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Δπραξηζηίεο 

 

Μέζα απφ ηηο επφκελεο γξακκέο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο 

πξνο φινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ κνπ ζπνπδψλ. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην 

Γεκήηξε Λ. Παπαδφπνπιν, Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ παξείρε κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ, γεγνλφο πνπ κε ππνθίλεζε λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν κειέηεο.  

Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή & 

Διεγθηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ πνιχηηκε γλψζε θαη θαζνδήγεζε 

πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα.  

Σέινο, ζεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηδηαηηέξσο ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ πνπ κε ζηήξημε εζηθά θαη νηθνλνκηθά ηφζν ζηηο πξνπηπρηαθέο φζν θαη ζηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κνπ θαη ζηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια 

κνπ ππνκνλεηηθά θαη κε βνήζεζαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 
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Πεξίιεςε (Abstract)  

 

Ο ηφπνο καο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν ηαιαλίδεηαη απφ κεγάιε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε. ηε παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ηεο αμίαο θαη ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ζήκεξα απηφ πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν είλαη ε πιήξεο επηζηεκνληθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ θαζηεξψλνπλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ παξνπζηάδνπλ σο δηέμνδν ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απάηεο. Ζ γεληθφηεξε ζηξνθή ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια ζεσξείηαη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

θξίζεθε νπζηψδεο λα πξνζαλαηνιηζηνχκε θη εκείο ζεκαηηθά ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Διεγθηηθή, Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

Παξαπνίεζε Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ, Λνγηζηηθή Απάηε, Υξεκαηννηθνλνκηθά 

θάλδαια 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη απφ ηελ αδηάθνπε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ, ηηο ρεηκαξξψδεηο εμειίμεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ηνλ ππξεηψδε αληαγσληζκφ. 

ε ζπλάξηεζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ γίλεηαη ζαθήο ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Βέβαηα, ν άλζξσπνο γελληέηαη κε ηηο 

αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

εθνχζησλ θαη αθνχζησλ ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ απηψλ. αθψο, φκσο, ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη γεληθφηεξα νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

επεξεάδνπλ κέρξη θάπνην βαζκφ, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηηο αδπλακίεο απηέο, σζηφζν 

πνηέ δελ ηηο εμαθαλίδνπλ. ην θάζκα απηφ ησλ δηαξθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ αδπλακηψλ, εκθαλίδεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, σο κεζφδνπ δηαθξίβσζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, πξνζδίδνληαο έηζη αμία ζε απηφλ, ζσξαθίδνληαο 

παξάιιεια ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ελ γέλεη 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ πιήξεο θαη έγθαηξε απνθάιπςε θαη ν έιεγρνο νπζησδψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξία απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο. Καιχπηεη δε φιν ην εχξνο θαη ην πιάηνο ησλ πνηθίισλ θαη 

πνιπζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχγρξνλήο επηρείξεζεο. 
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Σα δηάθνξα ζθάλδαια ησλ επηρεηξήζεσλ, πξαγκαηηθά ή κε, θαη νη 

νηθνλνκηθέο απάηεο πνιιψλ εμ απηψλ απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ηα ΜΜΔ θαη 

απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ πνπ δειεηεξηάδνπλ ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ καο. Γπζηπρψο, ην θαηλφκελν ηεο απάηεο είλαη 

αλακθηζβήηεην θαη κε δηαρξνληθέο δηαζηάζεηο, δηαπηζησκέλν παγθνζκίσο. Ζ απάηε 

απνηειεί έλα δχζθνιν ζέµα πνπ ρξήδεη άµεζεο αληηµεηψπηζεο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα αλαζέζνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο απάηεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή.  

 

 

1.2 Αληηθείκελν – θνπόο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο βαζηθφ 

απνηξεπηηθφ ζηνηρείν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

έρνληαο σο θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαη 

αξζξνγξαθία.  

Δηδηθφηεξα, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηνπ άλσζελ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο 

κειέηεο καο, επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ: 

 

 Ζ παξνπζίαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ειεγθηηθή θαη 

ηελ πνιχπιεπξε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 Ζ παξάζεζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ην θαηλφκελν ηεο εζειεκέλεο παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ζ απνηχπσζε ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηε δηαθάλεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο αιιά θαη 

αλάιπζεο ηεο πην ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο νηθνλνκηθνχ ζθαλδάινπ, 

απηή ηεο Enron. 
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1.3 πκβνιή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

H θαηάξξεπζε ζηηο απαξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα κηα ζεηξάο εηαηξηψλ, ιφγσ απάηεο θαη ηα 

αληίζηνηρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια, νδήγεζαλ ζε κηα έληνλε ακθηζβήηεζε 

φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ηνπ ειέγρνπ θαη ππξνδφηεζαλ 

κηα παγθφζκηα αλακφξθσζε ησλ πιαηζίσλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ξφιν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα επηηειέζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην 

ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

ην πιέγκα απηφ ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ λένη φξνη, 

πξφηππα, πιαίζηα θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο, παξακέλεη 

φκσο θαίξην ην εξψηεκα αλ ε χπαξμή ηνπο απνηειεί παλάθεηα ζηελ απνηξνπή ηεο 

πηψζεο ησλ εηαηξηψλ. Απηφ είλαη ην θαίξην εξψηεκα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

απαληήζνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε κειινληηθή απνηξνπή παξφκνησλ δπζάξεζησλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 

1.4 Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

απνηξνπή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη (6) θεθάιαηα. 

Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν «Ανηικείμενο και 

Αναγκαιόηηηα Διπλωμαηικής Εργαζίας» παξνπζηάδεηαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο, ν βαζηθφο ζθνπφο, νη ηξεηο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηε δηάξζξσζή ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Ο Θεζμός ηης Ελεγκηικής» 

επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, αξρηθά παξαηίζεηαη 

έλα πιήζνο ζεκαληηθψλ ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ειεγθηηθή 

δηαρξνληθά. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα ηξία βαζηθά ζέκαηα ελαζρφιεζεο ηεο 

ειεγθηηθήο, θαζψο θαη ε ηζηνξηθή ηεο εμέιημε. Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, βάζεη δηαθφξσλ θξηηεξίσλ. 
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Ζ ζθαηξηθή απεηθφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηξίην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, κε ηίηιν «Η Έννοια ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ ζηις 

Επιτειρήζεις». πγθεθξηκέλα, ην θεθάιαην μεθηλά κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ νξηζκφ πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί απφ δηάθνξνπο επίζεκνπο 

θνξείο θαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Αθνινπζεί ε αλαγθαηφηεηα, ν ξφινο, ην λνκηθφ πιαίζην, ε νξγάλσζε, ν ζθνπφο θαη 

ηα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπκε ηε κειέηε καο. 

Δπηπξφζζεηα, αλαιχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαη νη δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Φπζηθά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά καο ζηα Πξφηππα γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζηα πζηήκαηα θαη ηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σν ηξίην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε κέρξη ηψξα κειέηε, αιιά θαη 

απφ ηελ Παγθφζκηα Έξεπλα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 2010. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Η Σσμβολή ηοσ Εζωηερικού 

Ελέγτοσ ζηη Διαθάνεια ηων Επιτειρημαηικών Δραζηηριοηήηων», πεξηιακβάλεη ηνλ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, φπσο απηφο πηνζεηήζεθε απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ), ηελ νξηνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο 

απάηεο. Γίλεηαη, επίζεο, ζαθήο αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 

θεθάιαην απηφ ηειεηψλεη κε ηελ αλαθνξά καο ζην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 280 γηα 

ηελ πξνζήθνπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα, ην νπνίν θαιχπηεη εθηελψο ην ζέκα ηεο 

απάηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο, κε ηίηιν «Μελέηη 

Περίπηωζης» γίλεηαη αλαθνξά ζηε ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζθαλδάινπ, απηή ηεο Enron, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

θαηαλνεηφο ν θχξηνο ζεκαηηθφο άμνλαο, φπσο απηφο πξναλαθέξζεθε. Αλαιπηηθφηεξα, 

κειεηψληαη ε εμέιημε ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο, ηα αίηηα θαηάξξεπζήο ηεο, νη 

εκπιεθφκελνη, νη ππαίηηνη, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο εηαηξίαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

Arthur Andersen ζην ρξνληθφ ηεο Enron. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη ν λφκνο 

Sarbanes-Oxley, κηα νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία γηα ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο 
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ινγηζηηθήο απάηεο, πνπ ζεζπίζηεθε ζηηο Ζ.Π.Α. κεηά ηελ θαηάξξεπζε κηαο ζεηξάο 

εηαηξηψλ, κε απνθνξχθσκα απηή ηεο Enron. πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζηα αίηηα 

πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη ζην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηηηινθνξείηαη 

«Σσμπεράζμαηα – Προηάζεις για Μελλονηική Διερεύνηζη». πσο δηαθξίλεηαη θαη 

απφ ηνλ ηίηιν, ην ελ ιφγσ θεθάιαην παξαζέηεη ζπγθεληξσηηθά ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πεξηιεπηηθά αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ 

αλάιπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΘΔΜΟ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ο έιεγρνο ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κέζα ζηε ξαγδαίσο εμειηζζφκελε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαζίζηαηαη φιν θαη πην επηηαθηηθφο. Οη λέεο θνπιηνχξεο 

