές  αρχές  του 

ελέγχου.

Το  τελευταίο  κεφάλαιο  παραθέτει  τα  συμπεράσματα  της  εργασίας.  Περιληπτικά 

αναφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και διατυπώνει προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

1.2 Εισαγωγικά της έννοιας του ελέγχου

Πριν την παρουσίαση των Διεθνών Προτύπων για των εσωτερικό έλεγχο πρέπει να 

προσδιορίσουμε την έννοια του ελέγχου5.   

H επιχείρηση αποτελεί μία μορφή οργάνωσης προσώπων και μέσων που επιδιώκει 

συγκεκριμένους  στόχους,  στην  προσπάθεια  επίτευξης  των  στόχων  αυτών  στηρίζεται  από 

διαδικασίες και δεδομένα που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις όποιες ενέργειες της.

Ορίζεται ως διαδικασία μία αλληλοδιαδοχή ενεργειών που τείνουν στην επίτευξη του 

επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Κάθε όμως ενέργεια εκτελείται αποτελεσματικότερα όταν τα 

δεδομένα  (κανονισμοί,  συστήματα  πληροφόρησης,  οργανωτική  δομή  κ.λπ.)  που  την 

στηρίζουν είναι τα κατάλληλα.

Μία αρχική λοιπόν προσέγγιση της έννοιας του ελέγχου, τον ορίζει / ως ένα σύνολο 

αξιολογήσεων,  προκειμένου  να  εκφρασθεί  μία  αντικειμενική  κρίση  -  σύμφωνα  με 

συγκεκριμένες αρχές- για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της επιχείρησης σε σχέση 

με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Ένας σημαντικός προβληματισμός που τίθεται σε κάθε μορφή οργάνωσης-επιχείρηση 

είναι σχετικά με το γεγονός ότι οι διοικούντες την επιχείρηση δεν είναι τις  περισσότερες 

φορές  δυνατόν  να  έχουν  την  άμεση  επίβλεψη  όλων  των  ενεργειών,  και  για  τούτο  τις 

αναθέτουν σε στελέχη τους. Προφανής είναι λοιπόν ο κίνδυνος ανακολουθιών και παρεκ-

κλίσεων  μεταξύ  αυτού  που  πραγματοποιείται  και  αυτού  που  είχε  προβλεφθεί.  Οι  όποιες 

παρεκκλίσεις  θα  γίνουν  αντιληπτές  από τους  διοικούντες  καθυστερημένα,  από τις  όποιες 

δυσμενείς συνέπειες τους. Καθήκον λοιπόν του ελέγχου είναι να αξιολογήσει το σύστημα 

οργάνωσης και πληροφόρησης της επιχείρησης προκειμένου να επαληθεύσει ότι:

5 Έλεγχος: Είναι η διαδικασία σύγκρισης των αποτελεσμάτων που ακολουθείται για την επίτευξη στόχων με 
επιθυμητό τρόπο ενέργειας και λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις.
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o Το σύστημα οργάνωσης της επιχείρησης αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

o Το  σύστημα  πληροφόρησης,  παράγει  δεδομένα  που  απεικονίζουν  ορθά  την 

πραγματικότητα  και  επιτρέπουν  στους  χρήστες  τους  να  διαθέτουν  στοιχεία 

κατάλληλα για τις ανάγκες τους.

Η κριτική εξέταση των συστημάτων πληροφόρησης είναι αναπόσπαστη από αυτήν 

του  συστήματος  οργάνωσης  που  παράγει  και  χρησιμοποιεί  την  πληροφόρηση.  Γι'  αυτό 

ορίζεται ακόμη ο έλεγχος ως η διαδικασία που κρίνει την αξιοπιστία και την ποιότητα της 

παραγομένης από την επιχείρηση πληροφορίας6.

Ανάλογα με τις μορφές στόχων και την ομάδα πληροφοριών που ο έλεγχος κάθε φορά 

αντιμετωπίζει για να αξιολογήσει και κρίνει, διακρίνονται οι διάφοροι τομείς - είδη ελέγχων : 

 Οικονομικός  έλεγχος  –  εξωτερικός  : Ο  έλεγχος  αυτός  έχει  ως  αντικείμενο  τις 

ενέργειες της επιχείρησης που έχουν επίπτωση στην διασφάλιση της περιουσίας της 

επιχείρησης, στη λογιστική απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης 

καθώς  και  στην  δημοσιευόμενη  οικονομική  πληροφορία  από  την  επιχείρηση. 

Ειδικότερα ενδιαφέρεται για την αξιοπιστία, την κανονικότητα και την ειλικρίνεια της 

λογιστικής και οικονομικής πληροφορίας.

 Εσωτερικός έλεγχος : Όπως έχει ήδη γίνει φανερό, ο όρος «έλεγχος» συναντάται 

κατά κύριο λόγο στην επιχείρηση ή σε κάθε  οικονομική ενότητα του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα. Η έννοια όμως της επιχείρησης, σε σχέση με την επιδίωξη και την 

επίτευξη των στόχων της,  είναι  συνδεδεμένη με την έννοια της οργάνωσης.  Κάθε 

επιχείρηση, πιο συγκεκριμένα,  προσπαθεί  να προσεγγίσει  τους στόχους της και να 

εφαρμόσει την στρατηγική της μέσα από μία δεδομένη οργανωτική δομή.

 Έλεγχος της διαχείρισης :  Αυτός το είδος του ελέγχου προέρχεται από την εξέλιξη 

της έννοιας του ελέγχου μέσα στο χρόνο και περικλείει την ιδέα της ικανότητας να 

προσδιορισθούν οι σκοποί-στόχοι της επιχείρησης και να μετρηθούν τα επιτεύγματα. 

Θέτει  επίσης  το  πρόβλημα  του  βέλτιστου  τρόπου  εκμετάλλευσης  των 

χρησιμοποιουμένων πηγών. Δεν ελέγχει απευθείας τα αποτελέσματα της επιχείρησης, 

αλλά τις διαδικασίες, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να φθάσει σ' αυτά τα 

αποτελέσματα.  Το  σημαντικότερο  όμως  χαρακτηριστικό  του  είναι  ότι  εξετάζει  τα 

6 Παπαδάτου Θεοδώρα (2005), «Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανώνυμων εταιρειών»
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επιτεύγματα  της  επιχείρησης  σε  σχέση  με  το  περιβάλλον  της  (εσωτερικό  και 

εξωτερικό).

 Έλεγχος φυσικού περιβάλλοντος :  Ο έλεγχος  φυσικού περιβάλλοντος  θεωρείται 

προέκταση του ελέγχου της διαχείρισης και αφορά σε πρώτο στάδιο τη διαπίστωση 

και σε δεύτερο την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενεργειών της επιχείρησης στο 

φυσικό περιβάλλον.7>>

7 Γρηγοράκος Θ. (1989) «Γενικές Αρχές Ελεγκτικής»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η  αύξηση  του  ενδιαφέροντος  για  τον  εσωτερικό  έλεγχο  φανερώνεται  από  τις  συνεχείς 

δημοσιεύσεις των επιστημονικών περιοδικών, αλλά και των ευρείας κυκλοφορίας εντύπων. 

Σε αυτήν την ενότητα της εργασίας επιχειρείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. 

Αρχικά,  παρατίθεται  το  πλαίσιο  εσωτερικό  ελέγχου  του  C.O.S.O.  (Committee Of 

Sponsoring Organizations) στις Η.Π.Α. Με την έκδοση της αναφοράς του C.O.S.O. το 1992 

με τίτλο ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (internal control integrated framework) 

για πρώτη φορά ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάστηκε να αντικατοπτρίζει  κάτι παραπάνω 

από  τα  λογιστικά  λάθη.  Παρόμοιες  πρωτοβουλίες  αναπτύχθηκαν  μεταγενέστερα  στον 

Καναδά  με  την  έκδοση  των  κατευθύνσεων  στον  έλεγχο  (Guidance on control)  από  την 

επιτροπή  των  κριτηρίων  ελέγχου  (C.O.CO.  1995)  του  Καναδικού  ινστιτούτου  ορκωτών 

ελεγκτών  (C.I.C.A.)  και  την  έκδοση  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  της  αναφοράς  κατεύθυνση 

εσωτερικού  ελέγχου  πάνω  στον  συνδυασμένο  κώδικα  για  τα  στελέχη  (Internal Control 

Guidance for directors on the Combined code, αποκαλουμένη και Turnbull report). Τελικά το 

ολοκληρωμένο  πλαίσιο  εσωτερικού  ελέγχου  C.O.S.O.  ενσωματώθηκε  στα  Αμερικάνικα 

Ελεγκτικά Πρότυπα με τη δήλωση στα ελεγκτικά πρότυπα αρ. 78 «Εξέταση της δομής του 

εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τροποποίηση της δήλωσης 

ελεγκτικών προτύπων αρ. 55», το 1995 8. Το πλαίσιο C.O.S.O. αποτελείται από 4 τόμους. Ο 

πρώτος  τόμος  περιλαμβάνει  μια  περίληψη  προς  τα  εκτελεστικά  στελέχη,  τα  διοικητικά 

συμβούλια και τους νομοθέτες.  O δεύτερος παρουσιάζει το πλαίσιο, ορίζει  τον εσωτερικό 

έλεγχο,  και  παρέχει  κριτήρια  με  τα  οποία  η  διοίκηση,  το  συμβούλιο  και  τα  λοιπά 

ενδιαφερόμενα  μέρη  μπορούν  να  αξιολογήσουν  τα  συστήματα  ελέγχου.  O τρίτος  τόμος 

αποτελεί  ένα  συμπληρωματικό  έγγραφο  που  παρέχει  οδηγίες  στους  οργανισμούς  που 

δημοσιεύουν  εκθέσεις  σχετικά  με  τον  εσωτερικό  έλεγχο  της  προετοιμασίας  των 

δημοσιευμένων  οικονομικών  καταστάσεων  ή  αναλογίζονται  να  κάνουν  κάτι  τέτοιο.  Ο 

τέταρτος  τόμος,  περιλαμβάνει  εργαλεία  αξιολόγησης  τα  οποία  παρέχουν  τα  στοιχεία  που 

8 S.A.S. 78: Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit. An Amendment to 
S.A.S. No 55
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μπορούν  να  είναι  χρήσιμα  στην  πραγματοποίηση  της  αξιολόγησης  ενός  συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο COSO  εκπονήθηκε από τον Allergini  και D’Onza  (2003)η έρευνα 

‘Internal  Auditing  and Risk Assessment  in  large Italian  companies:  an empirical  survey’. 

Συγκεκριμένα οι περισσότερες εταιρείες (67% του συνόλου των εξεταζόμενων εταιρειών) οι 

εσωτερικοί ελεγκτές συνεισφέρουν στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και προσπαθούν να 

εντάξουν το μοντέλο του COSO σε πολιτικές και πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης  πρέπει  αναφέρουμε  το  πλαίσιο  του  Sarbanes –  Oxley Act (  SOX ).  Το 

σύμφωνο SOX αποτελεί ένα νόμο που ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 προκειμένου να 

ενισχύσει  την  εταιρική  διακυβέρνηση  και  να  ανακτήσει  τη  χαμένη  εμπιστοσύνη  των 

επενδυτών  που  είχε  κλονιστεί  από  μια  σειρά  λογιστικών  σκανδάλων  από  εγχώριους 

οργανισμούς. Πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο γερουσιαστής Paul Sarbanes και ο 

βουλευτής Michael Oxley. Ολόκληρο το σύμφωνο περιέχει 11 συνολικά ενότητες, μία εκ των 

οποίων αναφέρεται αποκλειστικά στην ανεξαρτησία του ελέγχου ενώ αναφορές γίνονται και 

για την ποιότητα του έργου που παρέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές. Επιπλέον, απαιτείται από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities  and Exchange Commission,  SEC) να 

υιοθετήσει  κατάλληλους κανονισμούς  έτσι  ώστε να συμβαδίζει  με  το νέο αυτό νόμο.  Τα 

κύρια  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στο  σύμφωνο  Sarbanes-Oxley  και  οι  προτάσεις  που 

τίθενται αφορούν:

1. Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων προτύπων για τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών

και τις επιτροπές ελέγχου.

2. Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων καθώς και νομικές κυρώσεις για

τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

3. Την εφαρμογή νέων ελεγκτικών προτύπων που ενισχύουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή

4. Την καθιέρωση νομικών κυρώσεων και την προστασία των στελεχών (whistle-blowers)

που αποκαλύπτουν παρατυπίες, παρανομίες και σκευωρίες.

5. Τη δημιουργία ενός συμβουλίου παρακολούθησης, εξέτασης και εντοπισμού λογιστικών

παραλείψεων και λαθών με την ονομασία Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), το 

οποίο βρίσκεται κάτω από την επιμέλεια του SEC. Επιπλέον, το συμβούλιο αυτό αναλαμβάνει το  

ρόλο της λογιστικής τυποποίησης.9 

Σημαντικές αλλαγές στον εσωτερικό έλεγχο είχε ο νόμος SOX στις ΗΠΑ. Ο SOX, σε 

συνάρτηση με την παράγραφο 404, έχει δημιουργήσει απαιτήσεις για ένα πιο αποτελεσματικό 

σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  των  χρηματοοικονομικών  αναφορών  των  εισηγμένων 

9 Tackett, J., et al., Sarbanes-Oxley and audit failure: a critical examination, Managerial Auditing Journal,
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εταιρειών, και απασχόλησε ερευνητές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε την έρευνα του Gramling 

Α.Α. Maletta M.J., Schneider A.  και Church B.K (2004)  με τίτλο ‘The role of the internal 

audit function in coporate governance: a synthesis of the extant internal auditing literature and 

directions  for  future  research’.  Η έρευνα εξετάζει  το ρόλο του εσωτερικού  ελέγχου στην 

εταιρική διακυβέρνηση και βασικό συμπέρασμα της ήταν η μεγάλη σημασία του εσωτερικού 

ελέγχου στην υιοθέτηση των αρχών της.

Ήδη  ένα  χρόνο  μετά  την  εφαρμογή  του  SOX  οι  επιχειρήσεις  προσπάθησαν  να 

περιορίσουν τις  απώλειες  από  το  αυξημένο  κόστος  συμμόρφωσης.  Έτσι,  εκφράζονται 

ανησυχίες  για  περιορισμό  της  αντικειμενικότητας  και  της  ανεξαρτησίας  των  εσωτερικών 

ελεγκτών.  Συμπερασματικά,  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  είναι  σε  θέση  να  διενεργούν 

ανεξάρτητους και  αντικειμενικούς  ελέγχους  όταν εργάζονται  ανεξάρτητα και  οργανώνουν 

τον ελεγκτικό σχεδιασμό με τρόπο που να εστιάζει σε μια εκτίμηση κινδύνου; Με το θέμα 

αυτό ασχολήθηκαν ο Ahlawat S.S και ο Lowe J.D. (2004) στην έρευνα του ‘An Examination 

of  Internal  Auditor  Objectivity:  In  House  versus  Outsourcing’.  Εξήντα  έξι  εσωτερικοί 

ελεγκτές, όλοι μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών στις ΗΠΑ, με την μέθοδο του 

case study έλαβαν μέρος στην έρευνα. Καθώς το έργο του εσωτερικού ελέγχου εξελίσσεται 

από την παραδοσιακή εποπτική λειτουργία του σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Οι 

συνεχείς  αλλαγές  έχουν  προκαλέσει  κάποια  ανησυχία  σχετικά  με  την  πιθανή  έλλειψη 

αντικειμενικότητας  και  ανεξαρτησίας  των  εσωτερικών  ελεγκτών.  Αυτή  η  διερευνητική 

μελέτη εξετάζει κατά πόσον επηρεάζεται η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών κατά την 

περίπτωση αν ο έλεγχος πραγματοποιείται από ελεγκτές εκτός οικονομικής μονάδας, αλλά 

και στην περίπτωση που προέρχεται από την ίδια. Από τους 66 συμμετέχοντες, οι 35 ήταν 

εντός εταιρείες, ενώ οι υπόλοιποι 31 ήταν από 4 λογιστικές εταιρείες (εξωτερική ανάθεση). 

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας, στην πρώτη περίπτωση (εντός εταιρείας), ήταν η ύπαρξη 

κινδύνου  μη  τήρησης  αμερόληπτης  τάσης  και  σε  περίπτωση  λάθους  οι  συνέπειες  είναι 

μικρότερες σε σύγκριση με την δεύτερη περίπτωση. Και εδώ φαίνετε η σημασία στην τήρηση 

των προτύπων.

Επίσης ο  Krell E.  (2005),  στο άρθρο του ‘Is Sox compromising internal audit ?’ 

συμπεραίνει ότι η στενή σχέση συνεργασίας του εσωτερικού ελεγκτή με την Διοίκηση, κάτι 

που  στηρίζει  ο  νόμος  SOX,  επηρεάζει  την  αντικειμενικότητα  του  ελεγκτή.  Βασικό 

συμπέρασμα :  Είναι  σημαντικό να υπάρχουν πρότυπα, που να εφαρμόζοντα, τα οποία να 

προασπίζουν την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών, αφού είναι 

σημαντικό για την σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 
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Μια παλιά έρευνα των Powell  N.,  Strickland  S.  και Burnady  P.  (1992),  με τίτλο 

‘Internal Auditing: The Emergence of an International Profession ?’ κάνει λόγο για πρότυπα. 

Αυτή  η  μελέτη  αναζητεί  στοιχεία  για  την  συμμόρφωση των  εσωτερικών  ελεγκτών   στα 

Πρότυπα  για  την  Επαγγελματική  Εφαρμογή  του  εσωτερικού  ελέγχου  σε  έντεκα  χώρες: 

Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερωτηματολόγιο ερευνούσε: (1) την 

αποτελεσματικότητα του πολιτισμού-κουλτούρας του εσωτερικού ελεγκτή για την επίτευξη 

της  συμμόρφωσης  με  τα  πρότυπα  εσωτερικού  ελέγχου  (2)  το  βαθμό  ανεξαρτησίας  του 

εσωτερικού  ελεγκτή  από  τη  διαχείριση,  και  (3)  το  πεδίο  εφαρμογής  των  εργασιών  που 

εκτελούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Η έρευνα αποκαλύπτει, με τα εκατόν είκοσι τρία 

απαντημένα  ερωτηματολόγια,  την  ευρεία  υιοθέτηση  των  προτύπων  (84%).  Τα  ευρήματα 

δείχνουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από τα στοιχεία του επαγγελματισμού είναι παρούσα 

στις εξεταζόμενες χώρες.