θαη ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη, ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, λέσλ αγνξψλ ρξήκαηνο, νη αζηαζείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε αχμεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ ζσζηή 

δηαρείξηζε ή φρη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ 

ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζεκεξηλή απηή πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ πηνζέηεζε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ή 

πηζαλφλ θαη λα επαλνξζσζνχλ δηαρεηξηζηηθέο ή άιινπ είδνπο αλσκαιίεο θαη 

αηαζζαιίεο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο ζεζκφο ηεο ειεγθηηθήο ζηελ θνηλσλία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα 

ηελ κεηάδνζε, πξνο ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο, αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

 

 

2.2 Δλλνηνινγηθό Πεξηερόκελν Σεο Διεγθηηθήο 

 

Ζ ειεγθηηθή είλαη θαη εθθξάδεηαη σο έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο 

θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, 

νηθνλνκηθή κνλάδα ή θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 
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Ζ ειεγθηηθή σο δηνηθεηηθννηθνλνκηθφο θιάδνο είλαη ζπγρξφλσο επηζηήκε θαη 

ηερληθή. Δπηζηήκε ραξαθηεξίδεηαη, δηφηη παξάγεη ζπλερψο θαηλνχξγηα γλψζε κέζα 

απφ ηε δηεμαγσγή νξζνινγηθήο θαη κεζνδηθήο έξεπλαο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 

έγθπξε παξνπζίαζε ησλ λέσλ γλψζεσλ. Ζ ζχγρξνλε ειεγθηηθή είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο πην βαζηθέο επηζηήκεο δηνίθεζεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, φπσο κε 

ηε ηαηηζηηθή, ηελ Οηθνλνκηθή, ηε Ννκηθή θαη ηελ Πιεξνθνξηθή.  Υαξαθηεξίδεηαη, 

φκσο θαη σο ηερληθή, δηφηη αμηνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ παξάγεη ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ηνπ 

ειέγρνπ κε απψηεξν ζθνπφ λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο.
1
 

Γηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ δνζεί γηα ηελ Διεγθηηθή, θάπνηνη απφ απηνχο είλαη νη 

παξαθάησ: 

2. «Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο 

νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε Λνγηζηηθνδηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ ηε 

δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε.»
2
 

3. «Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκνηερληθψλ ελεξγεηψλ, πνπ 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ζεκάησλ αλαγνκέλσλ ζηε ζπλαιιαθηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ.»
3
 

4. «Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν αμηνινγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί κία 

αληηθεηκεληθή θξίζε, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.»
4
 

5. «Διεγθηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα αλεμάξηεην θαη 

ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο 

απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.»
5
 

                                                
1 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ, ζει. 22 
2  ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζει. 8 
3  ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζει. 8 
4 ΠΑΠΑΓΑΣΟΤ, Θενδψξα, 2005. Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 2ε Έθδνζε. 

Αζήλα: Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζει. 6 
5 

ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 52 
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Ζ ειεγθηηθή αζρνιείηαη κε ηξία βαζηθά ζέκαηα. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, 

ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 

2.2.1 Σν Αληηθείκελν Σνπ Διέγρνπ 

 

Αθνξά αθελφο ην ηη ειέγρεηαη θαη ην γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη αθεηέξνπ ην 

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

ηνπ ειέγρνπ είλαη νη δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε, νη κέηνρνη, νη πηζησηέο θαη 

γεληθφηεξα νη ζπλαιιαζζφκελνη κε απηή. Με άιια ιφγηα «ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

είλαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δηαρεηξηζηηθήο δηαδηθαζίαο θάζε 

κνξθήο μέλεο πεξηνπζίαο (δειαδή πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ)»
6
. Έηζη, ινηπφλ, ν έιεγρνο θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

πηζηνπνηνχλ ηε λνκηκφηεηα θάζε νξζήο δηαρείξηζεο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηελ 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα πνπ ζα πξνιάβεη ή ζα επαλνξζψζεη ιάζε, αηαζζαιίεο θαη 

απζαηξεζίεο. 

 

 

2.2.2 Σν Τπνθείκελν Σνπ Διέγρνπ  

 

Αθνξά ηνπο ειεγθηέο. Δμεηάδεη, δειαδή, πνηα πξφζσπα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, πνηεο 

πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη πνηα πξέπεη λα είλαη ηα πξνζφληα ηνπο, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

Οη ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη θαη ηα πξφζσπα πνπ θαηαζηξψλνπλ, 

πξνγξακκαηίδνπλ θαη ηειηθά εθαξκφδνπλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία δηαθξίλνληαη ζηηο 

θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

 Δζσηεξηθνί Διεγθηέο 

Δζσηεξηθνί Διεγθηέο είλαη ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Οη 

αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνηθίινπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη 

                                                
6 ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζει. 14 
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είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίδνληαη ζε ειέγρνπο ησλ εζσηεξηθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ 

ή αθφκα φκσο θαη λα επεθηείλνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηελ 

δηνίθεζε, γηα ιάζε αθνχζηα ή εθνχζηα θαη γηα αληηδενληνινγηθέο ινγηζηηθέο 

ελέξγεηεο. 

Οπζηαζηηθά, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ επηξξνέο ησλ ειεγρνκέλσλ. 

Γη' απηφ νξγαλσηηθά ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ.  

Σα ζηειέρε, ηα νπνία απαξηίδνπλ ην ζψκα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ζπλήζσο 

είλαη πξντζηάκελνη δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη πξντζηάκελνη πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ αμηφινγε θαη καθξνρξφληα πείξα, πςειφ επίπεδν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, 

δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελδεδεηγκέλσλ επέιηθησλ ελεξγεηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην γεληθά παξαδεθηφ ήζνο ησλ αηφκσλ πνπ 

αζθνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. πρλά, φκσο, ακθηζβεηείηαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, δηφηη 

ζεσξείηαη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ειεγρνκέλε επηρείξεζε, επεηδή απηφ δελ είλαη εθηθηφ κηαο θαη εξγάδνληαη γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ναη κελ, είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ειεγρφκελσλ 

ηκεκάησλ, αιιά δελ είλαη θαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε.  

Θέκαηα εκπηζηνζχλεο, επίζεο, πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα εμήο: 

i. ζν πεξηζζφηεξν νη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο εμειίζζνληαη ζε θηιηθέο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα ακβιχλνληαη ε ακεξνιεςία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ. Ζ ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ii. Ζ κνλφηνλε ελαζρφιεζε ηνπ ειεγθηή κε ηα ίδηα πάληνηε ζέκαηα, ε έιιεηςε 

άιινπ ελδηαθέξνληνο θαη πνηθηιίαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αδξαλνπνίεζε 

ηεο νμχηεηαο θαη ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο ηνπ ειεγθηή. Κνηλψο, κπνξεί λα 

παξαβιέςεη άζεια ηνπ θάπνηα παξαηππία ή θάπνην ζθάικα. 
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 Δμσηεξηθνί Διεγθηέο (ή αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, ή νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο) 

Γελ αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, αιιά δηνξίδνληαη είηε 

ππνρξεσηηθά απφ ην θξάηνο, εθφζνλ ην πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, είηε απφ ηνπο 

κεηφρνπο κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ επελδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο.  

Απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, θαη θαηάξηηζε 

ζηε Λνγηζηηθή, Διεγθηηθή, Οξγαλσηηθή, ην Δκπνξηθφ Γίθαην, ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία 

θαη άιινπο θιάδνπο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, θαη ππάγνληαη ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.). 

Δπίζεο, πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε πείξα θαη λα δηαθξίλνληαη γηα ην θχξνο, ηελ 

ακεξνιεςία, ηελ ερεκχζεηα θαη πξνπαληφο ην ήζνο ηνπο, γηαηί ην επάγγεικα ηνπο 

ζπλδέεηαη κε πνιχ κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Κάζε κέινο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) νθείιεη 

πάληνηε λα αζθεί ην ειεγθηηθφ έξγν θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη αλεμάξηεην απφ 

θάζε είδνπο επηξξνή ηνπ ειεγρφκελνπ (ΦΔΚ 364 Β/7.5.1997, Καλνληζκφο 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ., άξζξν 4 παξ.1)
7
. Ζ έιιεηςε 

αθξηβψο, θάζε είδνπο δεζκνχ κε ηελ δηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ε 

απηνηέιεηα ηεο δξάζεο ηνπο απέλαληη ζηηο επηδξάζεηο είλαη ε θαιχηεξε απφδεημε ηνπ 

θχξνπο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ πνξηζκάησλ ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή αλάγεηαη ζε 

ιεηηνχξγεκα. πσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, «Σν αλεπίιεπην θαη 

αςεγάδηαζην ήζνο, καδί κε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, απνηεινχλ ηα πξσηαξρηθά 

πξνζφληα γηα φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, αθνχ ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε ιεπηφηεηα 

ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο κπνξεί λα παξαιιειηζζεί κε απηφ ηνπ δηθαζηή»
8
. 

 

 Κπβεξλεηηθνί Διεγθηέο
9
 

ε απηή ηελ θαηεγνξία δηαθξίλνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ: 

1. Φνξνινγηθνί Διεγθηέο. 

                                                
7 Αλάθηεζε απφ www.soel.gr 
8 ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζει. 17 
9
 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 98 
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2. Διεγθηέο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

3. Διεγθηέο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

4. Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

5. πκβνχιην Δπηζεψξεζεο - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

 

2.2.3 Οη Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο  

 

Δίλαη νη επηζηεκνληθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ην ειεγθηηθφ έξγν. 

 

 

2.3 Ιζηνξηθή Δμέιημε Σεο Διεγθηηθήο 

 

Ζ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ ειέγρνπ, ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

ειεγθηηθήο θαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη απφ ησλ παιαηφηαησλ ρξφλσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ην ρξφλν ηεο 

εκθάληζεο ησλ πξψησλ αληαιιαγψλ αγαζψλ κεηαμχ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο σο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ αμηψλ θαη σο κέζνπ δηεμαγσγήο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ειέγρνπ ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ.  

Οη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ κε 

ζηνηρεία ειεγθηηθψλ καξηπξηψλ εκθαλίδνληαη ζηελ αξραία Βαβπιψλα ην 3000 π.Υ. 

ηελ αξραία Αίγππην ζεζπίδεηαη ην αμίσκα ησλ «Δπηζηαηψλ» γηα ην ζηνηρεηψδε 

έιεγρν ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ζηηεξψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ θφξσλ.  

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

ειεγθηέο) δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Οη αξραίνη Έιιελεο 

θηιφζνθνη, φπσο ν σθξάηεο, ν Αξηζηνηέιεο, ν Πιάησλαο ράξαμαλ βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηα ζέκαηα δηθαίνπ, νη νπνίεο θαηεπζχλζεηο κε ηε 

δπλακηθή ηνπο κνξθή δηαηεξνχλ ηελ επηθαηξφηεηά ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 

ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνπο ηνκείο απηνχο αθφκε θαη ζήκεξα. ηελ αξραία Διιάδα, 

ζηελ πεξίνδν 500-300 π.Υ., απαληάηαη ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ εμέηαζε ηεο 
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δηαρείξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Αζήλα 

δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ «Λνγηζηψλ» θαη ησλ «Δπζπλψλ», νη νπνίνη κε 

πξνθαζνξηζκέλε νξγαλσηηθή ηεξαξρία θαη ζπγθξφηεζε, είραλ σο θχξην έξγν, ηνλ 

έιεγρν ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ ησλ πφιεσλ, ησλ λαψλ θαη ησλ 

Λνγαξηαζκψλ Γηαρείξηζεο ησλ αμησκαηνχρσλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα 

αμηψκαηα.  

ηελ επζχλε ησλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ εθείλεο ηεο επνρήο αλήθε ην έξγν ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο πνξηζκάησλ θαη ε θαηαδίθε ή απαιιαγή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ γηα απάηε, παξαιείςεηο θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Με ειεγθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ήηαλ επηθνξηηζκέλνη ζηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα νη «Δμεηαζηέο», 

«πλήγνξνη» θαη «Γνθηκαζηήξηνη» ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία, νη «Απφινγνη» ζηε 

Θάζν θαη νη «Αξρεζθφπνη» ζηε Φζηψηηδα. ηελ επνρή ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο 

ππήξραλ νη «Όπαηνη», νη «Κήλζνξεο», νη «Σηκεηέο» θαη νη «Σακίεο», κε 

αξκνδηφηεηεο θαη πξαθηηθέο αλάινγεο ησλ ειεγθηψλ ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη κε 

ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηηο εθζέζεηο ησλ ειέγρσλ ηνπο ζηε ξσκατθή χγθιεην γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ Γεκφζηνπ Υξήκαηνο.  

ην Βπδάληην, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

ζηελ νηθνλνκηθή δσή, ν ζεζκφο ησλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ ηζρπξνπνηείηαη, κε θχξηα 

ππεπζπλφηεηα ηελ εμέιεγμε θαη δηαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ.  

ηε Γπηηθή Δπξψπε, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα, δελ 

παξαηεξνχληαη αμηνζεκείσηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Διεγθηηθήο. ηηο αξρέο ηεο 

Αλαγέλλεζεο, ε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή άλζηζε ησλ πφιεσλ ηεο Ηηαιίαο δίλεη λέα 

ψζεζε ζην ζεζκφ ηνπ ειέγρνπ. ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

  αηψλα ε πφιε ηεο Πίδαο είρε ηνλ 

επίζεκν ειεγθηή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ελψ ην 1581 εκθαλίδεηαη ζηε 

Βελεηία ε «Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ». Ζ ζεκαληηθή γεσγξαθηθή δηεχξπλζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο πνιιψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθάιεζε ηελ αλάγθε 

αλάζεζεο κέξνπο ηνπ εκπνξηθνχ έξγνπ ζε ηξίηνπο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

γεληθεπκέλεο αλάγθεο γηα επηζθφπεζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ησλ απνθάζεσλ ηνπο.  

Ο φξνο Διεγθηέο (Auditors) πξσηνεκθαλίδεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1285 

ζε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ ηνπ Α', ην νπνίν φξηδε φηη φινη νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Auditors. ηελ ίδηα ρψξα κε ηνλ 
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εηαηξηθφ λφκν ηνπ 1862 αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα αθξηβνδίθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε καδί κε ηελ αλάγθε γηα αλεμάξηεην έιεγρν ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ηελ πξσηνπνξία ησλ εμειίμεσλ ηεο Διεγθηηθήο αλέιαβαλ θαη θαίλεηαη λα 

δηαηεξνχλ νη Ζ.Π.Α. κε αξθεηέο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, αξγφηεξα λα 

αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο
10,11

. 

 

 

2.4 Καηεγνξίεο Διέγρνπ 

 

Αλάινγα κε ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ 

ειεγρόκελν, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε: 

 

1. Δζσηεξηθνχο: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ειεγρφκελν 

θνξέα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ηνπ, νη νπνίνη είλαη 

ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο θαη νλνκάδνληαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. 

 

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

νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ππαιιειηθή 

ηδηφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ηελ νπνία ειέγρνπλ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο 

απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο. 

 

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

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη δηελεξγνχληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

ηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ ειέγρσλ, ηνπο δηαθξίλνπκε ζε: 

 

1. Δηδηθνχο: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή αληηθείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο πξνκήζεηεο, ηηο 

εηζπξάμεηο, ηηο πιεξσκέο, ηηο πσιήζεηο, ηελ παξαγσγή. 

                                                
10 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 40 
11 K. H. Spencer, Pickett, 2003. The Internal Auditing Handbook. 2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd 
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2. Γεληθνχο: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Παξάδεηγκα γεληθνχ ειέγρνπ 

απνηειεί ν έιεγρνο ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

Δπίζεο, αλάινγα κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη, έρνπκε ηνπο εμήο 

ειέγρνπο: 

 

1. Πξνιεπηηθνχο: Γειαδή ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ 

αξλεηηθψλ γηα ηελ επηρείξεζε απνθιίζεσλ θαη δηελεξγνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ππεξεζίεο ησλ ηκεκάησλ. 

 

2. Καηαζηαιηηθνχο: Γειαδή ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ην πέξαο ή 

ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο ή γεγνλφηνο απνθιεηζηηθά απφ 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ επηβεβαίσζε φηη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί 

επηηεχρζεθαλ ή φρη, θαη ζηελ απνθάιπςε ηπρφλ ιαζψλ, παξαιείςεσλ, θινπψλ 

ή θαθψλ ρεηξηζκψλ, φζνλ αθνξά ζε πιηθά κέζα ή παξαγσγηθνχο πφξνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε: 

 

1. Μφληκνπο ή δηαξθείο: Γηελεξγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξάμεο, ζπλαιιαγήο ή νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Οη δηαξθείο έιεγρνη είλαη πάληα θαη πξνιεπηηθνί έιεγρνη. 

 

2. Σαθηηθνχο ή πεξηνδηθνχο: Πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο.  

 

3. Έθηαθηνπο ή πεξηζηαζηαθνχο: Γηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, είηε 

θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε θαηφπηλ 

εληνιήο ηεο δηνίθεζεο, είηε θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαγγειηψλ
12

. 

 

                                                
12

 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ 
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πλνπηηθά, νη θαηεγνξίεο ησλ ειέγρσλ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 1: Γηαθξίζεηο ειέγρσλ
13

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ ΔΛΔΓΥΩΝ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΛΔΓΥΩΝ  

Υποκείμενο 
1. Δζσηεξηθνί  

2. Δμσηεξηθνί  

3. Μηθηνί 

Έκηαζη 
1. Δηδηθνί  

2. Γεληθνί  

Σκοπός 
1. Πξνιεπηηθνί  

2. Καηαζηαιηηθνί  

Διάρκεια 
1. Μφληκνη (Γηαξθείο)  

2. Σαθηηθνί (Πεξηνδηθνί)  

3. Έθηαθηνη (Πεξηζηαζηαθνί)  

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνιιέο θνξέο ζπκβαδίδνπλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κφληκνο (δηαξθήο) έιεγρνο, αιιά θαηά 

θαλφλα είλαη θαη γεληθφο έιεγρνο, δειαδή επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ην πεδίν 

εθαξκνγήο δνζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σαπηφρξνλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

θαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο, ήηνη δηελεξγείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο 

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

κνλάδεο πεξηιακβάλεηαη θαη ηκήκα κε ηελ κνξθή ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ 

(ππεξεζία επηζεψξεζεο), ν νπνίνο δηελεξγείηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ γηα 

ηελ απνθάιπςε ή ηελ θαηαζηνιή εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ. 