Σημαντικό θέμα είναι και ο κώδικας δεοντολογίας, συγκεκριμένα ο  Ziegenfuss D.E. 

και  Anusorn,  Singhapakdi (1994),  ‘Professional Values and the Ethical Perceptions of 

Internal Auditing’ .  Εξετάζει  την επιρροή του Κώδικα Δεοντολογίας  στις  επαγγελματικές 

αξίες και ηθικές αντιλήψεις των εσωτερικών ελεγκτών. Επίσης καθορίζει αν αυτή η επιρροή 

είναι  μεγαλύτερη  από  την  προσωπική  τους  ηθική,  φιλοσοφία  και  των  εταιρικών  ηθικών 

αξιών. Τα στοιχεία για τη μελέτη προέκυψαν από ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε 1.000 

μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ηνωμένες 

Πολιτείες. Τα αποτελέσματα δείχνουν γενικά ότι οι επαγγελματικές αξίες, όπως εφαρμόστηκε 

με  τη  χρήση  του  κώδικα  δεοντολογίας,  επηρέασαν  τις  αντιλήψεις  τους,  τους  ηθικούς 

προβληματισμούς  με  θετικό  τρόπο.  Ωστόσο,  δεν  διαπιστώθηκε  να υπάρχει  σχέση μεταξύ 

προσωπικής ηθικής των εσωτερικών ελεγκτών και τις αντιλήψεις τους για ηθικά προβλήματα.

Το 1996 ο Turk M. με ‘Viewpoint: internal auditing in Slovenia’ ασχολήθηκε με την 

σημασία σύστασης τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρέχει στοιχεία σχετικά με τη σλοβενική 

οικονομία από 1993-1996. Εν συντομία περιγράφει το εθνικό κράτος των εσωτερικών και 

εξωτερικών  ελέγχων,  καθώς  και  η  περιορισμένη  κατάρτιση  τους.  Συζητά  το  έργο  του 

Ινστιτούτο Ελεγκτών της Σλοβενίας για την προώθηση και την ανάπτυξη του επαγγέλματος, 

και  βασικό  συμπέρασμα  την  επιθυμία  όλο  και  περισσότερων  οργανισμών  για  σύσταση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος δυο έρευνες σχετικά με την συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. 

Το 2005  των Fadzil F.H., Haron H.  και Jantan M., ‘Internal auditing practices and internal 

control system’.  Οι δύο βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν να προσδιοριστεί αν η υπηρεσία 
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εσωτερικού  ελέγχου  από  τις  εταιρείες  που  απαριθμούνται  στην  Προύσα  της  Μαλαισίας 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική των Εσωτερικών Ελεγκτών 

IIA (2000)  και,  για  να  καθορίσει  κατά  πόσον  η  συμμόρφωση  αυτή  θα  επηρεάσουν  την 

ποιότητα του συστήματος  εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.  Χρησιμοποιήθηκαν δύο σετ 

ερωτηματολογίων στη μελέτη. Εσωτερικές πρακτικές ελέγχου μετρήθηκε με τα στοιχεία που 

αναφέρονται στα IIA. Ο πληθυσμός που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη ήταν όλες 

τις  εταιρείες  που  απαριθμούνται  στην  Προύσα  Μαλαισία  το  2001.  Η  μελέτη  αυτή 

χρησιμοποιείται τόσο περιγραφική και επαγωγικής αναλύσεις. Διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση 

του  Τμήματος  Εσωτερικού  Ελέγχου,  επαγγελματική  επάρκεια  και  η  αντικειμενικότητα 

επηρεάζει σημαντικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Πεδίο εφαρμογής του έργου και την 

απόδοση του ελεγκτικού έργου επηρεάζει σημαντικά την πληροφόρηση και επικοινωνιακή 

διάσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ενώ η απόδοση του ελεγκτικού έργου, την 

επαγγελματική επάρκεια και η αντικειμενικότητα επηρεάζουν σημαντικά την εμφάνιση του 

ελέγχου περιβάλλοντος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η 

διαχείριση  του  Τμήματος  Εσωτερικού  Ελέγχου,  η  απόδοση  του  ελεγκτικού  έργου,  το 

πρόγραμμα ελέγχου και την υποβολή εκθέσεων ελέγχου επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση 

του  κινδύνου  αξιολόγηση  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Τέλος,  η  απόδοση  του 

ελεγκτικού έργου και την υποβολή εκθέσεων ελέγχου επηρεάζει σημαντικά τον έλεγχο πτυχή 

των  δραστηριοτήτων  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Η  έρευνα  έχει  δείξει  ότι  η 

συμμόρφωση  με  τις  εσωτερικές  πρακτικές  ελέγχου  επηρεάζουν  ορισμένα  στοιχεία  της 

ποιότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Ένα χρόνο μετά των Burnady P., Hass S. και Abdolmohammadi J. (2006), ‘A survey 

of internal auditors to establish the scope of common body of knowledge study in 2006’. Οι 

ερευνητές ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο σ’ ένα μικρό δείγμα από έμπειρους εσωτερικούς 

ελεγκτές  σε  όλο  τον  κόσμο.  Οι  τρεις  ομάδες  που  συμμετείχαν  στην  συγκέντρωση  των 

δεδομένων  ήταν  Αμερική,  Ασία  και  Ευρώπη  /  Αφρική  και  συλλέχτηκαν  εξήντα  τρεις 

απαντήσεις,  τα  συμπεράσματα  ήταν  αξιόλογα  σε  σχέση  με  το  μέλλον  του  εσωτερικού 

ελέγχου. Το σημαντικότερο ήταν η πεποίθηση ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν 

και να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα που είναι σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε η 

εφαρμογή  της  ελεγκτικής  διαδικασίας  να  είναι  ίδια  εντός  της  επιχείρησης  και  εκτός  σε 

παγκόσμια κλίμακα.  

Με  σκοπό  την  πληρέστερη  κατανόηση  της  σημαντικότητας  συμμόρφωσης  των 

εσωτερικών ελεγκτών με τα διεθνή πρότυπα παρουσιάζουμε κάποιες έρευνες που δείχνουν 
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την επίδρασης του εσωτερικού ελέγχου από την κουλτούρα, που δεν είναι τίποτα άλλο από 

την μη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας 

Μια πρόσφατη έρευνα το 2009 από τον Ronald Mac Ewan με θέμα ‘ Internal Audit, 

Internal Control and organizational Culture’ αποδεικνύει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

της κουλτούρας ενός οργανισμού και του εσωτερικού ελέγχου. Η μελέτη χρησιμοποίησε μια 

πολιτιστικό πρότυπο για να δει αν ο εσωτερικού ελέγχου έχει ταυτόσημη κουλτούρα με τον 

οργανισμό, και αν όχι τι διαφορές υπάρχουν, και πως οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της και ο εσωτερικός έλεγχος να έχει 

αποτέλεσμα Για την διεξαγωγή αυτή της μελέτης έχουν χρησιμοποιηθεί  τρεις  οργανώσεις 

εντός  του  ίδιου  οικονομικού  συστήματος  και  εξετάστηκε  πως  επηρεάζεται  ο  εσωτερικός 

έλεγχος από την κουλτούρα και πως η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αντέδρασε.

Στην μελέτη του ο Jan A.  Pfister (2009) με τίτλο ΄Managing Organizational Culture 

for Effective Internal Control’  δείχνει  μια  διαφορετική  προοπτική  για  την  βελτίωση  της 

αποτελεσματικότητας  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Σε  περιόδους  οικονομικής  και 

χρηματοπιστωτικής  κρίσης,  το  περιεχόμενο  αυτής  της  έρευνας  είναι  χρυσός.  Ενώ  ο 

επιχειρηματικός  κόσμος  προσπαθεί  με  τυπικές  διαδικασίες  συμμόρφωσης,  με  συστήματα 

παροχής κινήτρων και άλλες «τεχνικές»- τρόπους για να εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο, η μελέτη τονίζει μια διαφορετική προοπτική: Πώς οι διαχειριστικές αρχές 

και  τις  πρακτικές  που  επηρεάζουν  την  οργανωσιακή  κουλτούρα,  θα  ενισχύσει  την 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου! Μια νέα θεωρία. Η έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις από 

ανώτερα στελέχη (π.χ. διευθυντές, ελεγκτές) από περισσότερα από 18 καταξιωμένες εταιρίες 

του κλάδου των ΗΠΑ και της Ελβετίας, και  με την βοήθεια της θεωρίας από τα πεδία της  

κοινωνιολογίας  και  της  κοινωνικής  ψυχολογίας.  Σε αντίθεση με την σύγχρονη λογιστική, 

όπου η κουλτούρα προσφέρει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο,  η κουλτούρα θα επηρεάσει  τον 

μηχανισμό  ελέγχου.  Η  μελέτη  προσφέρει  καινοτόμες  ιδέες  τόσο  για  ακαδημαϊκούς  και 

επαγγελματίες και περιλαμβάνει: α) ένα νέο πλαίσιο για την έρευνα για την ανάλυση των 

δεσμών μεταξύ κουλτούρας και ελέγχου, β) τις δηλώσεις από ανώτερο επίπεδο στελέχη της 

eBay,  Google,  Hewlett Packard,  Intel,  Levi Strauss &  Co ,  η  Microsoft,  η  Motorola,  η 

Novartis και πολλά άλλα, γ) ένα πρακτικό εργαλείο για την άμβλυνση των αδυναμιών του 

εσωτερικού ελέγχου, δ) την ολοκληρωμένη θεωρία για την διαφθορά.

Ο Chris  Patel  (2006)  με ‘A  Comparative  Study  of  Professional  Accountants' 

Judgments,  Volume  15  (Studies  in  Managerial  and  Financial  Accounting)’.  Η  παρούσα 

έρευνα  είναι  μια  εμπειρική  εξέταση  των  πολιτιστικών  επιρροών  στις  αποφάσεις  των 

επαγγελματικών  λογιστές  από  την  Αυστραλία,  την  Ινδία  και  τη  Μαλαισία  σε  σχέση  με 
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ορισμένα ηθικά ζητήματα στον τομέα της λογιστικής. Αποτελεί μία  "καταγγελία" για την 

σύγκρουση  ελεγκτή-πελάτη  στο  επίπεδο  του  εσωτερικού  μηχανισμού  ελέγχου  λόγο 

σκοπιμότητας . Η μελέτη παρουσιάζει τις θεωρητικές προδιαγραφές και την λειτουργία της 

κουλτούρας. Από αυτά προκύπτει ότι για να βελτιωθεί η ποιότητας των ερευνών στον τομέα 

της λογιστικής,  μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή βαθύτερη γνώση των  πολιτισμικών 

ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των εθνών. Τα ευρήματα της μελέτης έχουν σημασία για τη 

διαχείριση  των  πολυεθνικών  επιχειρήσεων,  τη  διεθνή  σύγκλιση  και  εναρμόνιση  των 

λογιστικών  και  ελεγκτικών  προτύπων,  καθώς  και  για  τη  διαπολιτισμική  έρευνα  της 

λογιστικής.  Αυτή  η  μελέτη  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  για  ερευνητές  και  φοιτητές  που 

ενδιαφέρονται για τις διεθνείς διαστάσεις της λογιστικής και για ηθικά ζητήματα στις διεθνείς 

επιχειρήσεις.

Ο Marc Sim, (2009)  με το άρθρο  ‘National  culture effects  on groups evaluating 

internal  control’  εκθέτει  τα  αποτελέσματα  από  το  πείραμα   του  για  την  αναθεώρηση 

πεποιθήσεων  των  ελεγκτών  κατά  την  αξιολόγηση  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Η  έρευνα 

δημιούργησε  δυο  πειραματικές  συνθήκες,  από  διαφορετικές  επίπεδα  ελεγκτικής 

πληροφόρησης,  και  χρησιμοποίησε  δυο πολιτιστικές  ομάδες  από την  Αυστραλία  και  την 

Ταιβάν. Κατέγραψε τις αντιδράσεις κάθε ομάδες και έβγαλε τα συμπεράσματα της.   Δηλαδή 

υπάρχει  επίδραση  του  πολιτισμού  -  κουλτούρας  στον  τρόπο  εμφάνισης  της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρηση και βλάπτεται η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Αφού 

σύμφωνα με την έρευνα οι ελεγκτές ενδιαφέρονται να κρατήσουν τον πελάτη ευχαριστημένο 

και δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας.

Επιπλέον ο Philomena Leung, και Barry J. Cooper, (2009)   ‘Ιnternal audit – an Asia-

Pacific  profile  and the level  of compliance  with Internal  Auditing Standards’ σκοπός του 

παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού 

ελέγχου  σε  πέντε  χώρες  της  Ασίας-Ειρηνικού  και  τη  διερεύνηση  της  χρήσης  και  τη 

συμμόρφωση  με  το  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών,  Διεθνή  Πρότυπα  για  την 

Επαγγελματική  Πρακτικές  Εσωτερικού  Ελέγχου  (Standards)  από  τις  δραστηριότητες 

εσωτερικού  ελέγχου  των  οργανισμών  (IAAS).  Η  έρευνα  δείχνει  τις  διαφορές  μεταξύ 

Αυστραλία, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊβάν λόγο της διαφορετικής 

κουλτούρας.

Τέλος  ο  Giorgio  Inzerilli  και  ο   Michael  Rosen  με  το  άρθρο  τους  ‘Culture  and 

organizational  Control’  αναφέρουν  ότι  η  επιρροές  της  κουλτούρας  στον  έλεγχο  δεν 

εμφανίζεται μόνο σε ξεχωριστές κοινωνίας αλλά αντίθετα μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην 

ίδια την κοινωνία, ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους οργανώσεων. Επίσης επισημαίνει ότι οι 
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επίδραση είναι μεγαλύτερη από κοινωνία σε κοινωνία από ότι στο εσωτερικό της, που οι 

διαφορές είναι μικρότερες. Είναι σημαντικό όμως να παρατηρηθούν αυτές οι  μικρές επιρροές 

για να μπορέσουν να βελτιώσουν το σύστημα ελέγχου και να βρεθούν καλύτερα οι αδυναμίες 

του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3.1  Εσωτερικός Έλεγχος  

Οι  ραγδαίες  εξελίξεις  σε  τοπικό-περιφερειακό  αλλά  και  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  η 

απελευθέρωση  των  αγορών,  η  τάση  των  ιδιωτικοποιήσεων,  οι  νέες  κουλτούρες  που 

αναπτύσσονται,  οι  εξαγορές και συγχωνεύσεις  των επιχειρήσεων, οι ασταθείς  οικονομικές 

συνθήκες,  η  ανάπτυξη  νέων  αγορών  χρήματος,  νέων  προϊόντων-υπηρεσιών,  οι  νέες 

τεχνολογίες και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια πολύπλοκη 

πραγματικότητα, γεγονός που προβληματίζει τις διοικήσεις και τις φέρνουν αντιμέτωπες στο 

παγκόσμιο σκηνικό αναζητώντας λύσεις,  μέσω νέων τρόπων διοίκησης.  Η επιχειρηματική 

επιτυχία  ή  αποτυχία  συνδέεται  πλέον  άμεσα  με  τη  σωστή  ή  όχι  διαχείριση  του 

επιχειρηματικού κινδύνου, η οποία έμμεσα οδηγεί την εκάστοτε επιχείρηση στην επίτευξη 

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.  Σ’  αυτήν  την  πραγματικότητα,  για  να  αποτρέπονται 

δυσάρεστα αποτελέσματα εμφανίζεται η ελεγκτική που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες 

της, με τη μορφή του εσωτερικού ελέγχου10.

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) ξεκίνησε να ακούγεται περισσότερο 

στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκδόθηκε ο νόμος υπ’ 

αριθμόν  3016,  ο  οποίος  αφορά,  μεταξύ  άλλων,  και  θέματα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης 

(Corporate Governance),  και ο οποίος εκσυγχρονίζει και επίσημα το ελληνικό νομοθετικό 

πλαίσιο  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  και  καθιστά  την  ύπαρξη  Τμήματος  Εσωτερικού 

Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών  Αθηνών.  Ο  ορισμός  του  έρχεται  να  ανατρέψει  την  εσφαλμένη  αλλά  ευρέως 

διαδεδομένη πεποίθηση, ότι ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά θέματα, και ως εκ τούτου 

δεν ενδιαφέρει στελέχη της Παραγωγής, των Προμηθειών, της Εφοδιαστικής και αρκετών 

άλλων επιχειρησιακών τμημάτων. 11

10 Καραμάνης Κ. (2002), «Εισαγωγή στην Θεωρία και Πρακτική της Σύγχρονης Ελεγκτικής»

11 Νικόλαου Α. Παναγιώτου http://panayiot.simor.ntua.gr/el/research/internal-audit
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Ο εσωτερικός έλεγχος, ως σύμβολο της διοίκησης δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο στον 

παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο ( Financial Audit ) αντίθετα κινείται σ’ ένα ευρύτερο πεδίο 

φιλοσοφίας  και  πρακτικής  εφαρμογής  χωρίς  φραγμούς  και  περιορισμούς,  συμβάλλοντας 

ουσιαστικά  σε  επίπεδο  συμβουλευτικού  χαρακτήρα.  Επίσης  διακρίνεται  για  τον 

εξελισσόμενο τρόπο σκέψης και το επιχειρηματικό του πνεύμα.