Ξερσξηζηφ είδνο ειέγρνπ απνηειεί ν έιεγρνο δηαρείξηζεο
14

, ν νπνίνο είλαη 

εθείλνο πνπ κεηξά ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζέηεη σο δήηεκα ηελ απνηειεζκαηηθή ή κε εθκεηάιιεπζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ. Ο έιεγρνο δηαρείξηζεο δελ ειέγρεη απεπζείαο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο, αιιά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

                                                
13 MEIGS, Walter B., LARSEN E. John, MEIGS Robert F., Μεηάθξαζε: Γηακαληφπνπινο Θ., 

Σαιαξνχγθαο Η. 1984. Διεγθηηθή. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει.19   
14

 ΚΑΡΑΜΑΝΖ, Κσλζηαληίλνο, 2008. χγρξνλε ειεγθηηθή: ΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΑ 

ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑ, ζει. 47 
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επίηεπμε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη εμεηάδεη ηα επηηεχγκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

 

Οη έιεγρνη κε βάζε δηάθξηζεο ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο
15

: 

 

1. Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ: Οη έιεγρνη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηελ ζπλεζέζηεξε θαηεγνξία 

ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

έιεγρνη έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε θαη έθθξαζε κηαο γλψκεο 

γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη αλ απηέο 

απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

2. Έιεγρνη πκκφξθσζεο: Οη έιεγρνη απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζηειέρε ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο 

επηρείξεζεο. θνπφο ησλ ειέγρσλ απηψλ είλαη ε εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο ή δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηεξαξρηθά ή δηνηθεηηθά αλψηεξν 

θνξέα. 

 

3. Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη:
16

 Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη (Operational Audits)  

θαηαιακβάλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ έιεγρν γίλεηαη ε επηζθφπεζε θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ηφζν ε απνδνηηθφηεηα ηνπο φζν θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, Γηα παξάδεηγκα, εθδίδεηαη αίηεζε αγνξάο, δίδεηαη 

παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ηελ εθηειεί. Παξαιακβάλνληαη νη πξψηεο 

χιεο, απνζεθεχνληαη θαη εμνθιείηαη ην ηηκνιφγην. ην παξάδεηγκα απηφ, 

                                                
15 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 82 
16

 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ 
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ζηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν απφ ην αξρηθφ ζηάδην «αίηεκα 

γηα αγνξά κέρξη θαη ην νξηζηηθφ θιείζηκν απηήο, πνπ είλαη ε εμφθιεζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ». Δδψ, ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζην θαηά πφζν ε πιεξσκή 

έγηλε ζχκθσλα κε ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ αξρηθά είρε ζπκθσλεζεί. Ο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζην θαηά πφζν ην ηκήκα πξνκεζεηψλ έιαβε ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο αγνξάο, ελψ ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο 

επηζεκαίλεη ην θαηά πφζν εθαξκφζζεθαλ νη ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Ο 

ζθνπφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ είλαη ηξηπιφο θαζψο ν έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απφδνζε ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επθαηξίεο γηα βειηίσζε, 

αιιά θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

 

4. Έιεγρνη Γηνίθεζεο: Δίλαη γλσζηνί θαη σο «έιεγρνη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο» ή «έιεγρνη επηδφζεσο» θαη έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

απηψλ. 

 

5. Έιεγρνη θνηλσληθήο επζχλεο: Λέγεηαη θαη θνηλσληθφο έιεγρνο θαη έρεη ζαλ 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε, επηθχξσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ε Κνηλσληθή Λνγηζηηθή. Ζ 

Κνηλσληθή Λνγηζηηθή αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα ζπγθεληξψλεη 

ζπζηεκαηηθά θαη λα απεηθνλίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ (εξγαζηαθφ 

δπλακηθφ, πξνκεζεπηέο, θνηλσλία σο ζχλνιν). 

 

6. Έιεγρνη νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη απάηεο: Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηεο απάηεο, ησλ θαηαρξήζεσλ θαη ησλ δφιησλ 

πξάμεσλ ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ απηνχ θιάδνπ ηεο Διεγθηηθήο. Ο έιεγρνο απάηεο 

δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κηα απιή απαξίζκεζε ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Οη ειεγθηέο απάηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε γηα 

ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ειέγρσλ απάηεο, ηελ έλλνηα θαη ηηο κνξθέο απάηεο, 
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ηνπο πηζαλνχο δξάζηεο θαη ηα θίλεηξα ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

νξγαλσζηαθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο πηπρέο ηεο απάηεο. 

 

7. Δηδηθνί Έιεγρνη: ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ειέγρσλ αλήθνπλ φζνη έιεγρνη 

δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ. ηνπο 

εηδηθνχο ειέγρνπο, αλήθεη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ηε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ δηθαηνχληαη λα 

δεηήζνπλ δηάθνξεο νκάδεο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ή Δθεηείν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ν έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη αζηαζείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θάλνπλ ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ δχζθνιε θαη ηελ αλάγθε ζπλερνχο 

άζθεζεο ειέγρνπ επηηαθηηθή. Ζ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πξνυπνζέηεη 

αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο, εκπηζηνζχλε ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

ζπκκφξθσζε κε ην εθάζηνηε λνκηθφ πιαίζην. Έηζη, ε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηήξεζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ
17

. ε απηφ ην ζεκείν, γίλεηαη 

εκθαλήο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά εληφο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζεη εξγαιείν δηνίθεζεο γηα ηνπο κάλαηδεξ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηήξεζεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ελεξγεηψλ. 

Δπηπιένλ, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο
18

, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηε 

δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ηελ αλάγθε γηα παξνρή αμηφπηζησλ θαη 

πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη 

ηεο απάηεο. 

Ζ ηχρε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα πςειφβαζκα ζηειέρε. Δίλαη απηνί 

πνπ εθρσξνχλ αξκνδηφηεηεο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο. Έηζη, απμάλεηαη 

ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, γηα ζσζηή δηαρείξηζε θαη γηα έιιεηςε 

δηαθζνξάο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηέθεηαη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή ηεο 

                                                
17

 BENSON, J., 2007. The Importance of Monitoring. The Internal Auditor. Vol. 64, Iss. 4, pp. 85-88. 
18 ΓΡΖΓΟΡΑΚΟ, Θεφδσξνο, 1989. Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο. Αζήλα: ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ   
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δηνίθεζεο θαη μεθεχγεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν, δηαζθαιίδνληαο 

έηζη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηνπ λα 

πξνζζέηεη αμία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Βνεζάεη έηζη ηνπο νξγαληζκνχο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο κέζα απφ κία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο 

θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

εηδηθφηεξα απηψλ ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
19

. 

 

 

3.2 Ιζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ αλάγθε γηα έιεγρν εθδειψζεθε εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα, παξφιν πνπ ε 

αλάπηπμή ηνπ έγηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζηζηψληαο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο 

αλεπηπγκέλν επάγγεικα. Δίθνζη ρξφληα πξηλ, θάπνηνο πνπ ζα πξνζιακβαλφηαλ ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα αληηκεηψπηδε κηα άγλσζηε 

θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ηνλ ειεγθηηθφ ξφιν, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

πξνζέγγηζε. 

Παξαθνινπζψληαο κάιηζηα ηελ εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βιέπεη 

θαλείο φηη πξηλ ην 1941 (νπφηε θαη εγθαζηδξχζεθε ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ
20

) επξφθεηην θπξίσο γηα κηα ιεηηνπξγία γξαθείνπ, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ηήξεζεο αξρείσλ γηλφηαλ ρεηξσλαθηηθά θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

ρξεηάδνληαλ κφλν γηα λα ειέγρνπλ ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο, γηα ηελ εχξεζε ιαζψλ. Μάιηζηα, νη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο ιέγεηαη φηη 

απνηέιεζαλ ηνπο πξψηνπο ζχγρξνλνπο εξγνδφηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σν 

θαζήθνλ ησλ ηειεπηαίσλ ήηαλ λα επηζθέπηνληαη ηνπο πξάθηνξεο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ θαη λα επηβεβαηψλνπλ φηη φιεο νη εηζπξάμεηο είραλ απεηθνληζζεί 

                                                
19 Βιέπε Οξηζκφ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(Standards for Professional Practice of Internal auditing), 2004.   
20 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ - The Institute of Internal Auditors (IIA): Ηδξχζεθε ην 1941, είλαη 

κηα δηεζλήο επαγγεικαηηθή νξγάλσζε κε παξνπζία παγθφζκηα θαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη 

ζην Altamonte Springs, Fla, ηεο Ακεξηθήο. Σν ΗΗΑ είλαη ε παγθφζκηα «θσλή» ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, αλαγλσξηζκέλε αξρή, πξσηνπφξα αξρή θαη θχξηνο πάξνρνο εθπαίδεπζεο.   
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ινγηζηηθά. Ζ παιαηά ηδέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο «αζηπλφκεπζεο». Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε απνθάιπςε  ηεο 

απάηεο
21

. 

Φπζηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνρψξεζε κέζα απφ έλαλ αξηζκφ ζηαδίσλ 

πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπ, ιφγσ ηεο έληαζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, αιιά θαη ηεο αχμεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αλάγθαζε ηηο 

Γηνηθήζεηο λα εηζάγνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε πνιινχο θαη λεπξαιγηθνχο ηνκείο 

ηεο επηρείξεζεο θαη έηζη λα ζεσξεζεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. πλνπηηθά, ζα 

κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε θάπνηα βαζηθά ζηάδηα πνπ πέξαζε ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο γηα λα θζάζεη ζηελ ηειηθή, ζεκεξηλή, πνιχπιεπξε κνξθή ηνπ.  

Ζ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία αξρηθά εκθαλίζηεθε σο κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο 

επηζηαζίαο. Με άιια ιφγηα, ήηαλ κηα βνεζεηηθή, ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία. 

Αξγφηεξα, ην 1941 κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, δφζεθε έκθαζε ζε απηήλ θαη πήξε ηε κνξθή 

ππεξεζίαο ηεο Γηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ, κέρξη πνπ πξφζθαηα θαηέιεμε λα 

ζεσξείηαη «ππεξεζία ζηνλ νξγαληζκφ», ηνπ νπνίνπ κέξνο αλαπφζπαζην απνηειεί ε 

Γηνίθεζε.  

Παξάιιεια κε ηηο εμειίμεηο απηέο, πην δξαζηηθφ ξφιν αλέιαβε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Audit Committee), θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Παξαηεξείηαη, κηα αιιαγή νπηηθήο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πνπ απφ ειεγθηηθέο 

κφλν ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ πηα θαη ζπκβνπιεπηηθέο. Απφ ηε κηα πιεπξά, ινηπφλ, 

απέθηεζε πιήξε κνξθή θαη εκπινπηίζηεθε κε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θαζήθνληα, απφ ηελ άιιε φκσο είρε σο απνηέιεζκα λα απαηηείηαη αλαδηακφξθσζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ειεγρφκελνπο
22

.  

πσο αξρηθά αλαθέξακε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ζήκεξα, δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηή πνπ είρε πξηλ είθνζη ρξφληα. Οη κεηαβνιέο 

ζηελ ηερλνινγία θαη ην επνπηηθφ πιαίζην, νδήγεζαλ ηηο δηνηθήζεηο ζε εγξήγνξζε γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε 

απνθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ, φπσο Risk 

Management, Compliance & Controllers θαη ηελ απνθνπή δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 

                                                
21 K. H. Spencer, Pickett, 2003. The Internal Auditing Handbook. 2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd 
22

 ADAMS, M. B., 1994. Agency Theory and the Internal Audit. Managerial Auditing Journal, Vol. 9, 

No 8, pp.8-12  



Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

22 

 

εζσηεξηθφ έιεγρν, ν νπνίνο παιαηφηεξα, έζησ θαη κε ρξνληθή πζηέξεζε παξείρε 

πιεξνθνξίεο γηα κεγαιχηεξεο νληφηεηεο. 

Σψξα πηα, δελ επαλαπαχεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, αιιά ειέγρεη φιεο ηηο επί 

κέξνπο κνλάδεο. Σν γεγνλφο απφ ηελ άιιε πιεπξά φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

εμαπιψλεηαη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ελφο νξγαληζκνχ, έρεη σο απφηνθν ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζήο ηνπ
23

. 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζήκεξα ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο κηαο επηρείξεζεο θαη ζπλεηζθέξεη 

ηφζν ζηε δηνίθεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κέζσ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, φζν θαη 

ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, πξνζπαζψληαο ζπρλά λα ζπκβηβάζεη θαη λα 

εμηζνξξνπήζεη απηή ηε δηηηή ηνπ θχζε. 

 

 

3.3 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα νξηζζεί σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

θαλφλσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ζηελ επηρείξεζε 

ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληεζνχλ νη 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ πνηνο θάλεη ηί, ζε πνηα ζηηγκή θαη γηα πνην ζθνπφ. Οη 

απαληήζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έλα εγρεηξίδην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε 

επηρείξεζε ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά.
24

 

Ο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη επηρεηξεζεί θαη έρεη δνζεί απφ 

πνιινχο θνξείο πνπ δξνπλ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ πνιινχο θνξείο ηεο 

επξχηεξεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έηζη φπσο έρεη απνδνζεί απφ αξθεηνχο θνξείο. Ση είλαη ινηπφλ ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο; 

 

                                                
23 ΠΑΥΑ, Γεψξγηνο., ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ, Κσλζηαληίλνο., 2006. Ηκεξίδα ηνπ Διιεληθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ κε ζέκα «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο – Δπέλδπζε ζην κέιινλ». Αζήλα. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα βξεη ν αλαγλψζηεο ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (www.theiia.org)   
24

 ΠΑΠΑΓΑΣΟΤ, Θενδψξα, 2005. Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 2
ε
 

Έθδνζε. Αζήλα: Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζει. 3 
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 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ 

ησλ Η.Π.Α. 

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ησλ ΖΠΑ ην 1978 έδσζε ηνλ αθφινπζν 

νξηζκφ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: «ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγία εθηίκεζεο, ε νπνία εγθαζίζηαηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη 

λα αμηνινγήζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζηελ επηρείξεζε».  

Πνχ αλαθέξνληαη σζηφζν θαη πνηα ε ζεκαζία ησλ δχν βαζηθψλ ιέμεσλ ζηνλ 

φξν «εζσηεξηθφο έιεγρνο»; Ο φξνο «έιεγρνο» αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ζηελ εθηίκεζε θαη εμέηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

απνθάζεσλ ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο ζην βαζκφ πνπ απηέο επεξεάδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αξλεηηθά αιιά θαη ζεηηθά. Ο φξνο «εζσηεξηθφο» έξρεηαη 

λα δηαζαθελίζεη ην φηη ε ειεγθηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, δηαρσξίδνληαο ηνλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν απφ θάζε 

άιιε κνξθή ειεγθηηθήο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθνχο νξθσηνχο 

ειεγθηέο ή απφ άιιεο ηπρφλ θαλνληζηηθέο κνλάδεο ζπκκφξθσζεο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.  

Δπηπιένλ, έλαο αθφκα νξηζκφο πνπ έρεη απνδνζεί ζχκθσλα κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ζχιινγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α., πνπ δελ είλαη άιινο 

απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ΖΠΑ (IIA) είλαη ν αθφινπζνο: 

«Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Auditing) είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή 

δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, 

πνπ κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ιεηηνπξγίεο - εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ). 

Δπηπιένλ, πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή εμάιεηςε απηνχ, πνπ αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε λα δηαρεηξηζζεί γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ.» Ζ επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα 

πξνζδηνξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ε δηνίθεζε λα 

ηνπο δηαρεηξίδεηαη
25

. 

 

                                                
25

 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ, ζει. 28 
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 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Ακεξηθάληθν Ιλζηηηνύην Οξθσηώλ 

Λνγηζηώλ 

Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA))
26

, νξίδεη ηα αθφινπζα: «Δζσηεξηθφ έιεγρν 

απνηεινχλ ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη 

κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη εληφο κηαο επηρείξεζεο, γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο»
27

. 

 

 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Σξαπεδηθή Δπνπηεία
28

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee on 

Banking Supervision) κέζα απφ ηελ έθζεζή ηεο κε ηίηιν “Framework for Internal 

Control Systems in Banking Organizations” πνπ εθδφζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1998 

αλαθέξεηαη ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Control), θαη ζεσξεί φηη: 

«είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία εθηειείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ Αλψηαηε 

Γηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ επηπέδσλ. Γελ είλαη απιψο κηα δηαδηθαζία ή 

πνιηηηθή πνπ εθηειείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, αιιά είλαη ζπλερήο θαη 

εθηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ».  

ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γεληθφηεξα, ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο πηνζεηεί απηφλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ Ζ.Π.Α., φπσο 

απηφο εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1994 

θαη ν νπνίνο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ. Ηζηνξηθά, ε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ήηαλ έλαο κεραληζκφο γηα ηε κείσζε θαηλνκέλσλ απάηεο, θαηάρξεζεο θαη 

ζθαικάησλ, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έγηλε πην εθηεηακέλε, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί. 

 

                                                
26 Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (Α.Η.Ο.Λ), είλαη ν εζληθφο νξγαληζκφο νξθσηψλ 

ινγηζηψλ πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε πςειψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ. 

Ξεθίλεζε ην 1916 θαη έλα απφ ηα πνιιά επηηεχγκαηά ηνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ.   
27

 ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2
ε
 Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε  

28 Αλάθηεζε απφ http://www.bis.org   
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 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ηελ Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO)
29

 

Ζ Δπηηξνπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) νξίδεη ηα αθφινπζα: «Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη επαξθή αζθάιεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: α) απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο απφδνζε θαη θεξδνθνξία απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνζηαζία 

πφξσλ θ.ι.π. β) αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη γ) ζπκκφξθσζε κε 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο». 

 

 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ην ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ  

χκθσλα κε ηηο Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην ψκα 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ), νξίδνληαη ηα αθφινπζα: «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη ν 

έιεγρνο πνπ έρεη νξγαλσζεί κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη αζθείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη κε ηνλ φξν «εζσηεξηθφο έιεγρνο» δελ ελλννχκε κφλν ηελ 

ηδηαίηεξε ππεξεζία ειέγρνπ, πνπ ηπρφλ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε, ή ηνπο ππαιιήινπο, νη 

νπνίνη, καδί κε ηα άιια θαζήθνληα ηνπο, δηελεξγνχλ θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν, αιιά 

ελλννχκε ην φιν ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο απεηθφληζεο». 