3.2  Ορισμοί  του Εσωτερικού Ελέγχου

Ο όρος έλεγχος, προέρχεται από τον Αγγλοσαξονικό όρο auditing ή τον Γαλλικό όρο audit, 

όπου  αμφότερες  προέρχονται  από  το  λατινικό  ρήμα  audire,   που  σημαίνει  ακούω.   Ο 

εσωτερικός  έλεγχος  σημαίνει  διαφορετικά  πράγματα  σε  διαφορετικούς  ανθρώπους.  Το 

γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση στους νομοθέτες, επιχειρηματίες, τις ρυθμιστικές αρχές και 

άλλους.   Με  αποτέλεσμα  την  κακή  επικοινωνία  και  τις  διαφορετικές  προσδοκίες  να 

προκαλούν προβλήματα εντός μιας επιχείρησης.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν ο 

όρος, αν δεν διευκρινίζεται από νομοθεσία και κείμενες διατάξεις. Στη συνέχεια ακολουθεί ο 

ορισμός της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου έτσι όπως έχει αποδοθεί από αρκετούς φορείς.

Ο ορισμός  που δίνει  το  Ελληνικό Ινστιτούτο  Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) 

είναι  :  <<  Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  είναι  μία  ανεξάρτητη,  αντικειμενική,  ασφαλής  και 

συμβουλευτική  δραστηριότητα  σχεδιασμένη  να  προσθέτει  αξία  και  να  βελτιώνει  τις 

λειτουργίες  του  οργανισμού.   Βοηθά  ένα  οργανισμό  να  επιτύχει  τους  αντικειμενικούς 

σκοπούς του προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων 

και των διαδικασιών διοίκησης>>12.

Σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Ελεγκτικής όπως ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών (Σ.Ο.Λ), ορίζονται τα ακόλουθα: Εσωτερικός Έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει 

οργανωθεί μέσα στην επιχείρηση και ασκείται από τους υπαλλήλους της. Τονίζεται ιδιαίτερα 

ότι, με τον όρο <<εσωτερικός έλεγχος>> δεν εννοούμε μόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου,  

που  τυχόν  υπάρχει  στην  επιχείρηση,  ή  τους  υπαλλήλους,  οι  οποίοι,  μαζί  με  τα  άλλα 

καθήκοντα  τους,  διενεργούν  και  προληπτικό  έλεγχο,  αλλά  εννοούμε  το  όλο  σύστημα 

οργανώσεως των διαδικασιών εκτελέσεως των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής 

12 http://www.hiia.gr/internal_audit_orismos.htm
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τους απεικονίσεως. Δηλαδή με τον όρο <<εσωτερικός έλεγχος>> ή <<σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου>> εννοούμε: 

• Τις αρμοδιότητες του προσωπικού, 

• Τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα δικαιολογητικά, τη διαδρομή και τον έλεγχό τους 

• και κυρίως ποιοι υπάλληλοι διεκπεραιώνουν τις εργασίες αυτές, 

• Τους τηρούμενους λογαριασμούς, τον τρόπο και την μέθοδο ενημερώσεώς τους, 

• καθώς και τους υπαλλήλους που τους ενημερώνουν13.

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών ελεγκτών των ΗΠΑ το 1978 έδωσε τον ακόλουθο ορισμό 

του  Εσωτερικού  Ελέγχου:  «ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  είναι  μία  ανεξάρτητη  λειτουργία 

εκτίμησης, η οποία, εγκαθίσταται μέσα στον οργανισμό για να εξετάσει και να αξιολογήσει 

όλες  τις  δραστηριότητες  ως  προσφερόμενη  υπηρεσία  στην  επιχείρηση»  και  αργότερα  το 

Institute of Internal Auditors (IIA) το  ακόλουθος:   <<  Εσωτερικός  Έλεγχος  (Internal 

Auditing)  είναι  μια  ανεξάρτητη,  αντικειμενική  διαβεβαιωτική  και  συμβουλευτική 

δραστηριότητα,  καλά  σχεδιασμένη  και  οργανωμένη,  που  μέσω  των  τεχνικών  και 

επιστημονικών  προσεγγίσεων,  αξιολογεί  την  επάρκεια  λειτουργίας  του  συστήματος 

εσωτερικού  ελέγχου  (λειτουργίες-  εφαρμογή  διαδικασιών).  Επιπλέον  προσθέτει  αξία  και 

βελτιώνει  τις  λειτουργίες  του  οργανισμού  με  σκοπό  την  αποτελεσματική  αποτίμηση  και 

διαχείριση  του  επιχειρηματικού  κινδύνου,  τον  περιορισμό  ή  εξάλειψη  αυτού,  που 

αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. >>14.

Το  Αμερικάνικο  Ινστιτούτο  Ορκωτών Λογιστών-  American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) ,  ορίζει  τα  ακόλουθα:  Σύμφωνα  με  τον  ορισμό  του 

Ινστιτούτου  των  Αμερικάνικων  Ορκωτών  Λογιστών  <<εσωτερικό  έλεγχο  αποτελούν  το 

σχέδιο  οργάνωσης  και  όλες  οι  συντονισμένες  προσπάθειες,  μέθοδοι  και  μέτρα  που 

υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης, για την διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών 

της  στοιχείων,  τον  έλεγχο  της  ακρίβειας  και  αξιοπιστίας  των  λογιστικών  στοιχείων,  την 

προώθηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγεγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής>>15 

Η Επιτροπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), ορίζει τα ακόλουθα:  Ο εσωτερικός έλεγχος γενικά ορίζεται ως μια διαδικασία, που 

πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο μιας οικονομικής οντότητας, διευθυντικών 

στελεχών και λοιπού προσωπικού, που αποσκοπεί στην παροχή εύλογης βεβαιότητας όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες: 

13 Γρηγοράκος Θ. (1989), «Γενικές Αρχές Ελεγκτικής»
14 http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing/
15 http://www.aicpa.org/Publications/InternalControl/Pages/InternalControl.aspx
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• Της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

• Της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών εκθέσεων. 

• Της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς16. 

Η Επιτροπή των Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων (International 

Auditing and Assurance Standards Board –IAASB), ορίζει  τα  ακόλουθα:  ορίζει  τον 

εσωτερικό  έλεγχο  ως  το  σύνολο  των  μεθόδων,  διαδικασιών  και  πολιτικών  τις  οποίες 

εφαρμόζει η οικονομική μονάδα μέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής δομής για 

να εξασφαλίσει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Το πλέγμα αυτό των πολιτικών και 

των μέτρων ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, λειτουργικές και μη λειτουργικές17. 

3.4  Διάκριση της Έννοιας  

Επειδή αρκετές φορές στον επιχειρηματικό χώρο δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των όρων 

σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  internal  controls  και  εσωτερικός  έλεγχος  internal  auditing 

θεωρείται χρήσιμο να αποσαφηνιστούν οι όροι αυτοί.

Στης οικονομική των επιχειρήσεων ο όρος εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιείται για να 

αποδώσει δύο βασικές έννοιες θέτοντας παράλληλα τα όρια και τις αρμοδιότητες αυτών, ως 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και καθεαυτού ως εσωτερικός έλεγχος .

 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου – εσωτερικοί έλεγχοι 

είναι  αυτό  που  καλείται  ‘internal  Control’  αναφέρεται  σένα  οργανωμένο  πλέγμα 

λειτουργιών και διαδικασιών, σένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων που καθιερώνει 

η  διοίκηση και  αποσκοπεί  στην αποτελεσματική  λειτουργία  για την  εξάλειψη των 

αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού.

 Εσωτερικός έλεγχος. Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες ως Internal 

Auditing,  αναφέρεται  στην  υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  και  αποσκοπεί  στην 

αξιολόγηση  της  επάρκειας  της  λειτουργίας  του  συστήματος  εσωτερικών  ελέγχων, 

δηλαδή  τις  επιμέρους  λειτουργίες  και  στο  να  προτείνει  βελτιώσεις,  όπου 

διαπιστώνονται αδυναμίες18.

16 http://www.coso.org/InternalControl/
17 Παπάς Αντώνης (1999), «Εισαγωγή στην Ελεγκτική»
18 Παπαστάθης  Παπαστάθης  Παντελής  (2003)  «Ο  Σύγχρονος  Εσωτερικός  Έλεγχος  (Internal Audit)  στις 
Επιχειρήσεις-Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του»,
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3.5  Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου

Ο ισχυρισμός  των υπευθύνων  ,  ότι  τα  πάντα στην  επιχείρηση που διοικούν  λειτουργούν 

σωστά και ιδανικά, σύμφωνα με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις αποφάσεις, δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτό από την ελεγκτική. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται σήμερα 

από την τεράστια έκταση και το γιγάντιο μέγεθος τους και η διοίκηση τους γίνεται ολοένα 

και δυσκολότερη. Κάθε μεγάλη επιχείρηση αποτελείται από πολλές διευθύνσεις και τμήματα 

και επίβλεψη τους δεν είναι πλέον εύκολη. Έτσι οι διοικήσεις τους δεν έχουν την άμεση και 

αντικειμενική πληροφόρηση που χρειάζονται για να εξακριβώσουν αν λειτουργούν όλοι οι 

τομείς τους. Γι’ αυτό απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος, για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι 

και  οι  στρατηγικές  της  επιχείρησης  ακολουθούντα  σωστά  και  για  να  συμβάλει 

αποτελεσματικά  στον εντοπισμό  των  διαχειριστικών  αδυναμιών  και  στην καταστολή  των 

απρόβλεπτων  γεγονότων.  Με  στόχο  να  επιτευχθούν  θετικά  αποτελέσματα  τα  οποία  θα 

διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης19.

Ένας  δεύτερος  παράγοντας  που  καθιστά  αναγκαίο  τον  εσωτερικό  έλεγχο  είναι  οι 

ατέλειες  και  οι  αδυναμίες  που  διακρίνουν  τον  ίδιο  τον  άνθρωπο.  Τα διάφορα  λάθη που 

οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και ηθικής , συγκεκριμένα , οι κλοπές , οι 

απάτες και οι ατασθαλίες. Επειδή είναι αδύνατον τα ξεριζωθούν αυτές οι αδυναμίες από τον 

άνθρωπο , είναι απαραίτητη η επίβλεψη και η καταπολέμηση από τον εσωτερικό έλεγχο.

Η αναγκαιότητα, ύπαρξης και μόνο, του εσωτερικού ελέγχου είναι πολύ σημαντική αν 

αναλογιστεί κανείς την σημασία που δίνουν οι εξωτερικοί ορκωτοί λογιστές. Το σύστημα και 

η  ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιεί  μια επιχείρηση θα καθορήσει την 

διαδικασία  εξωτερικού  ελέγχου.  Οι  ορκωτοί  λογιστές  εξετάζουν  και  αξιολογούν  τον 

εσωτερικό έλεγχο και βάση αυτού καθορίζουν την ελεγκτική τους διαδικασία. 

Το παράδειγμα του Γάλλου  Pierre A.  Dussaulx, παρουσιάζει την αναγκαιότητα του 

εσωτερικού  ελέγχου:   <<  Κάθε  ζωντανός  οργανισμός  όπως  και  κάθε  μηχανή,  είναι 

προικισμένοι  είτε  από  τη  φύση,  είτε  από  τον  κατασκευαστή  τους,  με  ρυθμιστικές 

διευθετήσεις, προοριζόμενες να πειθαρχούν τις κινήσεις τους και να συγκρατούν τη συνοχή 

της δομής του. Υπό ομαλό καθεστώς πορείας ή καλής υγείας ο αντανακλαστικός χαρακτήρας 

των οργάνων τούτων εγγυάται την ασφάλεια της πορείας και προφυλάσσει το σύνολο από 

19 Γρηγοράκος  Θ.  (1989),  «Γενικές  Αρχές  Ελεγκτικής»  και  Μπάλης  Θ.  (1998),  «Σύγχρονη  Ελεγκτική  – 
Εσωτερικός Έλεγχος».
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περιπέτειες,  υπό  τον  όρο,  ότι  από  καιρό  σε  καιρό  μια  ενσυνείδητη  παρέμβαση  θα 

επιβεβαιώσει  την  καλή  τους  λειτουργία.  Στις  επιχειρήσεις,  όπως  και  στους  ζωντανούς 

οργανισμούς, η χρήση γεννά την φθορά και η διάρκεια το γήρας. Αυτό σημαίνει, οι γενικά 

λεπτοί αυτοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί υπόκεινται και αυτοί στην φθορά ή στο γήρας, γι’ αυτό 

και επιβάλλονται περιοδικές επαληθεύσεις, μέσω ενός συστήματος που δεν είναι τίποτα άλλο 

από τον εσωτερικό έλεγχο >>20.   

3.6  Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου

Αντικειμενικός  σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal  Audit)  είναι  η  παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και αναλύσεων με 

σκοπό  την  αξιολόγηση  του  Συστήματος  Εσωτερικού  Ελέγχου  (Σ.Ε.Ε.),  προκειμένου  η 

διοίκηση, να διαχειρισθεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και 

το κύριο μέλημά της. Ο  Εσωτερικός Έλεγχος αποσκοπεί στην εφαρμογή των αρχών της 

Εταιρικής διακυβέρνησης για τη θωράκιση των συμφερόντων της επιχείρησης, των μετόχων 

και τη διαφύλαξη των εργαζομένων. 

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και αξιολογεί: 

α.  Το  Σύστημα  του  Εσωτερικού  Ελέγχου,  καθαυτού  ως  σύστημα  και  τα  επιμέρους 

υποσυστήματα του. 

β.  Την  αξιολόγηση  της  κάθε  μορφής  επιχειρηματικού  κινδύνου  και  την  αποτελεσματική 

διαχείρισή του. 

γ.  Την  ύπαρξη  οργάνωσης,  επάρκειας  και  αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών 

διαδικασιών. 

δ. Την τήρηση πολιτικής προσωπικού και εκπαίδευσής του. 

ε.  Το  βαθμό  συμμόρφωσης  των  εργαζομένων  με  τις  αποφάσεις  της  διοίκησης  και  τους 

κανόνες λειτουργίας. 

στ. Τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας των επί μέρους τμημάτων σε σχέση με το όφελος 

τους. 

ζ. Την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των 

οικονομικών καταστάσεων. 

20 Pierre A. Dussaulx (1978) ‘Ο Εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων’
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η. Την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 

τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων. 

θ. Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και της αποδοτικότητας τους. 

ι.  Τα μέσα προστασίας  για την επαρκή φύλαξη των υπηρεσιακών στοιχείων από κλοπές, 

απώλειες και παντός είδους φθορές, κ.λπ.21

3.7  Είδη Εσωτερικού Ελέγχου

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  ,  όπως  αναφέραμε  στο  σκοπό  του,  δεν  κινείται  μόνο  επί  των 

οικονομικών  στοιχείων  και  δεν  έχει  συγκεκριμένο  πλαίσιο.  Τα  τελευταία  χρόνια  έχει 

δυναμική παρουσία στις επιχειρήσεις αφού προσπαθεί να καλύψει όλους τους χώρους και δεν 

έχει ως αντικείμενο μόνο τον παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο. Με το σκεπτικό αυτό, ότι 

δηλαδή αξιολογεί  και  ελέγχει  όλες  τις  λειτουργίες  και  δεν περιορίζεται  σε συγκεκριμένο 

αντικείμενο, διακρίνεται σε τόσα είδη, όσες είναι οι λειτουργίες του. Πρέπει να επισημανθεί 

ότι  ταυτόχρονα  στην  πράξη  κάθε  αντικείμενο  ελέγχεται  και  από  είδη  ελέγχου,  αφού 

εξαρτάται από το εύρος και την βαρύτητα που του προσδίδουμε, που σημαίνει ότι όσο και να 

θέλουμε να κινηθούμε αυστηρά σε ένα αντικείμενο ελέγχου αυτό είναι αδύνατον.

Η  παγκόσμια  βιβλιογραφία,  χάριν  ευκολίας  και  για  καλύτερη  κατανόηση  αυτών, 

διακρίνει τον εσωτερικό έλεγχο σε οικονομικούς,  διοικητικούς, λειτουργικού και ελέγχους 

παραγωγής,  υπό  την  ευρεία  έννοια  με  την  προϋπόθεση  ότι  κανένας  δεν  μπορεί  να  είναι 

ανεξάρτητος από τους άλλους. 

α.  Οικονομικοί έλεγχοι

Οι οικονομικοί έλεγχοι ( Financial Audits ), στοχεύουν :

• στην  επαλήθευση  της  ακρίβειας,  της  ειλικρίνειας  και  της  αξιοπιστίας  των 

οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, 

• στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών και

• στην εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων και 

την σωστή διαχείρισης αυτών 

21 Φίλος Ιωάννης Λ. (2004). «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων»
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Οι  έλεγχοι  αυτοί  διενεργούνται  με  κάθε  λεπτομέρεια  πάνω στα  οικονομικά  στοιχεία  και 

παρέχουν τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων. 

β.  Διοικητικοί έλεγχοι

Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης, σε 

αντίθεση  από τους  οικονομικούς  ελέγχους.  Αντικειμενικός  στόχος  είναι  η  εξέταση και  η 

αξιολόγηση,  βάσει  αντικειμενικών  μεθόδων  και  αποδεκτών  κανόνων  της  διοικητικής 

επιστήμης, της συνολικής διοικητικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, καθώς και τις 

επιμέρους διοικητικές λειτουργίες αυτής22. Οι διοικητικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι δηλαδή : 

• Εξετάζουν το βαθμό διοικητικής αποτελεσματικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και 

επικοινωνίας  όλων  των  διοικητικών  ιεραρχικών  επιπέδων  του  οργανισμού,  καθώς 

επίσης τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας αυτών. 

• Στοχεύουν στην αξιολόγηση του συστήματος διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, στην 

επισήμανση αδυναμιών και αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των 

αδυναμιών αυτών. 

• Διερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και 

της  στρατηγικής  του  φορέα  ως  προς  το  βαθμό  υλοποίησης  και  την  επίτευξη  των 

τεθέντων στόχων. 

• Εξετάζουν το κατά πόσο διαχειρίζονται με άρτιο τρόπο τα διαθέσιμα μέσα και πόροι. 

• Εξετάζουν τους λόγους και τα αίτια αποχώρησης του εξειδικευμένου προσωπικού και 

τις επιπτώσεις των αποχωρήσεων αυτών. 

• Εξετάζουν τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τους κανόνες, τα σχέδια δράσης 

τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική διοίκησης της εταιρείας. 

• Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό αξιολογείται και 

αξιοποιείται  κατά τον  βέλτιστο  δυνατό  τρόπο,  κατά  πόσο είναι  προσηλωμένο  και 

εγκλιματισμένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήμερο για τους στόχους της 

επιχείρησης και αν συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. 

• Εξετάζουν αν υπάρχει πολιτική κουλτούρας μέσα στο φορέα και αν οι σχέσεις των 

εργαζομένων με τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται 

άμεσα τα όποια προβλήματα καθώς και αν αποβαίνουν σε βάρος και των δύο μερών. 

22  Καζαντης Χ. (2006), «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων»
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• Αξιολογούν  την  υπάρχουσα  πολιτική  διοίκησης  προσωπικού,  το  κατά  πόσο  τα 

συστήματα  διοίκησης  λειτουργούν  αποδοτικά,  προκειμένου  να  συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος 

και με το μέγιστο δυνατό όφελος. 

• Εν  κατακλείδι,  καλύπτουν  λειτουργίες  που  αφορούν  άμεσα  το  λειτουργικό  , 

διοικητικό  σκέλος  όλων  των  ιεραρχικών  επιπέδων  δίνοντας  τη  δυνατότητα  στη 

διοίκηση  να  έχει  πλήρη  γνώση  της  γενικότερης  διοικητικής  λειτουργίας  της 

επιχείρησης.

γ. Λειτουργικοί έλεγχοι

Αντικειμενικός  σκοπός των λειτουργικών  ή αλλιώς  διαχειριστικών  ελέγχων  (  Operational 

Audits) είναι :

• Αξιολόγηση και εκτίμηση της απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος

• Βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων σε περιοχές που έχουν τυχόν απαξιωθεί

• Ανάπτυξη νέων συστημάτων για περαιτέρω δράση 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιμέρους λειτουργίας των διαδικασιών και 

στον  τρόπο  λειτουργίας  του  συστήματος  διοίκησης.  Οι  έλεγχοι  αυτοί  στοχεύουν  να 

διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση 

των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στη διαπίστωση για το κατά πόσο ένα τμήμα λειτουργεί 

σωστά  με  την  υπάρχουσα  οργανωτική  δομή,  αν  επιτυγχάνονται  οι  τεθέντες  στόχοι, 

προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεμβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν 

οι λειτουργίες συμβάλουν στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των 

ιεραρχικών επιπέδων και μεταξύ των τμημάτων. 

δ. Έλεγχοι παραγωγής

Οι  έλεγχοι  παραγωγής  (  Productions Audits )  στοχεύουν  στο  να  ελέγξουν  κατά  πόσο 

τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας και τα μέσα που 

λαμβάνουν χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις, συγκεκριμένα :

• κατά  πόσο  οι  παραγόμενες  ποσότητες  είναι  σύμφωνες  με  το  εγκεκριμένο  από  τη 

διοίκηση πρόγραμμα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, 

• κατά πόσο γίνεται σωστή διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

• αν τα τμήματα είναι σωστά και κατάλληλα επανδρωμένα, και εκπαιδευμένα,
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• αν γίνεται σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής από υλικά και αν αυτά διαχειρίζονται 

σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών ορίων,

• καθώς επίσης τα κατά πόσο τα προϊόντα και η συσκευασία τους είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές  του  ποιοτικού  ελέγχου  (I.S.O.).  και  αν  τηρούνται  οι  διαδικασίες 

παράδοσης – παραλαβής των ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη.

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  και  άλλους  τρεις  τύπους  ελέγχου  που 

αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια23 :

 

• Έλεγχοι Συμμόρφωσης

Οι έλεγχοι μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρικής 

διακυβέρνησης,  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις,  τις  κανονιστικές 

διατάξεις  καθώς  επίσης  και  τις  εταιρικές  διαδικασίες.  Σκοπός  των  ελέγχων  αυτών  είναι 

εξέταση  συγκεκριμένων  χρηματοοικονομικών  και  λειτουργικών  δραστηριοτήτων  του 

οργανισμού, με στόχο να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες που έχουν τεθεί από 

ανώτερους φορείς.

• Έλεγχοι Συστημάτων Πληροφόρησης 

Οι  έλεγχοι  επικεντρώνονται  στη  διασφάλιση  της  αξιοπιστίας,  εμπιστευτικότητας, 

ακεραιότητας στη διαθεσιμότητα των πληροφοριών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. 

Η διασφάλιση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, αφού όλες οι σύγχρονες οικονομικές μονάδες 

λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων τους.

• Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης

Η κοινωνική λογιστική αναπτύχθηκε πρόσφατα για να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στις σχέσεις της οργάνωσης με το κοινωνικό της περιβάλλον, που δεν είναι 

άλλο από το εργατικό δυναμικό, οι πελάτες, οι προμηθευτές και η κοινωνία ως σύνολο. Ο 

αντικειμενικός  σκοπός του ελέγχου είναι  η επαλήθευση,  επικύρωση και  επιβεβαίωση των 

πληροφοριών  που  αναφέρονται  στις  σχέσεις  της  οικονομικής  μονάδας  με  το  κοινωνικό 

περιβάλλον.

23 Δρογαλας Α. Γεώργιος (2010), «Αξιολόγηση της εφαρμογής και συνεισφοράς των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου από την σκοπιά της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1.  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

Οι επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζουν οξύτατο ανταγωνισμό, έτσι για 

να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ‘επιχειρηματική 

τελειότητα’. Η τελειότητα αυτή επιτυγχάνεται με ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Ακόμα και οι πρώτες κοινωνικές ομάδες για να επιβιώσουν λειτουργούσαν μέσα σε 

ένα υποτυπώδες  οργανωτικό σύστημα,  κινούνταν  από ένστικτο  μέσα σε ένα οργανωμένο 

σύστημα με κανόνες λειτουργίας. Με την πάροδο του χρόνου , άλλαξαν οι συνθήκες και οι  

επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αναδιοργανωθούν.

Τώρα πια, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων έχουν μειωμένη δυνατότητα επίβλεψης του 

συνόλου  των  επιχειρηματικών  διαδικασιών  με  τις  οποίες  διασφαλίζεται  η  αποδοτική 

λειτουργία  της  επιχείρησης.  Άρχισαν  να  εφαρμόζουν  διάφορα  μέσα  και  τεχνικές  και  να 

κινούνται επάνω σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας , οριοθέτησαν 

έτσι τις σχέσεις  και τις αρμοδιότητες μεταξύ των ομάδων. Το σύνολο των μηχανισμών και 

διαδικασιών αυτών συνθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης24. 

<<Ως  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  (  internal Control System )  ,  νοείται  ένα 

οργανωμένο και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει, με 

σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα 

συμφέροντα του. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, σε όλες τις προεκτάσεις.>>25

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι μια ζωντανή νευρολογική λειτουργία που όπως 

είπε ο Cook-Wincle : ‘είναι κάτι σαν το νευρολογικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, 

διακλαδώνεται μέσα στην επιχείρηση μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς 

την  διοίκηση.  Συνδέεται  άμεσα  με  την  οργανωτική  δομή  και  τους  γενικούς  κανόνες 

λειτουργίας της επιχειρήσεις’26.
24 Αισιόπουλος Κ. (1980), «Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και λογιστικό τομέα των 
επιχειρήσεων»
25 Παντελής Σ. Παπαστάθεις (2003) «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του»  
26 Cook-Wincle (Auditind, Philosophi and Technique, 1976)
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Η  ύπαρξη  ενός  τέτοιου  συστήματος  συμβάλει  στην  διασφάλιση  της 

αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικής  λειτουργίας  της  επιχείρησης.  Η  αναγκαιότητα  της 

ύπαρξης,  το  μέγεθος  και  η  έκταση  της  σε  ένα  οργανισμό  καθορίζεται  από  κάποιους 

παράγοντες όπως τις δραστηριότητα του, την μέγεθος, την οργανωτική διάρθρωση. 

4.1.1   Χαρακτηριστικά  ενός  Αποτελεσματικού  Συστήματος  Εσωτερικού 

Ελέγχου

Τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  που  συνεισφέρουν  στην  αποτελεσματικότητα  του  εσωτερικού 

ελέγχου είναι :

α. Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο. Η φύση των εργασιών και το μέγεθος 

της επιχείρησης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για το σχεδιασμό της και λαμβάνονται 

υπόψη από το  Management στην καθιέρωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για να 

είναι  αποτελεσματικό  και  λειτουργικό.  Τα  δύο  σημαντικότερα  σημεία  για  ένα  καλό 

οργανωτικό σχέδιο είναι :   

I. Η  αυτονομία  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Η  ανεξαρτησία  του  αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση .Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος καθορίζονται  επακριβώς 

χωρίς παρεμβάσεις, απαιτείται συνεργασία και συντονισμός όλων των τμημάτων για 

να επιτύχει τους στόχους της η επιχείρηση. Η συλλογική ευθύνη και οι κοινοί στόχοι 

συμβάλλουν στην αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων. Όλα 

τα ανώτερα βασίζονται στην ανάγκη του διαχωρισμού της λογιστικής λειτουργίας από 

την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και την καθημερινή λειτουργία του κάθε 

τμήματος.

II. Οργανωτική  δομή  του  τμήματος.  Το  Management θέλει  ένα  σύστημα  που  να 

επιταχύνει  τους  στόχους  του.  Γι  αυτό θα πρέπει  οι  αρμοδιότητες  του συστήματος 

εσωτερικού  ελέγχου  να  καθορίζονται  επακριβώς  και  να  υπάρχει  αυτονομία  και 

ανεξαρτησία  σε  ένα  ευέλικτο  οργανωτικό  σχήμα.  Η  επάρκεια  ενός  συστήματος 

εσωτερικού  ελέγχου  βασίζεται  πάντα  στην  αρχή  ότι  δεν  μπορεί  ορισμένες 

ασυμβίβαστες λειτουργίες να εκτελούνται από το ίδιο άτομο. Επομένως, εργασία του 

ελέγχου είναι να εξεταστεί ότι κανένα άτομο ή καμία υπηρεσία δεν συμμετείχε σε όλα 
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τα επίπεδα μιας συναλλαγής, από την αρχή μέχρι το τέλος. Σημαντικά στοιχεία στην 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η οργανωτική δομή 

των διαφόρων τμημάτων και ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

β.   Ένα ικανοποιητικό σύστημα  εξουσιοδότησης,  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών. 

Μια επιχείρηση με τα πολύπλοκα προβλήματα του σήμερα είναι αδύνατον να διοικηθεί από 

ένα   μόνο  άτομο.  Είναι  σημαντικό  να  υπάρχει  εκχώρηση  αρμοδιοτήτων,  εξουσίας  και 

ευθυνών,  για  να  μπορούν  να  εκτελεστούν  οι  συναλλαγές.  Η  υπευθυνότητα  είναι  πάντα 

συνδεδεμένη με την δύναμη και την εξουσία και δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς την άλλη. 

Ένα άρτιο σύστημα εσωτερικού ελέγχου κάνει τα άτομα υπεύθυνα για της ενέργειες τους. Για 

κάθε ενέργεια- συναλλαγή θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο έγγραφο - παραστατικό βάση 

του όποιο θα γίνεται ο έλεγχος. Το σύστημα , λοιπόν πρέπει να είναι ικανό να εξασφαλίσει 

ότι οι συναλλαγές : 

I. Έχουν εκτελεστεί κατάλληλα

II. Έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα.

III. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και

IV. Υπάρχει περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των βιβλίων με την 

ύπαρξη των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

   

γ.  Λογιστική διάρθρωση. Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου, με τον καταμερισμό 

των καθηκόντων προϋποθέτει ένα λογιστικό σύστημα το όποιο πρέπει να είναι σε θέση να 

μετράει την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, 

για το λόγο αυτό  ένα τέλειο σύστημα πρέπει να αποτελείται από:

I. Ένα διάγραμμα λογαριασμών.

II. Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στοιχείων και διαδικασιών.

III. Περιγραφή θέσεων.

IV. Πρωτοβάθμιους λογαριασμούς ελέγχου.

V. Αριθμημένα εσωτερικά έγγραφα

VI. Έλεγχο των εισερχομένων στοιχείων και τις διαδικασίες επεξεργασίας αυτών.

δ.  Σύγχρονη πολιτική προσωπικού.  Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από τα 

άτομα που θα το εφαρμόσουν. Γι αυτό υιοθετούνται πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες 

πρόσληψης, εκπαίδευσης και επίβλεψης, για να επιλεγούν τα κατάλληλα άτομα. Η διαδικασία 

επιλογής  είναι  πολύπλοκη  και  περιλαμβάνει  προσωπικές  συνεντεύξεις,  εξέταση  της 
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προϋπηρεσίας, πολλές φορές και με εξετάσεις για να διαπιστωθεί η επαγγελματική γνώση και 

ικανότητα.  Όλα  αυτά  για  να  προστατευθεί  η  επιχείρηση  από  καταχρήσεις,  ζημιές  που 

οφείλονται  στην απιστία υπαλλήλων. Μετά την διαδικασία επιλογής ο νέο υπάλληλος θα 

είναι  ικανός  να προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του αποτελεσματικά,  μετά από κάποια επιπλέον 

εκπαίδευση  και  επιμόρφωση,  και  να  συντελέσει  στην  ανακάλυψη  ατασθαλιών.  Τέλος  σε 

τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται επίβλεψη του προσωπικού, ώστε να διαπιστωθεί 

το  επίπεδο  και  η  ποιότητα  της  εκτέλεσης  της  εργασίας  και  να  ληφθούν  διορθωτικές 

αποφάσεις.  

ε.  Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. Η λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ξεχωριστό τμήμα για τις μεγάλες μεγέθους επιχειρήσεις και 

υπάγεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Το προσωπικό του τμήματος 

εσωτερικού  ελέγχου  είναι  υπεύθυνο  για  την  επιτυχία  και  την  επίτευξη  των  στόχων  του 

τμήματος  αυτού.  Η  έλλειψη  ανεξαρτησίας  του  εσωτερικού  ελεγκτή  μπορεί  να  μειώσει 

σημαντικά την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει το 

τμήμα  αυτό  να  βρίσκεται  μόνο  κάτω  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ή  τον  Πρόεδρο  της 

εταιρίας.  

στ.   Μια  ικανή  και  δραστήρια  επιτροπή  ελέγχου.  Η  επιτροπή  ελέγχου  που 

βρίσκεται κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από λίγα μέλη, σκοπό έχει να 

προτείνει  τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή,  να καθορίσει  το σκοπό του ελέγχου και να 

εξετάσει τα αποτελέσματα27.

4.1.2  Αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δεν υπάρχει ένα τέλειο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και 

δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα και να είναι κατάλληλο για όλες τις 

συνθήκες και περιστάσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είναι  ότι  παρέχει  τη  βεβαιότητα  ότι  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρίας 

προστατεύονται και ότι δημιουργούνται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, για την ορθολογική 

διοίκηση  της  εταιρίας  και  για  την  ετοιμασία  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων.  Η 

27 Τσαγκλάγκανος Άγγελος /.M(2000), «Ελεγκτική»
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επιτυχία όμως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζεται στενά με το κόστος 

που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. Θα 

πρέπει  δηλαδή  οι  ωφέλειες,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  μια  διαδικασία  ελέγχου,  να 

υπερβαίνουν  το  κόστος  της  υιοθέτησης  της  διαδικασίας  αυτής.  Αν και  είναι  δύσκολο να 

μετρηθούν επακριβώς το κόστος και οι ωφέλειες μιας διαδικασίας ελέγχου, εν τούτοις θα 

πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, χρησιμοποιώντας και εκτιμήσεις, να συνδέεται πάντα 

το κόστος του εσωτερικού ελέγχου με τις αναμενόμενες ωφέλειες.

Ακόμη, πολλές αρχές, στις οποίες βασίζεται ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, μπορεί 

να καταστρατηγηθούν και παραβιαστούν. Ο διαχωρισμός π.χ. των ευθηνών, καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων, μεταξύ των διαφόρων ατόμων και τμημάτων, μπορεί να μην έχει καμία αξία, 

όταν  υπάρχει  συμπαιγνία  μεταξύ  αυτών.  Ακόμη,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  μπορεί  να  είναι 

αναποτελεσματικός,  όταν  επεμβαίνει  κατά  αρνητικό  τρόπο  το  μάνατζμεντ,  για  να 

δικαιολογήσει και συγκαλύψει ορισμένες παρατυπίες, σφάλματα ή παραλείψεις. Θα πρέπει 

ακόμα να σημειώσουμε πάλι ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε 

ανθρώπους. Επομένως, απροσεξίες, αβλεψίες, οδηγίες που δεν τις καταλαβαίνουν καλά και 

διάφορα  λάθη  εκτιμήσεων  αποδυναμώνουν  την  αποτελεσματικότητα  του  συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου.28

4.2.  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου , έχουν οργανώσει μια ανεξάρτητη υπηρεσία, κυριότερος σκοπός της οποίας είναι να 

εποπτεύει και να συντονίζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί στην πραγματικότητα ένα μέρος 

του όλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι κατά κύριο λόγο είναι το έμψυχο κομμάτι μιας 

επιχείρησης το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα της επισκόπησης των μέτρων ελέγχου, 

την ενημέρωση της διοίκησης για την σωστή τήρηση των λογιστικών διαδικασιών, και τέλος 

τα μέτρα ελέγχου τα όποια χρήζουν βελτίωση. Επομένως, το έργο του εσωτερικού ελεγκτή 

είναι προληπτικό και κατασταλτικό.  

28  Τσακλάγκανος Α. Άγγελος
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Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, όρισε την υπηρεσία του εσωτερικού 

ελέγχου  ως  μια  ανεξάρτητη,  αντικειμενική,  διαβεβαιωτική  και  συμβουλευτική  υπηρεσία, 

καλά  σχεδιασμένη  και  οργανωμένη,  η  οποία,  μέσω  των  τεχνικών  και  επιστημονικών 

προσεγγίσεων της, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Η υπηρεσία αυτή προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού, με σκοπό την 

αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή 

την εξάλειψη του, τον οποίο βέβαια η διοίκηση της  επιχείρησης αναλαμβάνει να διαχειρισθεί 

για την επίτευξη των στρατηγικών και τακτικών επιχειρηματικών της στόχων. 

4.3   Η Σημασία και ο Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου υπάρχει οποτεδήποτε ένα άτομο αναλύει και αξιολογεί 

κάτι  που  έχει  κάνει.  Όταν  εξετάζει  πόσο  καλά  έκανε   το  έργο  του  ,  παράλληλα 

προβληματίζεται για το αν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο έργο καλύτερα. Στο επίπεδο μιας 

μικρής επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει αυτή την αξιολόγηση μόνος του. Όσο μια 

επιχείρηση  μεγαλώνει  σε  μέγεθος  και  αυξάνει  τον  όγκο  των  συναλλαγών  της  τόσο  πιο 

δύσκολη  γίνεται  για  τον  επιχειρηματία  η  άμεση  παρακολούθηση  μεγάλου  μέρους  των 

λειτουργιών  της  και  η  επαρκής  επίβλεψη  του  προσωπικού  της.  Έτσι  αναγκάζεται  να 

υιοθετήσει  ένα  σύστημα  επίβλεψης,  διαχείρισης  και  ελέγχου.  Η  ανάπτυξη  ενός  τέτοιου 

συστήματος δεν του δίνει την διασφάλιση για αποτελεσματική αξιολόγηση των διαδικασιών 

της  επιχείρησης,  στο  σημείο  αυτό  δημιουργείται  η  ανάγκη  ίδρυσης  μιας  υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου.

Οι  πρώτες  αναθέσεις  εσωτερικού  ελέγχου  ικανοποιούσαν  πολύ  βασικές 

επιχειρηματικές  ανάγκες.  Ο  εσωτερικός  ελεγκτής   είχε  περιορισμένο  ρόλο  μέσα  στην 

επιχείρηση  με  σχετική  μικρή  ευθύνη  και  συμμετοχή.  Στην  πορεία  αυτό  άλλαξε,  και 

παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από τις οικονομικές 

μονάδες.  Η  μεγάλη  σημασία  της  υπηρεσίας  του  εσωτερικού  ελέγχου  φαίνεται  από  τα 

νομοθετικά πλαίσια που ψηφίζονται κατά καιρούς σε διαφορές χώρες.

Στην  χώρα  μας  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  με  τις  αποφάσεις  (Απόφαση 

5/294/14.11.2000  Φ.Ε.Κ.  1487  Β/16.12.2000,  Φ.Ε.Κ.  110  Α/17.5.2002)  υποχρεώνουν  τις 

εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Τράπεζα 
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Ελλάδος,  με την ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998, κάνει  λόγο για την ανεξαρτησία του Εσωτερικού 

Ελέγχου  και την σύσταση <<Επιτροπής Ελέγχου>> στα Πιστωτικά Ιδρύματα. Οι ανώτερες 

αποφάσεις  συνέβαλαν θετικά  στην αναγνώριση της  ανάγκης ίδρυσης και  λειτουργίας  της 

υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και  στην αναβάθμιση του επαγγέλματος  του Εσωτερικού 

Ελεγκτή.

Πόσο μεγάλη σημασία έχει η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποκαλύπτεται από τον 

αντικειμενικό σκοπό της. Η αξιολόγηση των μέτρων και συστημάτων λειτουργίας, η παροχή 

υψηλού και εξειδικευμένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση του οργανισμού, με όλα 

αυτά έχει ως σκοπό να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει την αποστολή της.

Το  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών  με  την  εισαγωγή  των  Επαγγελματικών 

Προτύπων ορίζει ως σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών να << βοηθά τα μέλη του 

οργανισμού  στην  αποτελεσματική  άσκηση  των  καθηκόντων  τους.  Γι’  αυτό,  η  υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τα εφοδιάζει με αναλύσεις,  αξιολογήσεις, συστήματα, συμβουλές και 

πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που επανελέγχονται. Ο αντικειμενικός σκοπός 

του ελέγχου συμπεριλαμβάνει προώθηση αποτελεσματικού ελέγχου σε λογικό κόστος >>.

Ενδεικτικά η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξετάζει, αξιολογεί και εκτιμά :

• Την ύπαρξη και την επάρκεια μίας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής.

• Την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων των βιβλίων 

και στοιχείων της επιχείρησης. 

• Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

• Τους  επιχειρηματικούς  κινδύνους,  τις  αιτίες  του  κινδύνου  και  αναζητά  μέτρα 

αντιμετώπισης.

• Τη συμμόρφωση των εργαζομένων στις πολιτικές και τις αποφάσεις της διοίκησης.

• Την απόδοση των επενδύσεων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.

• Τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της εποπτεία που ασκούν τα στελέχη όλων 

των επιπέδων.

• Τις  πολιτικές  για  αποθάρρυνση  και  αποτροπή  των  καταχρήσεων  της  απάτης,  των 

φθορών  και  κλοπών,  καθώς  και  το  κλήμα  αφοσίωσης  των  εργαζομένων  στους 

κανόνες επιχειρηματικής ηθικής.

• Την  αποδοτικότητα  των  μέσων  παραγωγής,  τα  προγράμματα  παραγωγής  και  την 

συντήρηση τοθ εξοπλισμού, την διάθεση των προϊόντων καθώς και το ύψος και την 

διαχείριση των αποθεμάτων. 
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• Τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζομένων τόσο εντός των τμημάτων 

όσο και στο σύνολο της επιχείρησης.

Για να επιτύχει την έργο της η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να λειτουργεί 

βάση των επαγγελματικών προτύπων και τον κώδικα δεοντολογίας που έχουν θεσμοθετηθεί 

από παγκόσμιους οργανισμούς.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

5.1  Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου

Τα πρότυπα29 σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που είναι σε παγκόσμιο και 

εθνικό επίπεδο η πιο έγκυρη και αποδεκτή αρχή.

<<  Ο  εσωτερικός  έλεγχος  διεξάγεται  σε  διαφορετικά  επίπεδα  νομικού  και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος,  μέσα σε οργανισμούς που ποικίλλουν ως προς το σκοπό, το 

μέγεθος,  την  πολυπλοκότητα  και  τη  δομή,  αλλά   και  από  άτομα  εντός  ή  εκτός  της 

επιχείρησης. Ενώ οι διαφορές μπορεί να επηρεάσουν την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου 

σε κάθε περιβάλλον, τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου (IIA’s) , καθορίζουν τις αρχές και τις διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου του 

εσωτερικού ελέγχου>>

Εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές ή η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου απαγορεύεται από 

νόμο  ή  κανονισμό  να  συμμορφωθεί  με  συγκεκριμένα  τμήματα  των  προτύπων,  (τότε)  η 

συμμόρφωση με όλα τα υπόλοιπα μέρη των προτύπων και οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις 

χρειάζονται (/απαιτούνται) να γίνουν.

Κάθε εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιεί  τα ελεγκτικά αυτά πρότυπα σε 

συνδυασμό με αλλά πρότυπα που εκδίδονται από αρμόδιους οργανισμούς, σε περίπτωση που 

υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ διαφορετικών προτύπων, θα πρέπει να επικαλείται αυτά που είναι 

πιο περιοριστικά.   

Ο σκοπός των Προτύπων είναι :

1. Να  περιγράψουν  τις  βασικές  αρχές  που  θα  πρέπει  να  διέπουν  την  πρακτική  του 

Εσωτερικού Ελέγχου.

2. Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 

προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Να αποτελέσουν μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου.

29 Πρότυπο (Standard) Επαγγελματικοί κανόνες που εκδίδονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και 
σκιαγραφεί τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενός ευρύ φάσματος δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου, 
και για την αξιολόγηση των αποδόσεων του.
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4. Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες.

Τα Πρότυπα είναι αρχές και υποχρεωτικές απαιτήσεις που αποτελούνται από:

 Δηλώσεις των βασικών απαιτήσεων για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου  και  αξιολογήσεις  της  αποτελεσματικότητας  των  αποδόσεων  τους,  που 

ισχύουν σε διεθνές και ατομικό επίπεδο.

 Ερμηνείες, οι οποίες αποσαφηνίζουν τους όρους ή έννοιες των Προτύπων.

 Στα  Πρότυπα  χρησιμοποιούνται  όροι  που  έχουν  δοθεί  συγκεκριμένες  έννοιες  και 

περιλαμβάνονται  στο  Γλωσσάριο.  Είναι  απαραίτητο κάθε  εσωτερικός  ελεγκτής  να 

εξετάσει τις δηλώσεις και τις ερμηνείες των προτύπων καθώς και τις συγκεκριμένες 

έννοιες  από  το  λεξιλόγιο  για  να  μπορέσει  να  κατανοήσει  και  να  εφαρμόσει  τα 

πρότυπα σωστά.

Τα Πρότυπα χωρίζονται σε τρία μέρη:

1. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards - Σειρά 1000), τα οποία 

περιγράφουν  τα  χαρακτηριστικά  των  οργανισμών  και  προσώπων  που  ασκούν 

Εσωτερικό Έλεγχο.

2. Πρότυπα Απόδοσης  (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία περιγράφουν 

τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει 

των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards),  τα  οποία  εξειδικεύουν  τις  δύο 

πρώτες  κατηγορίες  Προτύπων  σε  συγκεκριμένους  τομείς  δραστηριότητας  (π.χ. 

Έλεγχος Συμμόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κ.λπ.), διερευνώντας παραπέρα τα πρότυπα 

και  παρέχοντας  τους  τις  απαραίτητες  διαβεβαιώσεις  ‘assurance’  (A)  και 

συμβουλευτικές δραστηριότητες ‘consulting’ (C).

Η  υπηρεσία  Διαβεβαιώσεων  (A)  περιλαμβάνουν  την  αντικειμενική  αξιολόγηση  των 

αποδεικτικών στοιχείων του εσωτερικού ελεγκτή που χρησιμοποιεί  για να τεκμηριώσει τη 

γνώμη ή  τα συμπεράσματα του  σχετικά με μια οντότητα, λειτουργία, διαδικασία, σύστημα, 

ή άλλα αντικείμενα. Η φύση και το εύρος του έργου  των διαβεβαιώσεων καθορίζονται από 

τον εσωτερικό ελεγκτή. Γενικά, υπάρχουν τρία μέρη που εμπλέκονται στην υπηρεσία αυτή : 

(1) το πρόσωπο ή η ομάδα που εμπλέκεται άμεσα με την οικονομική οντότητα, λειτουργία,  

διαδικασία, σύστημα, ή άλλα αντικείμενα - τον κάτοχο της διεργασίας, (2) το πρόσωπο ή την 

ομάδα που κάνει την αξιολόγηση - ο εσωτερικός ελεγκτής, και (3) το πρόσωπο ή την ομάδα 

χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση - ο χρήστης.
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Η συμβουλευτική υπηρεσία (C) έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, και πραγματοποιούνται 

μετά από  συγκεκριμένο αίτημα του ατόμου που έκανε την ανάθεση. Η φύση και το εύρος 

του  έργου  υπόκεινται  σε  συμφωνία  με  τον  πελάτη.  Στην  συμβουλευτική  υπηρεσία 

εμπλέκονται  δύο  μέρη:  (1)  το  πρόσωπο  ή  η  ομάδα  που  προσφέρει  τις  συμβουλές  -  ο 

εσωτερικός  ελεγκτής,  και  (2)  το  πρόσωπο ή  η ομάδα που αναζητούν και  λαμβάνουν  τις 

σχετικές  συμβουλές  -  ο  πελάτης.  Όταν  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  παρέχει  συμβουλευτικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρήσει την αντικειμενικότητα του και να μην αναλαμβάνει την 

ευθύνη της διαχείρισης.

Η επανεξέταση και η ανάπτυξη των προτύπων είναι μια συνεχής διαδικασία. Παρακάτω 

θα αναφέρουμε τα βασικά ελεγκτικά πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο.

5.1.1  Σειρά 1000  :  Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων 

(Attribute Standards )

1000  - Σκοπός, Αρμοδιότητες, Υπευθυνότητες  (Purpose, Authority, and Responsibility)

Ο σκοπός, οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες της δραστηριότητας του Εσωτερικού 

Ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς στο Καταστατικό Έγγραφο (charter), το οποίο 

θα πρέπει να είναι συμβατό με τα Πρότυπα, και να το παρουσιάσει στα ανώτερα στελέχη και 

να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ερμηνεία: Το Καταστατικό Έγγραφο είναι ένα επίσημο έγγραφο που καθορίζει τον 

σκοπό,  τις  αρμοδιότητες  και  τις  υπευθυνότητες  της  δραστηριότητας  του  Εσωτερικού 

Ελέγχου.  Το έγγραφο αυτό καθορίζει  τη  θέση του εσωτερικού  ελέγχου  στα  πλαίσια  του 

οργανισμού, την σχέση του εσωτερικού ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης του 

επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχεία και οτιδήποτε θα τον βοηθήσει να εκπληρώσει το έργο του 

και προσδιορίζει τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου. Την τελική έγκριση του Καταστατικού 

Έγγραφου την έχει το Διοικητικού Συμβουλίου.

1000.A1 - Η φύση των υπηρεσιών Διαβεβαιώσεων που παρέχονται στον οργανισμό 

πρέπει να ορίζονται στο καταστατικό έγγραφο. Αν οι διαβεβαιώσεις πρέπει να παρέχονται σε 

φορείς  εκτός  του  οργανισμού,  η  φύση  των  εν  λόγω,  πρέπει  επίσης  να  καθοριστούν  στο 

πλαίσιο του καταστατικού εγγράφου.
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1000.C1  -  Η  φύση  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  πρέπει  να  καθοριστούν  στο 

πλαίσιο του καταστατικού εγγράφου.

1010 - Αναγνώριση του Ορισμού του εσωτερικού ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας, και τα 

Πρότυπα στο καταστατικό έγγραφο. (Recognition of the Definition of Internal Auditing, the  

Code of Ethics, and the Standards in the Internal Audit Charter)

Και  τα  τρία  θα  πρέπει  να  ορίζονται  από  το  καταστατικό  έγγραφο.  Ο επικεφαλής 

ελεγκτής  θα  πρέπει  να  συζητήσει  τον  καθορισμό  των  τριών  εννοιών  με  τα  ανώτερα 

διοικητικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο.

1100  - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα. (Independence and Objectivity)

Η  δραστηριότητα  του  Εσωτερικού  Ελέγχου  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητη  και  οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό τρόπο. 

Ερμηνεία:  Ανεξαρτησία  είναι  η  ελευθερία  από  τις  συνθήκες  που  απειλούν  την 

ικανότητα του εσωτερικού ελεγκτή διεξάγει το έργο του κατά τρόπο αμερόληπτο. Για να 

επιτευχθεί ο βαθμός της ανεξαρτησίας που απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές, πρέπει ο επικεφαλής ελεγκτής να έχει άμεση και 

απεριόριστη  πρόσβαση  στο  διοικητικό  συμβούλιο,  και  αυτό  επιτυγχάνεται  μέσο  μιας 

αμφίδρομης  σχέση.  Απειλές  κατά  της  ανεξαρτησία  θα  πρέπει  να  διαχειρίζονται  και  να 

λύνονται σε ατομικό, λειτουργικό, και οργανωτικό επίπεδο.

Η  αντικειμενικότητα  είναι  μια  αμερόληπτη  νοητική  στάση  που  επιτρέπει  στους 

εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν τις δεσμεύσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύουν στο 

έργο τους και ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του. Η αντικειμενικότητα επιβάλλει 

στους  εσωτερικούς  ελεγκτές  να  μην επηρεάζουν την κρίση τους  σε  θέματα  ελέγχου  από 

άλλους.  Και  στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  οι  απειλές  κατά  της  ανεξαρτησία  να 

διαχειρίζονται και να λύνονται σε ατομικό, λειτουργικό, και οργανωτικό επίπεδο30.

1110 – Οργανωτική Ανεξαρτησία  (Organizational Independence)

30 Λουμιώτης Ι. Βασίλειος (2008), «Βασικές οδηγίες Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.)».

39



Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να υποβάλει έκθεση στο επίπεδο εντός του οργανισμού 

που  θα  επιτρέπει  στους  εσωτερικούς  ελεγκτές  να  ανταποκρίνονται  στις  ευθύνες  τους.  Ο 

επικεφαλής  ελεγκτής  πρέπει  να  επιβεβαιώσει  στο  διοικητικό  συμβούλιο,  τουλάχιστον  σε 

ετήσια βάση, τη οργανωτική ανεξαρτησία των εσωτερικών ελέγχων.

1110.A1 - Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι απαλλαγμένος 

από τυχόν παρεμβολές στον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, 

την εκτέλεση καθηκόντων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

1111 –  Άμεση  αλληλεπίδραση  με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Direct  Interaction  with  the 

Board)

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν άμεσα με το 

διοικητικό συμβούλιο31.

1120 – Ατομική Αντικειμενικότητα (Individual Objectivity)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν μια ανεξάρτητη, αμερόληπτη στάση και να 

αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

1130 – Απομείωση στην ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητα (Impairment to Independence  

or Objectivity)

Εάν η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα είναι  μειωμένη στην πραγματικότητα ή 

στην εμφάνιση, οι λεπτομέρειες της απομείωσης πρέπει να γνωστοποιείται στα κατάλληλη 

μέρη. Η φύση του και η αποκάλυψη θα εξαρτηθεί από την απομείωση.

Ερμηνεία: Η  απομείωση  της  ανεξαρτησίας  και  της  αντικειμενικότητας  μπορεί  να 

περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, η σύγκρουση συμφερόντων, το περιορισμένο 

31 Διοικητικό Συμβούλιο (Board ) Τα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το διοικητικό σώμα ενός οργανισμού, 
όπως η ύπαρξη διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος ενός οργανισμού, Διαχειριστές  
μιας  μη  κερδοσκοπικής  οργάνωσης,  ή  οποιοσδήποτε  άλλος  οργανισμός  που  ορίζεται  από  τον  οργανισμό, 
περιλαμβανομένης  της  Επιτροπής  Ελέγχου  για  να  τους  οποίους  ο  επικεφαλής  του  ελέγχου  συντάσσει  την  
έκθεση.
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πεδίο  εφαρμογής,  οι  περιορισμοί  στην  πρόσβαση  σε  αρχεία,  το  προσωπικό  και  στους 

περιορισμούς των πόρων.