Ο νξζφο φξνο ηνπ φινπ απηνχ ζπζηήκαηνο είλαη «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ». Γειαδή κε ηνλ φξν «εζσηεξηθφο έιεγρνο» ή «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ» ελλννχκε:  

 ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ,  

 ηα εηζεξρφκελα θαη εθδηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδξνκή θαη ηνλ έιεγρφ 

ηνπο θαη θπξίσο πνηνη ππάιιεινη δηεθπεξαηψλνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο,  

 ηνπο ηεξνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, ηνλ ηξφπν θαη ηελ κέζνδν ελεκέξσζήο ηνπο, 

θαζψο θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ ηνπο ελεκεξψλνπλ. 

ια απηά θαη θπξίσο νη αξκνδηφηεηεο πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εθαξκφδεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ είλαη ε εμήο: «Κακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε δελ 

επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλα θαη κφλν ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θαζελφο 

                                                
29

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee, Internal Control Integrated 

Framework, 1992 
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πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εξγαζίαο ελφο, ηνπιάρηζηνλ, άιινπ ππαιιήινπ θαη 

λα ειέγρεηαη απφ έλαλ άιιν ππάιιειν (ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή)»
30

. 

 

 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλώλ 

Διεγθηηθώλ θαη Αζθαιηζηηθώλ Πξνηύπσλ  

Ζ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) νξίδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν σο «ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, ην νπνίν 

εθαξκφδεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο 

γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Σν πιέγκα απηφ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

κε ιεηηνπξγηθέο»
31

. 

 

 πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο  

Πνιινί ζεσξνχζαλ θπξίσο ζην παξειζφλ φηη ηα ζέκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, είλαη πξαθηηθά αληηθείκελα ρσξίο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Κνηλψο, φηη είλαη 

κία ζεηξά πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, έλαο ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ κε κηθξή ηελ αλάγθε πεξηγξαθψλ, εξκελεηψλ ζπκθσληψλ, ηδεψλ, 

επηρεηξεκάησλ θαη απνδείμεσλ, ζηνηρείσλ, δειαδή πνπ φια καδί αζξνηδφκελα 

ζπλζέηνπλ απηφ πνπ ζπρλά είλαη γλσζηφ σο «ζεσξία». Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα αλαδεηρζνχλ ζπλνπηηθά νη ζεσξεηηθέο πηπρέο ηεο 

ειεγθηηθήο. Ζ ζεσξία θαη ε πξαθηηθή είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ε κία κε ηελ άιιε. Πην 

αλαιπηηθά, ε ζεσξία ρξεηάδεηαη γηα λα θαζνδεγεί ηελ πξαθηηθή θαη νη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο θαη εμειίμεηο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηεο 

ζεσξίαο
32

. 

Καηαιήγνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ 

φια ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παίξλεη ε Γηνίθεζε (management) γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε γηα λα πξνιάβεη ηηο θαηαρξήζεηο θαη θαηαδνιηεχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

                                                
30 ΓΡΖΓΟΡΑΚΟ, Θεφδσξνο, 1989. Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο. Αζήλα: ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ   
31 ΠΑΠΑ, Αληψλεο, 1999. Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή. Α’ Έθδνζε. Αζήλα: Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, ζει. 
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απηήλ, φπσο ζπλήζσο λνκίδνπλ πνιινί. Ζ άπνςε απηή δελ απνηειεί παξά κφλν έλα 

κηθξφ ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

 

3.4 Δλλνηνινγηθό Πεξηερόκελν Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ νμχηαην αληαγσληζκφ ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ θαη 

λα αλαπηπρζνχλ ζε απηφ ην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ρξεηάδεηαη λα 

εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη λα επηδηψθνπλ παξάιιεια δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο, θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ηνπο πφξσλ. 

Έηζη, ινηπφλ, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ ζήκεξα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε γηα «επηρεηξεζηαθή ηειεηφηεηα» θαη ην γεγνλφο φηη ε ηειεηφηεηα απηή 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηφ ηζρχεη, δηφηη ην 

κέγεζνο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ζηεξεί απφ ηηο δηνηθήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα 

έρνπλ άκεζε θαη πξνζσπηθή επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηέινο, ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ κέηξσλ πνπ νη ίδηεο ιακβάλνπλ γηα αλαπηπμηαθνχο ιφγνπο. 

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ζεζκνζέηεζε 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal 

Auditing), ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ πξνιεπηηθψλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηνπ αλαθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Control)
33,34

, πνπ ζα αλαιχζνπκε εθηελψο ζε επφκελε 

ελφηεηα. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο, ην νπνίν ηε 

δηαθσηίδεη. Παξεκβαίλεη γηα λα εμεηάζεη κία δηαδηθαζία ή κία δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

                                                
33 ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε 
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νξγαληζκνχ θαη θαηαζέηεη κία δηάγλσζε, ε νπνία βεβαηψλεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία, κία πξφγλσζε, κε ζθνπφ ηελ επαγξχπλεζε ησλ ππεπζχλσλ θαη 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη κία ζεξαπεία, πνπ απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
35

. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο θαηαξράο αθνχεη, πξνζέρεη, παξαηεξεί θαη αλαιχεη. Έπεηηα, ζπλζέηεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε αθαηξέζεηο γηα λα θαληαζηεί ιχζεηο, λα 

μαλαρηίζεη δειαδή ηε δηνίθεζε. ην ηέινο, παξάγεη κία έθζεζε θαη δηαλέκεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ. 

Με κηα πξψηε αλάγλσζε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη ζαλ κηα απιή 

επαιήζεπζε κηαο δηαδηθαζίαο, ή ελφο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Δλψ απηή ε πιεπξά 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ακειεηέα, ε παξαπέξα 

εκβάζπλζε νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη δηαθξίλνληαη θαη άιια επίπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αξθεηέο θνξέο ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ 

φξσλ «πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» (internal controls) θαη «Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο» (internal audit).   

Με ηνλ φξν control (δειαδή κέηξν ειέγρνπ, ππφ απηήλ ηελ έλλνηα) ελλνείηαη 

ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ζπζηεκάησλ ελψ κε ηνλ φξν audit ελλνείηαη έλα κέξνο ζε 

απηφ ην ζχζηεκα ην νπνίν ειέγρεη θαηά πφζνλ ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, δειαδή είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ν ειεγθηήο ηνπ ειέγρνπ. Απηφ 

ην φξγαλν νλνκάδεηαη internal auditor (εζσηεξηθφο ειεγθηήο). Ο internal auditor 

είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ειέγρνπ. Δίλαη έλα πξφζσπν πξψηα, 

πνπ φκσο δελ δηεθπεξαηψλεη ππνζέζεηο. Δλεξγεί εθ ησλ πζηέξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

δηαηάθηε, εθαξκφδνληαο ειεγθηηθέο κεζφδνπο.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηφζν ινγηζηηθέο, φζν θαη δηνηθεηηθέο 

απφςεηο. Απφ ινγηζηηθήο άπνςεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ή ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ επλννχλ ηελ 

ζχληαμε εηιηθξηλψλ ινγαξηαζκψλ. Φπζηθά απηέο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο 

λα είλαη πην επαίζζεηεο, φπσο π.ρ. ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Πεξηιακβάλεη, επίζεο ηηο 

δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο θαη πνπ έκκεζα 

ζπληεινχλ ζην λα δηαζθαιηζηεί ε θαλνληθφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ησλ ινγαξηαζκψλ. 
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Απφ δηνηθεηηθή άπνςε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη επξχηεξε έλλνηα, 

απνθηψληαο έηζη νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα. Αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε 

ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ 

απηήο. Ζ δηνηθεηηθή άπνςε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επξχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή 

θαη έηζη πινπηίδεη ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, δίλνληάο ηνπ έλα πην 

νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα. 

Σέινο, ε επξχηεξε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

θαη ζεκαζία εάλ εμεηαζηεί ζπλδπαζηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη πιένλ εμειηρζεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ, ε νπνία 

επηηξέπεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαη ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ 

επηπέδσλ παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο απνδνηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο. 

 

 

3.5 ύγθξηζε Δζσηεξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά 

ηνπο ζπγγξαθείο, θαζψο ε εμέηαζε ησλ δχν ελλνηψλ ζπγθξηηηθά παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη δηεπθνιχλεη αξθεηά ηελ απνζαθήληζε θαη θαηαλφεζε ηνπο 

απφ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο. Οη δχν ηχπνη ειέγρσλ, παξνπζηάδνπλ ηφζν νµνηφηεηεο 

φζν θαη ζεµαληηθέο δηαθνξέο. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε απηψλ εθµαηεχεηαη ε ζρέζε 

ηνπο, ε αιιειεμάξηεζε ηνπο θαη ε παξάιιειε ρξεζηµφηεηά ηνπο γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε αιιά θαη γηα ηξίηνπο. ηελ παξνχζα θάζε θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη εληαγκέλνο κέζα ζηελ νληφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

σο µία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη δηελεξγείηαη απφ δηθνχο ηεο ππαιιήινπο. 