Ο καθορισμός των κατάλληλων μερών, οι λεπτομέρειες καθώς και τη φύση της απομείωσης 

στην  ανεξαρτησία  ή  την  αντικειμενικότητα  πρέπει  να  γνωστοποιείται  εξαρτάται  από  τις 

προσδοκίες  του  εσωτερικού  ελέγχου,  τις  δραστηριότητες  και  τις  αρμοδιότητες  του 

διευθύνοντος  συμβούλου  του  ελέγχου  της  στα  ανώτερα  διευθυντικά  στελέχη  και  το 

διοικητικό συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο καταστατικό έγγραφο.

1200 -  Επάρκεια  Γνώσεων  και  Δέουσα  Επαγγελματική  Επιμέλεια.  (Proficiency  and  Due 

Professional Care)

Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται με επάρκεια γνώσεων και δέουσα 

επαγγελματική επιμέλεια τις δεσμεύσεις τους.

1210 – Επάρκεια Γνώσεων (Proficiency)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και άλλες 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η δραστηριότητα του 

εσωτερικού  ελέγχου  συλλογικά  πρέπει  να  διαθέτουν  ή  να  αποκτούν  τις  γνώσεις,  τις 

δεξιότητες, και άλλες ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των ευθυνών τους.

Ερμηνεία: Η γνώση, οι δεξιότητες, και τα λοιπά προσόντα είναι ένας συλλογικός όρος 

που αναφέρεται στην επαγγελματική επάρκεια που απαιτείται στους εσωτερικούς ελεγκτές 

για  την  αποτελεσματική  άσκηση  των  επαγγελματικών  καθηκόντων  τους.  Οι  εσωτερικοί 

ελεγκτές  καλούνται  να  αποδείξουν  τις  γνώσεις  τους  με  τις  κατάλληλες  επαγγελματικές 

πιστοποιήσεις και τα προσόντα που προσφέρονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

1220 – Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια (Due Professional Care)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν την επιμέλεια και την ικανότητα όπως 

αναμένεται  από  κάθε  συνετό  και  των  αρμόδιο  εσωτερικό  ελεγκτή.  Λόγω  επαγγελματική 

φροντίδα δεν συνεπάγεται αλάθητο.
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1230 –  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (Continuing Professional Development)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες τους, και τα 

λοιπά προσόντα τους μέσω της διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης.

1300 -  Πρόγραμμα  Ποιοτικής  Διασφάλισης  και  Βελτίωσης  (Quality  Assurance  and 

Improvement Program)

Ο  Διευθυντής  Εσωτερικού  Ελέγχου  θα  πρέπει  να  αναπτύσσει  και  να  τηρεί  ένα 

πρόγραμμα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της 

δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την αποτελεσματικότητά 

του. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό 

Έλεγχο  να  προσθέτει  αξία  και  να  βελτιώνει  τις  λειτουργίες  του  οργανισμού  και  να 

διαβεβαιώνει  ότι  η δραστηριότητα του Εσωτερικού  Ελέγχου  διενεργείται  σύμφωνα με  τα 

Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής.

1310 – Απαιτήσεις της Διασφάλισης Ποιότητας και Πρόγραμμα βελτίωσης (Requirements of  

the Quality Assurance and Improvement Program)

Η διασφάλιση της ποιότητας και το πρόγραμμα βελτίωσης πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις.

1311 –  Εσωτερικές αξιολογήσεις (Internal Assessments)

Εσωτερική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει:

• Συνεχής παρακολούθηση των αποδόσεων των εσωτερικών ελέγχων 

• Περιοδικές  αξιολογήσεις  που  εκτελούνται  μέσω της  αυτοαξιολόγησης  ή  από  άλλα 

άτομα εντός του οργανισμού με επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου.

Ερμηνεία:  Η  συνεχής  παρακολούθηση  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  ημερήσιας 

εποπτείας,  επιθεώρησης,  και  της  αξιολόγησης  των  εσωτερικών  ελέγχων.  Η  συνεχής 

παρακολούθηση είναι ενσωματωμένη στη ρουτίνα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για 
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τη διαχείριση των εσωτερικών ελέγχων και των χρησιμοποιημένων μεθόδων, εργαλείων και 

πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση τον 

ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας, και τα Πρότυπα. Το ίδιο και οι 

περιοδικές  αξιολογήσεις.  Επαρκής  γνώση  των  πρακτικών  εσωτερικού  ελέγχου  απαιτεί 

τουλάχιστον  την  κατανόηση  όλων  των  στοιχείων  του  διεθνούς  πλαισίου  επαγγελματικών 

πρακτικών.

1312 –  Εξωτερικές αξιολογήσεις (External Assessments)

Εξωτερικές  αξιολογήσεις  πρέπει  να  διενεργούνται  τουλάχιστον  μία  φορά  κάθε  πέντε 

χρόνια από ένα αρμόδιο και ανεξάρτητο κριτή ή ομάδα ελέγχου έξω από τον οργανισμό. Ο 

επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να συζητά με το διοικητικό συμβούλιο:

• Την ανάγκη για πιο συχνές εξωτερικές αξιολογήσεις

• Τα  προσόντα  και  η  ανεξαρτησία  του  εξωτερικού  κριτή  ή  ομάδας  ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν σύγκρουση συμφερόντων.

Ερμηνεία: Ο ειδικός κριτής ή η ομάδα ελέγχου πρέπει  να δείχνει επάρκεια σε δύο τομείς: 

την  επαγγελματική  πρακτική  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  της  διαδικασίας  εξωτερικής 

αξιολόγησης.  Η  ικανότητα  μπορεί  να  αποδειχθεί  μέσα  από  ένα  μίγμα  εμπειρίας  και 

θεωρητικής εκπαίδευσης. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από οργανώσεις με παρόμοιο μέγεθος, 

πολυπλοκότητα, ίδιο τομέα ή βιομηχανία, είναι πιο πολύτιμη από λιγότερο σχετική εμπειρία. 

Στην περίπτωση μιας ομάδας αξιολόγησης, δεν είναι απαραίτητο για όλα τα μέλη της ομάδας 

να έχουν όλες  τις  αρμοδιότητες,  αλλά η ομάδα στο σύνολό της  να έχει  τα προσόντα.  Ο 

επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να χρησιμοποιεί την επαγγελματική του κρίση για να αξιολογεί 

κατά πόσο μια ομάδα ή ένας κριτής αποδεικνύει επαρκή ικανότητα. Ένας ανεξάρτητος κριτής 

ή μια ομάδα ελέγχου δεν πρέπει να έχουν ούτε μια πραγματική ή φαινομενική σύγκρουση 

συμφερόντων και να μην είναι όλη ή μέρος της υπό τον έλεγχο της οργάνωση στην οποία ο 

εσωτερικός έλεγχος ανήκει.

1320 – Έκθεση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και Πρόγραμμα βελτίωσης. (Reporting on 

the Quality Assurance and Improvement Program)
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Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διασφάλισης της 

ποιότητας και το πρόγραμμα βελτίωσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό 

συμβούλιο.

Ερμηνεία:  Η  μορφή,  το  περιεχόμενο,  και  η  συχνότητα  της  επικοινωνίας  με  τα 

αποτελέσματα  της  διασφάλισης  της  ποιότητας  και  του  προγράμματος  βελτίωσης  που 

καθορίζονται μέσα από συζητήσεις των ανωτέρων διοικητικών στελεχών και το διοικητικό 

συμβούλιο και εκτιμούν τις ευθύνες των εσωτερικών ελεγκτών και του επικεφαλή συμβούλου 

του ελέγχου. Για να αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, 

τον  Κώδικα  Δεοντολογίας,  και  τα  πρότυπα,  τα  αποτελέσματα  των  εξωτερικών  και 

εσωτερικών  περιοδικών  αξιολογήσεων  κοινοποιούνται  με  την  ολοκλήρωση  των  εν  λόγω 

εκτιμήσεων  και  τα  αποτελέσματα  της  τρέχουσας  παρακολούθησης  που  κοινοποιούνται 

τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την εκτίμηση σε σχέση με 

το βαθμό συμμόρφωσης.

1321 –  -  Χρήση  του  "Συμμορφώνεται  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  για  την  επαγγελματική 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου". (Use of “Conforms with the International Standards for  

the Professional Practice of Internal Auditing”)

Ο επικεφαλής  ελεγκτής  μπορεί  να αναφέρει  ότι  η  δραστηριότητα του  εσωτερικού 

ελέγχου  είναι  σύμφωνο  με  τα  διεθνή  πρότυπα  για  την  επαγγελματική  πρακτική  του 

εσωτερικού  ελέγχου  μόνο  εάν  τα  αποτελέσματα  της  διασφάλισης  της  ποιότητας  και  το 

πρόγραμμα βελτίωσης υποστηρίζει αυτή την δήλωση.

Ερμηνεία : Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι σύμφωνη με τα πρότυπα 

όταν επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που περιγράφονται στον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, 

ο κώδικας δεοντολογίας και τα πρότυπα. Τα αποτελέσματα της διασφάλισης της ποιότητας 

και  το  πρόγραμμα  βελτίωσης  περιλαμβάνει  τα  αποτελέσματα  των  εσωτερικών  και 

εξωτερικών  αξιολογήσεων.  Όλες  οι  δραστηριότητες  εσωτερικού  ελέγχου  θα  έχουν  τα 

αποτελέσματα  της  εσωτερικής  αξιολόγησης.  Οι  δραστηριότητες  εσωτερικού  ελέγχου  που 

υπάρχουν  για  τουλάχιστον  πέντε  χρόνια  θα  υπάρχουν  επίσης  στα  αποτελέσματα  των 

εξωτερικών αξιολογήσεων.
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1322 –  Γνωστοποίηση Μη συμμόρφωση. (Disclosure of Nonconformance)

Όταν  η  μη  συμμόρφωση  με  τον  ορισμό  του  εσωτερικού  ελέγχου,  τον  Κώδικα 

Δεοντολογίας,  ή  των  Προτύπων  έχει  επιπτώσεις  στο  συνολικό  πεδίο  εφαρμογής  ή  τη 

λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων, ο επικεφαλής του ελέγχου πρέπει να ενημερώσει γι’ 

αυτήν  την μη συμμόρφωσης και τις επιπτώσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το 

διοικητικό συμβούλιο.

5.1.2  Σειρά 2000  : Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards )

2000 - Διοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Managing the Internal Audit Activity)

Ο  Διευθυντής  Εσωτερικού  Ελέγχου  θα  πρέπει  να  διοικεί  αποτελεσματικά  την 

δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου,  ώστε να διασφαλίζεται ότι  προσθέτει αξία στην 

επιχείρηση.

Ερμηνεία: Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι η αποτελεσματική, όταν:

• Τα αποτελέσματα των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου έχουν επιτύχει τον σκοπό και 

την υπευθυνότητα που περιλαμβάνονται στο καταστατικό έγγραφο.

• Η  δραστηριότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  σύμφωνη  με  τον  ορισμό  του 

εσωτερικού ελέγχου και τα Πρότυπα.

• Τα άτομα που είναι μέρος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποδέχονται τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και τα Πρότυπα.

Η  δραστηριότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  προσθέτει  αξία  στην  οργάνωση  (και  των 

ενδιαφερόμενων μερών του) όταν αυτό παρέχει αντικειμενικές και σημαντικές διαβεβαίωση, 

και  συμβάλλει  στην  αποτελεσματικότητα  και  την  αποδοτικότητα  της  διακυβέρνησης,  της 

διαχείρισης κινδύνων, και τον έλεγχο των διαδικασιών.

2010 – Σχεδιασμός  (Planning)
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Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να δημιουργήσει με βάση τον κίνδυνο ένα σχέδιο για 

να προσδιορίσει τις προτεραιότητες των εσωτερικών ελέγχων, σύμφωνα με τους στόχους της 

οργάνωσης.

Ερμηνεία : Ο επικεφαλής ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου 

του φορέα , συμπεριλαμβανομένου και τον κίνδυνο σε κάθε επίπεδο που καθορίζεται από την 

Διοίκηση για τις διάφορες δραστηριότητες ή τμήματα του οργανισμού. Αν το πλαίσιο δεν 

υπάρχει,  ο  επικεφαλής  ελεγκτής  χρησιμοποιεί  το  δικό  του  μετά  από  διαβουλεύσεις  με 

ανώτερα στελέχη και το Διοικητικό συμβούλιο.   

2020 –  Επικοινωνία και Έγκριση (Communication and Approval)

Ο επικεφαλής ελεγκτής32 πρέπει να ανακοινώσει το σχέδιο του εσωτερικού ελέγχου 

και  τους  απαιτούμενους  πόρους,  συμπεριλαμβανομένων  των  σημαντικών  ενδιάμεσων 

αλλαγών, στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο για εξέταση και 

έγκριση.  Ο  επικεφαλής  ελεγκτής  πρέπει  επίσης  να  κοινοποιεί  τις  επιπτώσεις  από  τον 

περιορισμό των πόρων.

2030 –   Διαχείριση των Πόρων (Resource Management)

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίσει για τον εσωτερικό έλεγχο ότι πόροι 

είναι  κατάλληλοι,  επαρκείς,  και  μπορούν  να  χρησιμοποιούνται  αποτελεσματικά  για  την 

επίτευξη του εγκεκριμένου σχεδίου.

Ερμηνεία: Αναφέρεται στη σύνθεση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, καθώς και άλλες 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του σχεδίου. Καθώς και στην ποσότητα των 

πόρων  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  του  σχεδίου.  Οι  πόροι  χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικά  όταν  χρησιμοποιούνται  με  τρόπο  που  να  βελτιώνουν  την  επίτευξη  του 

εγκεκριμένου σχεδίου.

32 Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου ή επικεφαλής (Chief Audit Executive) Ο επικεφαλής του ελέγχου είναι ένα 
πρόσωπο  σε  μια  ανώτερη  θέση,  που  είναι  υπεύθυνο  για  την  αποτελεσματική  διαχείριση  των  εσωτερικών 
ελέγχων,  σύμφωνα  με  τον  καταστατικό  έγγραφο  και  τον  ορισμό  του  εσωτερικού  ελέγχου,  τον  Κώδικα 
Δεοντολογίας,  και  τα Πρότυπα.  Ο επικεφαλής ελεγκτής  ή αλλιώς διευθυντή του ελέγχου πρέπει  να έχει  τα 
κατάλληλα  επαγγελματικά  προσόντα  και  πιστοποιητικά.  Η  συγκεκριμένη  επαγγελματική  ιδιότητα  του 
διευθύνοντος συμβούλου του ελέγχου μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των οργανισμών.

46



2040 –  Πολιτικές και Διαδικασίες (Policies and Procedures)

Ο  επικεφαλής  ελεγκτής  πρέπει  να  καθιερώσει  πολιτικές  και  διαδικασίες  για  τον 

προσανατολισμό του εσωτερικού ελέγχου.

Ερμηνεία:  Η  μορφή  και  το  περιεχόμενο  των  πολιτικών  και  των  διαδικασιών 

εξαρτώνται από το μέγεθος, τη δομή και την πολυπλοκότητα των εργασιών του εσωτερικού 

ελέγχου.

2050 – Συντονισμός (Coordination)

Ο  επικεφαλής  ελεγκτής  πρέπει  να  ανταλλάσσει  πληροφορίες  και  να  συντονίζει 

δραστηριότητες  μαζί  με  άλλες  εσωτερικές  και  εξωτερικές  αξιόπιστες  πηγές  και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί η ορθή κάλυψη και την ελαχιστοποίηση της 

επικάλυψης των προσπαθειών.

2060  –  Αναφορά  στην  Ανώτατη  Διεύθυνση  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Reporting  to  

Senior Management and the Board)

Ο  επικεφαλής  ελεγκτής  πρέπει  να  υποβάλλει  περιοδικά  εκθέσεις  στα  ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον σκοπό, τις αρμοδιότητες, τις 

υπευθυνότητες  του εσωτερικού ελέγχου,  αλλά και  την απόδοση σε σχέση με το υπάρχον 

σχέδιό. Οι αναφορές πρέπει  επίσης να περιλαμβάνουν σημαντικούς  κινδύνους και θέματα 

ελέγχου,  περιλαμβανομένων  των  κινδύνων  απάτης,  τα  ζητήματα  της  διακυβέρνησης,  και 

άλλα θέματα που χρειάζονται ή απαιτούνται από την ανώτερη διοίκηση και το διοικητικό 

συμβούλιο.

Ερμηνεία: Η συχνότητα και το περιεχόμενο των εκθέσεων έχουν προσδιοριστεί κατά 

τις συζητήσεις με ανώτερα διοικητικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο και εξαρτάται 

από  τη  σημασία  των  πληροφοριών  που  πρέπει  να  κοινοποιούνται  και  του  επείγοντος 

χαρακτήρα των εν λόγω ενεργειών που πρέπει να ληφθούν από την ανώτερη διοίκηση ή το 

διοικητικό συμβούλιο.
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2070  –  Εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και οργανωτική ευθύνη για τον Εσωτερικό Έλεγχο 

(External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal Auditing)

Όταν την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου την έχει ένας εξωτερικός πάροχος, θα 

πρέπει  αυτός  να  ενημερώσει  την  επιχείρηση  ότι  αυτή  έχει  την  ευθύνη  για  την 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Η ευθύνη αυτή αποδεικνύεται μέσω της διασφάλισης της 

ποιότητας και το πρόγραμμα βελτίωσης το οποία αξιολογεί αν είναι σύμφωνο με τον ορισμό 

του εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας, και τα Πρότυπα.