Αληηζέησο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο δελ έρνπλ θακία ππαιιειηθή ζρέζε µε ηνλ θνξέα 

πνπ ειέγρνπλ, κηζζψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ελεξγνχλ µε εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκφ  ησλ κεηφρσλ, ζηνπο νπνίνπο παξαδίδνπλ πιήξε αλαθνξά θαη ηα 

πνξίζκαηά ηνπο.  
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Χο θχξην κέιεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα δηαπηζηψλεη 

δεηγκαηνιεπηηθά ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο 

γηα ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Αληίζεηα, αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε έθθξαζε γλψµεο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο θαη ηνπ θαηά πφζν απηά έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα µε ηα δηεζλή ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη ηηο αξρέο πνπ ηα δηέπνπλ.  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη δηαξθείο ζχµβνπινη ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ. Έρνπλ θαιή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ειέγρνπλ, θαζψο επίζεο 

είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη µε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπηπιένλ, έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ρξφλνπ, θάηη πνπ ζεµαίλεη 

φηη είλαη ζε ζέζε λα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρν, ελ αληηζέζεη µε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζµφ ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη είλαη αλεμάξηεηνη απφ απηφ πνπ ειέγρνπλ. Οη επζχλεο  ηνπο 

είλαη δηνηθεηηθέο ζε αληίζεζε µε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ησλ νπνίσλ νη επζχλεο 

είλαη θπξίσο λνµηθέο θαη αθνξνχλ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

Σν πεδίν ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ εμππεξεηεί ηελ νξγάλσζε, 

βνεζψληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ελεξγεηψλ, ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο. Αζρνιείηαη κε φια ηα 

ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο - ηφζν ηα νηθνλνκηθά φζν θαη ηα κε, θαη επηθεληξψλνληαη 

ζηα κειινληηθά γεγνλφηα σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο αλαζεψξεζήο ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε 

ηεο απάηεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, θάηη ην νπνίν καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο 

καο θαη απνηειεί ην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο. 

Σφζν νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, φζν θαη νη εμσηεξηθνί είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηνη, θαη έρνπλ ην δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ξφιν. Ζ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ απηήλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζµαηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηθήο ηνπο έξεπλαο.  

Μεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ πέξα ησλ δηαθνξψλ, ππάξρνπλ 

θαη νµνηφηεηεο. Αζρνινχληαη, δειαδή ηφζν νη µελ φζν θαη νη δε µε ηνλ έιεγρν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο, ελψ απνηεινχλ 

ζπκβνχινπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο ειέγρνπλ.  
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αλαδεηεί ηε βνήζεηα, ηε ζπλαίλεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Βέβαηα, ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο µε ηνλ πεξηνξηζµφ ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

Μηα θαιά νξγαλσκέλε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηνξίδεη ηελ εξγαζία ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζην ειάρηζην, θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθηηµάηαη θαη λα 

ιαµβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ηε δηνίθεζε, ελψ πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε 

ζπλεξγαζία µε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ζα πξέπεη λα 

πξνεγείηαη ζπδήηεζε µε ην δηεπζπληή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

εµαληηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

λα ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ή ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ. Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα είλαη απφιπηα δηαζθαιηζκέλν φηη ε εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ πξέπεη λα αλαπαξάγεηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

θαη ηνπο ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνµηθή κνλάδα λα απνθεχγεη ην επηπιένλ 

θφζηνο.  

ηηο κέξεο µαο βέβαηα, έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο φηη παξά ηελ χπαξμε 

θνηλψλ ζεµείσλ ελδηαθέξνληνο ηφζν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη γηα ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπο δηαθέξνπλ ζεµαληηθά. Πνιιέο θνξέο ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη θπξίσο ππεχζπλνο έλαληη ηξίησλ κεξψλ εθηφο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνµηθήο κνλάδαο ηνπο νπνίνπο ελεκεξψλεη, ελψ ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο είλαη θπξίσο ππεχζπλνο έλαληη ηεο νηθνλνµηθήο κνλάδαο ηελ νπνία 

ππεξεηεί. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

ελδηαθέξεηαη θπξίαξρα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

νηθνλνµηθήο κνλάδαο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αμίαο ηεο. 

Βέβαηα, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο απνζηνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνπλ θαη νη δχν κηα νπζηαζηηθή βάζε γηα εθηελή θαη 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία.
36 

Σέινο, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ πξνθχπηεη φηη νξηζµέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ιαµβάλεη ε 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη 

θνηλέο. Παξφια απηά, νη ζηφρνη ησλ δχν πιεπξψλ δηαθέξνπλ αξθεηά. Δπνµέλσο, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν θαηεγνξίεο ειεγθηψλ ζηελ εηαηξηθή 

                                                
36

 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ 
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δηαθπβέξλεζε είλαη επδηάθξηηεο. Σν ζπµπέξαζµα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ηφζν νη 

εζσηεξηθνί φζν θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο βνεζνχλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε λα 

πξαγµαηνπνηεί απνδνηηθά θαη απνηειεζµαηηθά ηελ απνζηνιή ηεο νηθνλνµηθήο 

µνλάδαο
37

. 

 

 

3.6 Αλαγθαηόηεηα θαη Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Οη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί αλάπηπμε, πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγή, λα βειηηψζνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

εξγαζίαο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Γηα λα ην επηηχρνπλ 

απηφ, πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη λα ιάβνπλ ελεξγά κέηξα 

γηα λα ιεθζνχλ νη θαιχηεξεο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ηε ηερλνινγία θαη 

ηα πξντφληα ηνπο. ε φιεο απηέο ηηο πηπρέο, ν εζσηεξηθέο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη έλαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιενλέθηεκα 

απηφ θαη κέζα απφ ηελ ακεξνιεςία λα δηεμάγεη εηδηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο θαη λα 

πάξεη απφ πξψην ρέξη έγθαηξα πιεξνθνξίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα βειηησζεί 

ε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο. 

H αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο πεγάδεη απφ 

ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο
38

, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ησλ 

ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ηελ αλάγθε γηα παξνρή αμηφπηζησλ θαη πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο απάηεο.  

Έγθεηηαη ζηε γηγάλησζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαζηζηά αξθεηά δχζθνιν ην έξγν ηεο 

δηνίθεζή ηνπο λα εμαθξηβψζεη αλ αθνινπζνχληαη ζσζηά νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο 

ηεο επηρείξεζεο, αλ ππνινγίδνληαη νη απνθιίζεηο θαη αλ ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κείσζε ησλ απνθιίζεσλ.  

Ζ εθάζηνηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη απφ κφλε ηεο ηελ άκεζε θαη 

αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαπίζησζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ έρεη ζέζεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ηεο κε άξηζην ηξφπν, θελφ ην νπνίν έξρεηαη λα 

                                                
37 COLBERT, J., 2002. Corporate Governance: Communications from internal and external auditors, 

Managerial Auditing Journal, 17(3), pp. 147-152 
38 ΓΡΖΓΟΡΑΚΟ, Θεφδσξνο, 1989. Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο. Αζήλα: ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ   
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θαιχςεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία. Έηζη, κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γίλεηαη εθηθηή ε ζπγθέληξσζε 

ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ιήςε νξζνινγηθψλ 

θαη απνδνηηθψλ απνθάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληνπίδνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο 

αδπλακίεο ζηελ πξφιεςε ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, αιιά θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο. Χζηφζν, ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ην ζπλερή έιεγρν απηψλ. 

πλεπψο, απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο λα θαηαδεηθλχεη 

ην θαηά πφζν νη ζηξαηεγηθέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπλεπείο 

θαη ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θάζε επίπεδν ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ηεξαξρίαο. Ο έιεγρνο απηφο, ινηπφλ, αμηνινγεί ην εάλ επηηπγράλνληαη νη αλακελφκελεο 

απνδφζεηο, εάλ ππνινγίδνληαη κε ζσζηφ θαη δίθαην ηξφπν νη απνθιίζεηο απφ ηνπο 

ζηφρνπο, εάλ φια απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο ππεπζχλνπο θαη ηέινο, εάλ 

ηειηθά γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 

Με άιια ιφγηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βεβαηψλεη φηη νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη, αιιά θαη ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, είλαη 

αθξηβή, αμηφπηζηα, αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη παξνπζηάδνπλ αιεζηλή 

θαη αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, δίλνληαο επαξθή πιεξνθφξεζε πξνο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο. Ζ χπαξμε πνηνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηνλ εμσηεξηθφ αλεμάξηεην Οξθσηφ Λνγηζηή39, 

δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο αηαζζαιίαο 

πνπ κπνξεί ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλαγθαία ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

management θαη είλαη ζεκαληηθφο ζχκβνπινο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, θαζψο ε 

επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη φρη ηελ επηβνιή πνηλψλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνζθνπεί λα δηαβεβαηψλεη ζηα ζηειέρε θαη ζηα ηκήκαηα γεληθφηεξα πνπ 

επνπηεχνπλ φηη απηφ πνπ θάλνπλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εληνιέο ηεο 

δηνίθεζεο, πξάγκα πνπ ηνπο απαιιάζζεη πνιιέο θνξέο απφ ηηο επζχλεο. 