2100 - Φύση Εργασιών. (Nature of Work)

Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και συμβάλλει στην βελτίωση 

των συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2110 – Διακυβέρνηση (Governance)

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει και να διατυπώσει 

τις κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης και να εκτελέσει 

τους ακόλουθους στόχους:

• Προώθηση κατάλληλης ηθικής και αξιών εντός του οργανισμού

• Εξασφάλιση  αποτελεσματικής  οργανωτικής  διαχείρισης  των  επιδόσεων  και  της 

λογοδοσίας

• Επικοινωνιακή προβολή των κινδύνων και των πληροφοριών ελέγχου σε κατάλληλες 

περιοχές της οργάνωσης

• Το συντονισμό των δραστηριοτήτων και την κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ του 

διοικητικού συμβουλίου, εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών, και της διαχείρισης.

2120 – Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
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Η  δραστηριότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  αξιολογήσει  την 

αποτελεσματικότητα και να συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.

Ερμηνεία:  Ο  προσδιορισμός  εάν  οι  διαδικασίες  διαχείρισης  κινδύνου  είναι 

αποτελεσματικές  είναι  στην  κρίση  που  προκύπτει  από  την  αξιολόγηση  του  εσωτερικού 

ελεγκτή ότι:

• Οι  οργανωτική  στόχοι  υποστηρίζονται  και  ευθυγραμμίζονται  με  την  αποστολή του 

οργανισμού

• Οι σημαντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και αξιολογούνται

• Οι κατάλληλες απαντήσεις των κινδύνων που επιλέγονται είναι ίδιοι με τους κινδύνους 

που υπάρχει διάθεση να αναλάβει η επιχείρηση

• Σχετικές πληροφορίες για τον κίνδυνο συλλέγονται και ανακοινώνονται εγκαίρως σε 

όλο τον οργανισμό, επιτρέποντας στο προσωπικό, τη διαχείριση, και το συμβούλιο να 

εκτελέσουν αναλόγως τα καθήκοντα τους.

Η  δραστηριότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  μπορεί  να  συλλέξει  τα  στοιχεία  για  την 

υποστήριξη  αυτής  της  αξιολόγησης  κατά  τη  διάρκεια  πολλαπλών  αναθέσεων.  Τα 

αποτελέσματα αυτών των αναθέσεων, όταν αυτά παρατηρούνται από κοινού, παρέχουν την 

κατανόηση  των  διαδικασιών  διαχείρισης  κινδύνου  του  οργανισμού  και  την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου παρακολουθούνται από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαχείρισης, με χωριστές αξιολογήσεις, ή και τα δύο.

2130 – Έλεγχος (Control)

Η δραστηριότητα του εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  βοηθήσει  τον  οργανισμό  να 

διατηρήσει  την  αποτελεσματικότητα  των  ελέγχων,  με  την  αξιολόγηση  αυτής  της 

αποτελεσματικότητας  και  της  αποδοτικότητάς  της,  με  την  προώθηση  της  συνεχούς 

βελτίωσης. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται από τη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο, και άλλα 

μέρη για τη διαχείριση κινδύνου και αυξάνει την πιθανότητα θα επιτευχθούν οι στόχοι είναι ο 

έλεγχος. 
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 2130.A1  -  Η  δραστηριότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  αξιολογεί  την 

επάρκεια  και  την  αποτελεσματικότητα  των  ελέγχων  για  την  αντιμετώπιση  των  κινδύνων 

εντός  της  διακυβέρνησης,  τις  δραστηριότητες  του  οργανισμού,  και  τα  συστήματα 

πληροφοριών σχετικά με την:

• Αξιοπιστία και ακεραιότητα των χρηματοδοτικών και επιχειρησιακών πληροφοριών

• Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πράξεων και των προγραμμάτων

• Φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Και

• Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, πολιτικές, διαδικασίες και συμβάσεις.

2130.C1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ενσωματώσει τη γνώση των ελέγχων που 

αποκτήθηκε από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αξιολόγηση των διαδικασιών του ελέγχου του 

οργανισμού.

2200 - Σχεδιασμός Ελεγκτικών Εργασιών. (Engagement33 Planning)

 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο 

για κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους.

2201 – Θέματα Σχεδιασμού (Planning Considerations)

Κατά  το  σχεδιασμό  των  αναθέσεων-ελεγκτικών  εργασιών,  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές 

πρέπει να εξετάζουν:

• Τους στόχους της δραστηριότητας που επανεξετάζονται και τα μέσα με τα οποία η 

δραστηριότητα ελέγχει την απόδοσή της

• Τους σημαντικότερους κινδύνους της δραστηριότητας, τους στόχους, τους πόρους, και 

τις πράξεις και τα μέσα με τα οποία οι πιθανές επιπτώσεις του κινδύνου διατηρούνται 

σε αποδεκτά επίπεδα

33 Διαδικασίες ελέγχου, Αναθέσεις (Engagement) Μια ειδική εσωτερική δραστηριότητα ελέγχου, εργασία, ή 
ανάθεση, όπως ο εσωτερικός έλεγχος,  ή αυτοέλεγχος εξέταση, τον έλεγχο της απάτης, ή τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Μια ανάθεση μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές εργασίες ή δραστηριότητες που αποσκοπούν να 
επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο σύνολο στόχων.

50



• Την  επάρκεια  και  την  αποτελεσματικότητα  της  διαχείρισης  των  κινδύνων  στη 

δραστηριότητα  και  τις  διαδικασίες  ελέγχου  σε  σύγκριση  με  το  σχετικό  πλαίσιο 

ελέγχου ή μοντέλο

• Τις ευκαιρίες για να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση του κινδύνου 

και τις διαδικασίες ελέγχου.

2210 – Στόχοι των Ελεγκτικών Εργασιών (Engagement Objectives)

Οι στόχοι πρέπει να καθορίζονται για κάθε ελεγκτική διαδικασία.

2210.A1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση 

των κινδύνων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα υπό αναθεώρηση. Δέσμευση των στόχων 

πρέπει να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.

2210.A2 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα σημαντικών 

λαθών, απάτης, η μη συμμόρφωση και τα άλλα ανοίγματα κατά την ανάπτυξη των στόχων 

της δέσμευσης.

2210.A3 - Τα κατάλληλα κριτήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση των ελέγχων. 

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  εξακριβώσουν  τον  βαθμό  στον  οποίο  η  διοίκηση έχει 

διαμορφώσει κατάλληλα κριτήρια για να προσδιοριστούν οι στόχοι και αν οι στόχοι έχουν 

επιτευχθεί. Εάν υπάρχουν, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια 

στην αξιολόγησή τους. Αν δεν υπάρχουν, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εργαστούν με τη 

διοίκηση για την ανάπτυξη κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης.

2220 –  Πεδίο εφαρμογής των Ελεγκτικών Εργασιών (Engagement Scope)

Η σύσταση του πεδίου εφαρμογής πρέπει να είναι επαρκής για την ικανοποίηση των 

στόχων της ελεγκτικής εργασιών.

2230 – Κατανομή Πόρων των Ελεγκτικών Εργασιών (Engagement Resource Allocation)
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους 

για την επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών εργασιών με βάση την αξιολόγηση της φύσης 

και  της  πολυπλοκότητας  της  κάθε  εργασίας,  τους  χρονικούς  περιορισμούς,  και  τους 

διαθέσιμους πόρους.

2240 – Πρόγραμμα Ελεγκτικών Εργασιών (Engagement Work Program)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύξουν και να τεκμηριώσουν τα προγράμματα 

εργασίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών διαδικασιών.

2300 - Διενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών. (Performing the Engagement)

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν 

και  να  καταγράφουν  όλες  τις  επαρκείς  πληροφορίες  για  την  επίτευξη  των  στόχων  των 

ελεγκτικών ενασχολήσεών τους.

2310 – Προσδιορισμός των πληροφοριών (Identifying Information)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προσδιορίσουν επαρκείς, αξιόπιστες, συναφείς και 

χρήσιμες πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών εργασιών.

Ερμηνεία: Επαρκής πληροφορία είναι η πραγματική,, κατάλληλη και πειστική ώστε 

ένα συνετό και ενήμερο άτομο θα φτάσει στα ίδια συμπεράσματα με τον ελεγκτή. Αξιόπιστη 

πληροφορία  είναι  η  καλύτερη  εφικτή  πληροφορία  με  τη  χρήση  κατάλληλων  τεχνικών 

δέσμευσης. Συναφή πληροφορία υποστηρίζει τις παρατηρήσεις και συστάσεις μιας ανάθεσης 

και είναι συνεπής με τους στόχους της. Τέλος η χρήσιμη πληροφορία βοηθάει την οργάνωση 

να επιτύχει τους στόχους της

2320 –  Ανάλυση και Αξιολόγηση  (Analysis and Evaluation)

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να στηρίξει τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα 

των ελεγκτικών εργασιών σε  κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις.
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2330 – Τεκμηρίωση των πληροφοριών  (Documenting Information)

Οι εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει να τεκμηριώνουν τις σχετικές πληροφορίες για την 

υποστήριξη των συμπερασμάτων και τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών.

2340 – Εποπτεία των ελεγκτικών διαδικασιών (Engagement Supervision)

Οι ελεγκτικές εργασίες πρέπει να εποπτεύονται  κατάλληλα για την διασφαλιστεί η 

επιτυχία  των στόχων,  της  ποιότητας,  και  το  προσωπικό  να  αναπτύσσεται.  Η έκταση της 

εποπτείας που απαιτείται θα εξαρτηθεί από την επάρκεια και την εμπειρία των εσωτερικών 

ελεγκτών και την πολυπλοκότητα των ελέγχων.  Ο επικεφαλής ελεγκτής έχει  τη συνολική 

ευθύνη για την εποπτεία των εργασιών, είτε  γίνονται  από ή για την εσωτερική ελεγκτική 

δραστηριότητας. Τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία της εποπτείας είναι τεκμηριωμένα και 

να διατηρούνται.

2400  - Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων. (Communicating Results)

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν τα αποτελέσματα της εργασίας 

τους καταλλήλως.

2410 – Κριτήρια για την επικοινωνιακή προβολή (Criteria for Communicating)

Στις επικοινωνίες πρέπει να περιλαμβάνονται οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των 

ελεγκτικών εργασιών, καθώς και ανάλογα με την περίπτωση συμπεράσματα, συστάσεις, και 

τα σχέδια δράσης.

2420 – Ποιότητα της Επικοινωνίας (Quality of Communications)

Η  επικοινωνία  πρέπει  να  είναι  ακριβής,  αντικειμενική,  σαφής,  συνοπτική, 

εποικοδομητική, ολοκληρωμένη και έγκαιρη.
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Ερμηνεία: Η ακριβής επικοινωνία είναι απαλλαγμένα από λάθη και στρεβλώσεις και 

είναι πιστή στα πραγματικά γεγονότα. Ο στόχος της επικοινωνίες είναι η δίκαιη, αμερόληπτη, 

αντικειμενική και είναι το αποτέλεσμα μιας δίκαιος και ισορροπημένη αξιολόγηση όλων των 

σχετικών  γεγονότων  και  περιστάσεων.  Σαφής  επικοινωνίες  είναι  εύκολα  κατανοητή  και 

λογική,  αποφεύγοντας  την  άσκοπη  χρήση  τεχνικής  γλώσσας  και  παρέχοντας  όλες  τις 

σημαντικές  και  σχετικές  πληροφορίες.  Η  συνοπτική  επικοινωνία  αποφεύγει  την  περιττή 

επεξεργασία,  την  περιττή  λεπτομέρεια,  τον  πλεονασμό,  και  την  απεραντολογία.  Η 

εποικοδομητική επικοινωνία είναι χρήσιμη για τον ελεγχόμενο πελάτη και την οργάνωση και 

οδηγήσει σε βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Στην ολοκληρωμένη επικοινωνία τίποτα δεν λείπει 

που  να  είναι  απαραίτητο  για  το  κοινό-στόχο  και  περιλαμβάνει  όλες  τις  σημαντικές  και 

σχετικές πληροφορίες και παρατηρήσεις για την υποστήριξη των συμπερασμάτων. Η έγκαιρη 

επικοινωνία είναι σκόπιμη και χρήσιμη, ανάλογα με τη σημασία του ζητήματος, επιτρέποντας 

τη διαχείριση για να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

2421 – Λάθη και παραλείψεις (Errors and Omissions)

Εάν  μια  τελική  ανακοίνωση  περιέχει  ένα  σημαντικό  σφάλμα  ή  παράλειψη,  ο 

επικεφαλής του ελέγχου οφείλει να γνωστοποιήσει διορθωμένες πληροφορίες σε όλα τα μέρη 

που έλαβαν την αρχική ανακοίνωση. 

2430 –  Χρήση του "διεξάγεται η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου"   (Use  of  “Conducted  in  Conformance  with  the 

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”)

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  μπορούν  να  αναφέρουν  ότι  οι  ελεγκτικές  εργασίες  τους 

"διεξάγεται  σε  συμμόρφωση με  τα  διεθνή  πρότυπα για  την  επαγγελματική  πρακτική  του 

εσωτερικού ελέγχου", μόνο αν τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και το πρόγραμμα 

βελτίωσης  υποστηρίζεται από αυτή τη δήλωση. 

2431 –  Αποκάλυψη  ελεγκτικών  εργασιών  μη  συμμόρφωσης  (Engagement  Disclosure  of  

Nonconformance) 
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Η μη συμμόρφωσης με τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον κώδικα δεοντολογίας 

ή  τα  πρότυπα  έχει  επιπτώσεις  στις  ελεγκτικές  εργασίες,  τότε  η  ανακοίνωση  των 

αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής : 

• Τις αρχές ή τους κανόνες συμπεριφοράς του Κώδικα Δεοντολογίας ή τα Πρότυπα με 

την οποία η πλήρης συμμόρφωση δεν επιτεύχθηκε 

• Οι λόγοι για την μη συμμόρφωση 

• Οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης και τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών. 

2440 – Διάδοση των αποτελεσμάτων (Disseminating Results)

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στην κατάλληλη 

μέρη.

2450 – Συνολικές Γνώμες (Overall Opinions)

Όταν η συνολικό γνώμη εκδίδεται, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών, του διοικητικού συμβουλίου, και τα άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη  ενώ  πρέπει  να  υποστηρίζεται  από  επαρκής,  αξιόπιστες,  συναφείς  και  χρήσιμες 

πληροφορίες.

Ερμηνεία: Η ανακοίνωση θα προσδιορίζει:

• Το πεδίο εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος στο οποίο έχει 

συνταχτεί η  γνώμη

• Τους περιορισμούς του Πεδίου εφαρμογής

• Την εξέταση όλων των σχετικών έργων, όπως η εξάρτηση από άλλους παρόχους 

• Το πλαίσιο κίνδυνο ή ελέγχου ή άλλου κριτήριου που χρησιμοποιείται ως βάση για τη 

συνολική γνώμη

• Τη συνολική γνώμη, απόφαση, ή συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε
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2500 - Διαδικασία Επόπτευσης. (Monitoring Progress)

Ο  Διευθυντής  Εσωτερικού  Ελέγχου  θα  πρέπει  να  εφαρμόζει  ένα  σύστημα 

παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στη Διοίκηση.

2600 -  Αποδοχή των Κινδύνων από τη Διοίκηση (Resolution  of  Senior  Management’s  

Acceptance of Risks)

 Όταν ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό 

ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο είναι υπερβολικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να συζητάει το 

θέμα  με  την  ανώτερη  διοίκηση.  Εάν  δεν  εξευρεθεί  κοινή  λύση,  τότε  ο  Διευθυντής 

Εσωτερικού  Ελέγχου  και  η  ανώτερη  διοίκηση  θα  πρέπει  να  αναφέρουν  το  θέμα  στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για επίλυση.34

5.2  Κώδικας Δεοντολογίας (CODE OF ETHICS)

Στόχος  του  Κώδικα  Ηθικής  είναι  να  προάγει  την  ηθική  κουλτούρα  στο  επάγγελμα  του 

Εσωτερικού  Ελέγχου.35 Ο  κώδικας  επαγγελματικής  δεοντολογίας  δεν  υποχρεώνει  τους 

ελεγκτές για την εφαρμογή του απλώς τους συμβουλεύει. Περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες, οι 

οποίες έχουν κοινά

χαρακτηριστικά  με  άλλους  κλάδους  και  κινείται  στο  πνεύμα  του  πως  θα  πρέπει  να 

συμπεριφέρονται οι ελεγκτές κατά τρόπο επαγγελματικό. Τονίζει την ευθύνη τους έναντι της 

διοίκησης,  του  φορέα  στον  οποίο  εργάζονται,  των  συναδέλφων  τους,  έναντι  τρίτων  που 

συνεργάζονται με την επιχείρηση, καθώς και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Το πλαίσιο 

των αρχών αποτυπώνεται στον κανονισμό λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και 

υιοθετείται με την έγκρισή της ανώτατης διοίκησης. Η τήρηση και η διασφάλιση των αρχών 

αυτών από τους ελεγκτές είναι το διακριτικό σημείο που τους διαφοροποιεί από τους άλλους 

34  Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.) 2010 – IIA’s
35 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.)  http://www.hiia.gr
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εργαζομένους. Αντίθετα η έλλειψη αποδοχής αυτών συνεπάγει την υποβάθμιση του έργου 

τους.

Οι  Εσωτερικοί  Ελεγκτές  αναμένεται  ότι  θα  εφαρμόζουν  και  θα  υπερασπίζουν  τις 

ακόλουθες αρχές36:

 Ακεραιότητα

Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει 

έτσι τη βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους.

Διαστάσεις της Ακεραιότητας

• Εκτέλεση του ελεγκτικού έργου με εντιμότητα (honesty), επιμέλεια (diligence)  και 

υπευθυνότητα (responsibility) 

• Σεβασμός του Νομικού Πλαισίου και  αποκάλυψη (disclosure)  όσων προβλέπονται 

από το πλαίσιο αυτό ή από τα πρότυπα του επαγγέλματος 

• Ο  ελεγκτής  δεν  αποτελεί  μέρος  παράνομης  δραστηριότητας,  ούτε  αναλαμβάνει 

δραστηριότητες που απαξιώνουν τον οργανισμό ή απάδουν προς το επάγγελμα 

• Ο ελεγκτής σέβεται και συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των νόμιμων σκοπών του 

οργανισμού

 Αντικειμενικότητα

Οι  Εσωτερικοί  Ελεγκτές  επιδεικνύουν  το  υψηλότερο  επίπεδο  επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών 

για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν 

σε  μία  ισορροπημένη  εκτίμηση  όλων  των  σχετικών  περιπτώσεων  και  δεν  επηρεάζονται 

αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό 

των κρίσεων τους.

Διαστάσεις της Αντικειμενικότητας

36 Τσάμης Αναστάσιος Δ. (2010),  «Δεοντολογία Εσωτερικού Ελέγχου»
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• Μη συμμετοχή σε δραστηριότητες ή σχέσεις οι οποίες ενδεχομένως να βλάψουν την 

αμεροληψία ή να δημιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (Conflict of 

Interests37)

• Μη  αποδοχή  οποιασδήποτε  προσφοράς  η  οποία  ενδεχομένως  να  επηρεάσει  την 

επαγγελματική του κρίση

• Αποκάλυψη όλων των ουσιωδών (material) στοιχείων που έρχονται σε γνώση του και 

τα  οποία  είναι  δυνατόν  να  αλλοιώσουν  τις  χρηματοοικονομικές  αναφορές  του 

εξεταζόμενου οργανισμού

 Εμπιστευτικότητα

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 

λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν 

υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.

Διαστάσεις της Εμπιστευτικότητας

• Ιδιαίτερα  προσεκτική  χρήση  και  αυξημένη  προστασία  της  πληροφορίας  που 

προκύπτει κατά την άσκηση του ελέγχου

• Μη χρήση της πληροφορίας :

        - Για ίδιο όφελος 

        - Κατά τρόπο αντιβαίνοντα τον νόμο 

        - Κατά τρόπο βλαπτικό για τους νόμιμους και «ηθικούς» σκοπούς του οργανισμού

 Επάρκεια

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες 

που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου.

37 Σύγκρουση συμφερόντων (Conflict of Interest) Οποιαδήποτε σχέση που είναι, ή φαίνεται να είναι, αντίθετη 
προς  το  συμφέρον  του  οργανισμού.  Μια  σύγκρουση  συμφερόντων  μπορεί  να  επηρεάσει  δυσμενώς  την 
ικανότητα ενός ατόμου να εκτελέσει τα καθήκοντά του και τις ευθύνες του αντικειμενικά.
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Διαστάσεις Επαγγελματικής Επάρκειας

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να αναλαμβάνουν μόνο εκείνες τις Υπηρεσίες για 

τις οποίες διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες)

• Να εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής της υπηρεσίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου 

• Να βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια τους και την αποτελεσματικότητα καθώς και 

την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν πλέον τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ζωτικής 

σημασίας για την ικανοποιητική και αποτελεσματική πορεία της κάθε εταιρίας.  Τα Διεθνή 

Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

(Code of Conduct) με την δημιουργία τους και την σε περιοδική τους αναθεώρηση παίξουν 

σημαντικό  ρόλο  στην  οργάνωση,  διεκπεραίωση  και  ολοκλήρωση  των  διαφόρων 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται  με  τον  εσωτερικό  έλεγχο  των  οργανισμών καθώς  μέσω 

αυτών καθορίζεται μια διεθνώς ομοιόμορφη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. 

Είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου αποδέχονται τα 

Διεθνή  Επαγγελματικά  Πρότυπα  Εσωτερικού  Ελέγχου  και  επιβάλλουν  στα  στελέχη  τους 

συμμόρφωση  με  αυτά.  Μάλιστα  αρκετοί  οργανισμοί  υποχρεώνουν  τους  Εσωτερικούς 

Ελεγκτές  να  υπογράφουν  σχετικό  έντυπο  συμμόρφωσης  με  αυτά  ή  αναγνωρίζουν  την 

συμμόρφωση με τα Πρότυπα μέσω του Καταστατικού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

(Internal  Audit  Charter).  Στην  Ελλάδα,  πολύ  λίγοι  οργανισμοί  αποδέχονται  επίσημα  τα 

Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας, 

εντούτοις  και  όσον  αφορά  τις  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  εταιρείες  αυτές 

υποχρεούνται  να  συμμορφώνονται  με  τον  Ν.  3016  περί  εταιρικής  διακυβέρνησης  όπου 

τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου. 

Τα  Διεθνή  Επαγγελματικά  Πρότυπα  Εσωτερικού  Ελέγχου  καλύπτουν  μέσω  μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης διάφορα θέματα για την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Πρωταρχικά, απαιτούμενη συμμόρφωση με τον σύγχρονο και διεθνώς αποδεκτό ορισμό του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Αλλά και με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Επαγγελματικού 

Ινστιτούτου  Εσωτερικών  Ελεγκτών.  Τα  διεθνή  πρότυπα  επαγγελματικών  πρακτικών 

εσωτερικού ελέγχου συμβάλλουν στην εδραίωση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. 

Ακολουθώντας  τα  πρότυπα  και  τον  κώδικα  ηθικής  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  παρέχουν 

αποτελεσματικές  και  ανεξάρτητες  διαβεβαιωτικές  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  στον 

οργανισμό.  Η επιτροπή ελέγχου  θα  πρέπει  να είναι  ενήμερη για τα πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου και τον κώδικα ηθικής έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να αναθέτει, να αποτιμά, να 

αξιοποιεί και να υποστηρίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές. Περιγράφουν την ίδια τη φύση του 
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εσωτερικού  ελέγχου.  Ακόμη,  παρέχουν  ποιοτικά  κριτήρια  αποτίμησης  του  εσωτερικού 

ελέγχου.  Όπως  υπαγορεύει  το  πρότυπο  1100,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  πρέπει  να  είναι 

ανεξάρτητος και αντικειμενικός. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να κατέχει ή να αποκτά τη 

γνώση και τις ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. Σύμφωνα 

με τα πρότυπα, ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα 

πρόγραμμα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητα,. Εκτός αυτών, πρέπει να διασφαλίζει 

ότι η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία στον οργανισμό, δηλαδή ότι 

προκύπτει όφελος από την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, και ότι ακολουθεί ελεγκτική 

προσέγγιση  βάσει  κινδύνου.  Ο  εσωτερικός  έλεγχος  πρέπει  να  βελτιώσει  τη  διαδικασία 

διαχείρισης  του  επιχειρηματικού  κινδύνου,  του  ελέγχου  και  της  διακυβέρνησης 

χρησιμοποιώντας συστηματική προσέγγιση. Προτού προβούν στη διεξαγωγή του ελέγχου, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν ένα πλάνο, στο οποίο να αναλύουν το σκοπό, 

τους  στόχους,  τον  απαιτούμενο  χρόνο  και  τους  αναγκαίους  πόρους.  Κατά  τη  διάρκεια 

διεξαγωγής του ελέγχου οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να 

εκτιμούν και να καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες για να επιτυγχάνουν τους στόχους του 

ελέγχου. Με το πέρας του ελέγχου τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται 

με ακρίβεια,  αντικειμενικότητα,  σαφήνεια,  πληρότητα και  εγκυρότητα.  Τέλος,  η διοίκηση 

πρέπει να δράσει με σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων και ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει  να  υιοθετεί  διαδικασίες  με  σκοπό  την  παρακολούθηση  και  διασφάλιση  ότι  οι 

διοικητικές πράξεις έχουν διενεργηθεί αποτελεσματικά.

Η  δραστηριότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  προσθέτει  αξία  (Add  Value)  στην 

οργάνωση  (και  των  ενδιαφερόμενων  μερών  του)  όταν  αυτό  παρέχει  αντικειμενικές  και 

σημαντικές διαβεβαίωση, και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 

της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, και τον έλεγχο των διαδικασιών. Πρέπει όμως 

να υπάρχει Επαρκής έλεγχος  (Adequate Control), και η διοίκηση να έχει προγραμματιστεί 

και  να  οργανώσει  (σχεδιάσει)  κατά τρόπο που να  παρέχει  την  εύλογη  βεβαιότητα ότι  οι 

κίνδυνοι της οργάνωσης έχουν διαχειριστεί αποτελεσματικά και ότι οι στόχοι του οργανισμού 

θα επιτευχθούν αποτελεσματικά και οικονομικά.

Όταν ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι διαθέτουν βαθειά κατανόηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, των συστημάτων και 

των  διαδικασιών  ελέγχου,  τότε  το  τμήμα  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  σε  θέση  να  παρέχει 

διασφαλίσεις  ότι  οι  μηχανισμοί  εσωτερικού ελέγχου είναι  επαρκείς  για  την εξάλειψη του 

κινδύνου,  ότι  οι  εταιρικές  διαδικασίες  είναι  ικανοποιητικές  και  εντέλει  ότι  οι  στόχοι 
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εκπληρώνονται.  Επιπλέον σημαντικό είναι μια αντικειμενική εξέταση (Assurance Services) 

των αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την παροχή ανεξάρτητης αξιολόγησης σχετικά με τη 

διακυβέρνηση,  τη  διαχείριση  των  κινδύνων,  καθώς  και  διαδικασίες  ελέγχου  για  την 

οργάνωση. Τα παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν τις αποδόσεις, τη συμμόρφωση, τη 

ασφάλεια  του  συστήματος,  και  την  επιμέλεια  των  ελεγκτικών  εργασιών.  Δεν  πρέπει  να 

ξεχνάμε ότι ο κώδικας δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) είναι οι 

αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, και τους 

κανόνες  δεοντολογίας  που  περιγράφουν  τη  συμπεριφορά  που  αναμένεται  από  τους 

εσωτερικούς ελεγκτές. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει και για τα δύο μέρη και πρόσωπα που 

παρέχουν  υπηρεσίες  εσωτερικού  ελέγχου.  Ο  σκοπός  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  είναι  η 

προώθηση μιας κουλτούρας  στο παγκόσμιο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου.

Σε γενικές γραμμές ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο 

του εσωτερικού  ελέγχου.  Σημαντικά  αποτελέσματα  είναι  δυνατό να επιτευχθούν  από ένα 

έντιμο, έμπιστο, ικανό και αποδοτικό προσωπικό ακόμη και στην περίπτωση αμφιλεγόμενου 

συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Αντιθέτως,  σένα  επαρκές  σύστημα  με  προσωπικό  μη 

‘έντιμο’ μπορεί να επιφέρει μειωμένη απόδοση.  Η ανεπαρκής στελέχωση, εκπαίδευση και 

ανεξαρτησία  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  μειώνει  την  αποτελεσματικότητα  στην 

τέλεση του έργου του με συνέπεια την μείωση της ικανότητας διασφάλισης της αξιοπιστίας 

των λογιστικών καταχωρήσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών. Το γεγονός αυτό 

είναι  ιδιαίτερα  επικίνδυνο  για  τους  επενδυτές,  τις  τράπεζες  και  κάθε  μέρος  που  έχει 

οικονομικές συναλλαγές με την εταιρία. Η μη δέσμευση της ηγεσίας στην ακεραιότητα και 

τις  ηθικές  αξίες  δημιουργεί  ένα  περιβάλλον  ελέγχου38 ευάλωτο  σε  διαφθορά.  Επιπλέον, 

αναιρεί  τα  οφέλη  που  δημιουργούνται  από  την  εφαρμογή  των  πλαισίων  του  εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

Αν διαβάσει κανείς τα άρθρα που γράφτηκαν για την κατάρρευση των επενδυτικών 

τραπεζών  και  άλλων  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  υπάρχουν  οι  εκφράσεις  : 

38 Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment) Η στάση και οι ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου και της 
διαχείρισης σχετικά με τη σημασία του ελέγχου εντός του οργανισμού. Το περιβάλλον ελέγχου παρέχει την 
πειθαρχία και τη δομή για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το 
περιβάλλον ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες.
• Την φιλοσοφία της Διοίκησης και το στυλ λειτουργίας.
• Την οργανωτική δομή.
• Την ανάθεση της εξουσίας και της υπευθυνότητας.
• Τις πολιτικές και πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού.
• Την επάρκεια του προσωπικού.
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‘swashbuckling’  (  νταηλίκι,  (παλληκαρισμός  ),  ‘combustible’  (  εύφλεκτο  ),  ‘detached’ 

(  ανεξάρτητο  ),  ‘a climate of opulent pay’  (  ένα  κλίμα  υπερπολυτελή  αμοιβής  ),  ‘lax 

oversight’ ( χαλαρή επιτήρηση ), και ‘blind faith’ ( τυφλή πίστη ) 39.Τα χαρακτηριστικά αυτά 

θυμίζουν τα σκάνδαλα της Enron και της WorldCom στις αρχές του 2000.

Τα  γεγονότα  αυτά  αποδεικνύουν  ότι  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  της  κουλτούρας  του 

εσωτερικού ελέγχου. Για παράδειγμα, η αντίληψη ‘δεν είναι δικό μου πρόβλημα’, που είναι 

μια  πτυχή  της  κουλτούρας  ενός  ατόμου,  αυξάνει  το  ρίσκο  να  υπονομευτεί  η  ομαλή 

διεκπεραίωση του ελέγχου ή μέρος του. Αλλά και η κακή διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε 

ελλιπή  έλεγχο  λόγω  έλλειψης  της  δέουσας  προσοχής  .  Ένα  γνωστό  παράδειγμα  μιας 

οργάνωσης η οποία έχει εσωτερικό έλεγχο αλλά απέτυχε και τώρα προσπαθεί να αλλάξει τη 

νοοτροπία  είναι  η  Siemens.  Η  πιο  φημισμένη  ομάδα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  της 

Ευρώπης,  παρουσίασε  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  σκάνδαλα  δωροδοκίας  στην  ιστορία  των 

επιχειρήσεων. Παρά τον καθορισμένο κώδικα δεοντολογίας της και την σαφή απόρριψη της 

δωροδοκίας  ως  επιχειρηματική  πρακτική,  αρκετά  ανώτερα  στελέχη  από  την  εταιρεία 

αναμίχτηκαν με τη δωροδοκία. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι είχαν υπογράψει επισήμως των 

κώδικα  δεοντολογίας  της  επιχείρησης.  Όμως,  δωροδοκίες  έγιναν  δεκτές  ανεπίσημα  και 

κυρώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Η επίδραση της κουλτούρας φαίνεται σε κάθε πτυχή 

ενός οργανισμού, αποτελεί δε απαραίτητο συστατικό του εσωτερικού ελέγχου.

Όλα  αυτά  δείχνουν  ότι  η  υιοθέτηση  των  Διεθνών  Επαγγελματικών  Προτύπων 

Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί σημείο αναφοράς για την ποιότητα του ελέγχου δεν είναι το 

μοναδικό συστατικό. Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου για να καταστεί σαφές, ότι πρόκειται 

για κάτι ουσιαστικότερο από συλλογή γνώσεων ή ικανότητα . Είναι δηλαδή κουλτούρα και 

φιλοσοφία η οποία δεν αποκτάται μόνο από την ακαδημαϊκή  ή επαγγελματική εκπαίδευση. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει υποστεί πολλές αλλαγές κατά τρόπο που να επιτρέπει να 

συμβάλει στους στόχους και στην βελτίωση ενός οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος τώρα 

ποια  πραγματοποιείται  σε  πολύμορφο  νομικό  και  πολιτιστικό  περιβάλλον   μέσα  σε 

οργανισμούς που ποικίλουν ως προς τον σκοπό, το μέγεθος και τη δομή, αλλά και από άτομα 

εντός ή εκτός της οργάνωση. Επιπλέον , ο επαγγελματίας ελεγκτής περπατάει σε τεντωμένο 

σχοινί  μεταξύ  του  ρόλου του  συμβούλου  της  διοίκησης  και  του  ρόλου  του  ανεξάρτητου 

ελεγκτή. Είναι πλέον κατανοητό ότι ο ελεγκτής είναι στην καλύτερη θέση να κατανοήσει και 

να εκτιμήσει τις διαδικασίες της εταιρείας και να ενεργήσει ο σύμβουλος για τη μείωση του 

κινδύνου,  επίσης  να  βοηθήσει  να  λειτουργήσει  πιο  αποδοτικά  και  αποτελεσματικά  μια 

39 Business Week, 7 Οκτωβρίου 2008: ‘’Reining in Wall Street’s Rainmakers: How 
excessively risk taking corporate cultures and unbalanced reward practices has 
contributed to current financial crisis. 
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εταιρία για να αυξήσει την αξία των μετοχών της. Σημαντικό είναι ο εσωτερικός εκλεκτής να 

εγκατασταθεί σε ζωτικό σημείο της επιχείρησης και όχι ως απλός παρατηρητής. 

Ο Barrett  (1986)  αναφέρει  ‘Ποιος  είναι  το  καλύτερος  τρόπος  να  μετρήσουμε  την 

υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου;’ και συμπλήρωσε ‘η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου  μπορεί  να  περιγραφεί  ,  αλλά  είναι  δύσκολο  να  ποσοτικοποιηθεί   και  σε  τελική 

ανάλυση,  η  αποτελεσματικότητα  καθορίζεται  από  την  αντίληψη  των  ελεγχομένων’. 

Προφανές είναι από αυτήν την παρατήρηση και από τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που 

δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια να δημιουργηθούν ερωτήματα. Μπορεί η αντίληψη αυτή 

και οι κανόνες και αρχές των προτύπων του εσωτερικού ελέγχου να συμβαδίσουν;  Το σημείο 

αυτό  θα  μπορούσε  να  αποτελεί  κομμάτι  περαιτέρω  έρευνας.  Μία  έρευνα  στις  ελληνικές 

επιχειρήσεις  αν  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  συμμορφώνονται  με  τα  πρότυπα του  Ινστιτούτου 

εσωτερικών  ελεγκτών  και  αν  η  συμμόρφωση προς  αυτά  θα  επηρεάσει  την  ποιότητα του 

συστήματος,  με  γνώμονα  ότι  η  κουλτούρα  –  πολιτισμός-  αντίληψη  είναι  αναπόσπαστο 

κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.
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