                                                
39 ABDULRAHMAN, A.M., AL-TWAIJRY, J. A. and GWILLIAM, D. R., 2004. An examination  of 

the relationship between internal and external audit in the Saudi Arabian corporate  sector. Managerial 

Auditing Journal, Vol.19, No. 7, pp. 929-944   
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Δλ θαηαθιείδη, απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη θακία ιεηηνπξγία δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ειέγρνπ, εθηφο θαη αλ δελ παξνπζηάδεη ειεγθηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ ππνθαζηζηά ηνπο επηηειείο ή ηα γξαθεία ηεο 

νξγάλσζεο γηα λα ζπληάζζεη θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα βνεζά απηά ηα φξγαλα λα πηνζεηνχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

3.7 Ννκηθό Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

ηελ Διιάδα, ν λφκνο 5076/1931 είρε σο ζηφρν ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο 

Διεγθηψλ, νη εμαγγειίεο ηνπ νπνίνπ πινπνηήζεθαλ ην 1955 κε ην Ν.1. 3329/1955, 

νπφηε θαη ηδξχζεθε ην «ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ» (ΟΛ). 

ε επίπεδν επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ηελ απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ 1477/7.6.85., ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην «Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ», ην 

νπνίν απνηειεί ζπιινγηθφ επαγγεικαηηθφ φξγαλν ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Σν 

Ηλζηηηνχην απνηειείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έρεη σο κέιε ηνπ, 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, δηαθεθξηκέλνπο γηα ηηο 

γλψζεηο, ην ήζνο θαη ηελ ηηκηφηεηα ηνπο. 

ηε ρψξα καο ηα θαζ’ χιε αξκφδηα φξγαλα ηεο Διιεληθήο Κεθαιαηαγνξάο 

(Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο & Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ) απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ 

ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ 

έιεγρν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηηο απνθάζεηο (Απφθαζε 

5/204/14.11.2000 ΦΔΚ 1487/Β/16.12.2000, ΦΔΚ 110Α/17.5.2002) ππνρξέσζε ηηο 

εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ εηαηξίεο λα έρνπλ μερσξηζηφ ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
40

  

Δπίζεο, ππάξρεη ν λφκνο 3429/2005 - ΦΔΚ 314/Α/ 27.12.2005 πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο (Γ.Δ.Κ.Ο.). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 4 αλαθέξεη φηη θάζε δεκφζηα επηρείξεζε νξγαλψλεη 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη 

                                                
40
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εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, παξέρνπλ ππεξεζίεο κε έκκηζζε 

εληνιή θαη δελ απνθηνχλ ηδηφηεηα ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Με ηελ Π1/ΣΔ 2577/9.3.2006 πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο νη 

αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ηφζν ζε 

επίπεδν ηδξχκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν νκίινπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ν θαηάινγνο ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηεινχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην απηήο ηεο 

ελφηεηαο. Οη βαζηθφηεξεο πξνζαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αθνξνχλ θπξίσο ηα 

εμήο: 

 

 Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ππεξεζηαθήο Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζνχληαη απνηειεζκαηηθά φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

ζεζπίδεηαη θαη ππνρξέσζε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

 

 Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, 

ε νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ζέκαηα 

ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

 Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα δηαζέηεη, 

ζπιινγηθά, επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επνπηείαο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

 Δληζρχεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 
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 Καζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ είζπξαμεο 

νθεηιψλ θαη δηαρείξηζεο θαξηψλ. 

 

 

3.8 Οξγάλσζε, θνπόο Καη Δίδε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

3.8.1 Οξγάλσζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ νξγάλσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηιακβάλεη ην νξγαλφγξακκα ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ηε ζρεδίαζε ηεο δνκήο, ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

εληνιψλ, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζπληνληζκνχ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο. Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε είλαη ε χπαξμε θαζνξηζκέλσλ θαη 

θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ην ζχζηεκα αλαθνξάο γηα 

ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ.  

Ζ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εμαξηάηαη απφ θάπνηνπο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη. Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο
41

: 

 

i. Η θηινζνθία ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο.  

Δληζρχεη ή απνδπλακψλεη ην αίζζεκα επζχλεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ελζαξξχλεη ή απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

ii. Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο.  

Έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο πξνζθέξεη ην απαξαίηεην ιεηηνπξγηθφ 

πιαίζην γηα ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο. Οξγαλσηηθά ζρήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ην ζαθή θαηακεξηζκφ 

                                                
41

 ΠΑΠΑ, Αληψλεο, 1999. Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή. Α’ Έθδνζε. Αζήλα: Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, ζει. 
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εμνπζίαο, επζπλψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηειερψλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ηκεκάησλ, δηεπθνιχλνπλ ηε 

θαζηέξσζε θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

iii. Οη κέζνδνη κεηαβηβάζεσο επζπλψλ θαη εμνπζίαο.  

ζν επξχηεξε είλαη ε κεηαθνξά θαη ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη 

θαζεθφλησλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεξαξρίαο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε. 

 

iv. Οη κέζνδνη δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο κε πξφζσπα 

πνπ ηα δηαθξίλεη ε ηηκηφηεηα, ε εηιηθξίλεηα θαη ε ηθαλφηεηα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

άξηηα νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ηζρπξφο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ππάξρεη εθεί πνπ ε δηνίθεζε έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πλεχκα αιιεινθαηαλφεζεο 

θαη εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ ηεο. 

 

v. Σν ζχζηεκα δηνηθεηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ πιεξφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αξηηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

vi. Οη δηαηάμεηο – επηηαγέο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά 

ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκνξθψζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηηαγέο ησλ λφκσλ. 

 

vii. Η ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επηζπκεηφ, φηαλ ην θφζηνο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην φθεινο πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ πηνζέηεζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε θάζε επηθχιαμε γηαηί βαζίδεηαη ζε ππνθεηκεληθά ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο. 
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viii. Η επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ κέηξσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 

ix. Η ζρεηηθή θαη φρη απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ έρεη νξίζεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη έμη πξψηνη παξάγνληεο αλήθνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

άπηεηαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ηελ Διιάδα, ηελ ππνρξεσηηθή χπαξμε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Υ.Α., θαζηζηά ν Ν. 3016/2002, ν λφκνο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ν νπνίνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθζπγρξνλίδεη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ο Ν. 3016/2002 επέβαιε βαζηθέο αξρέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ζηνλ 

νπνίν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, πεξηγξάθνληαη κεηαμχ άιισλ ε εζσηεξηθή 

δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, ν ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο.
42

 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ην Οξγαλφγξακκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζηαγέο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο
43

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 ΚΟΗΓΑ, Θεκηζηνθιήο, 2010. Σν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ 

ειεγθηψλ ηεο εηαηξίαο (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ). Αζήλα: 2ν Παλειιήλην πλέδξην Γηθεγφξσλ 

Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ  
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Γηνηθεηηθφ                                                                   Δπηηξνπή 

πκβνχιην                                                                    Διέγρνπ 

 

                                                                                     Γηεχζπλζε 

Γηεπζχλσλ                                                                   Δζσηεξηθνχ 

χκβνπινο                                                                     Διέγρνπ 

                                     Γξακκαηεία 

 

                                                             Διεγθηήο          Διεγθηήο          Διεγθηήο 

 

ρήκα 1: Οξγαλφγξακκα κηαο επηρείξεζεο  

Πεγή: Παπαζηάζεο Παληειήο 

 

 

3.8.2 θνπόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Audit) είλαη ε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ππνβνήζεζε 

γεληθφηεξα ησλ κειψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ κέζσ ηεο παξνρήο επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ, 

αμηνινγήζεσλ θαη ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο
44

. 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ γεληθεπκέλνπ ζθνπνχ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο 

απνηέιεζκα πεξηζζφηεξνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ αμηνιφγεζε πιεζψξαο ζηνηρείσλ θαη παξαγφλησλ, φπσο αλαθέξνληαη 

θάησζη
45

: 

 

 Σελ εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη ηεο επάξθεηαο απηνχ ζε φια ηα 

ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κε ηξίηνπο. 

                                                
44 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ, ζει. 31 
45 FLOTT, L., 2000. Internal Audits. Quality Control 
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 Σελ επηβεβαίσζε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηεο ζσζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο. 

 

 Σε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο απφδνζεο ησλ κάλαηδεξ ζε θάζε επίπεδν θαη 

ηνκέα, θαη ηελ αθφινπζε αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 

δηνίθεζε. 

 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ. 

 

 Σελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλεζείζαο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ αμηνινγήζεσλ, ζηελ 

αμηνπνίεζε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ησλ ζηειερψλ, ζηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο, 

θαζψο θαη ζηελ απνλνκή επζπλψλ θαη επηβξαβεχζεσλ κε αθξηβνδίθαην ηξφπν. 

 

 Σελ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ, ζηνλ νπνίν είλαη επηθεξδείο γηα ηελ επηρείξεζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ βειηίσζε. 

 

 Σε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπγθξηηηθά κε ηα πξφηππα 

πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ. 

 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ επελδχζεσλ 

αλάινγα κε ηνλ αξρηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 

 

 Σελ θαηαγξαθή ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηή 

εθαξκφδεηαη απφ ηα ζηειέρε φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

 Σνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ιεθζείζεο απνθάζεηο, ζηνπο 

θαλφλεο θαη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 
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 Σε κέηξεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ζρέζεο θφζηνπο - σθειείαο ζπλνιηθά θαη 

αλά ηκήκα θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο κε ην πξφηππν ή πξνυπνινγηζζέλ 

θφζηνο. 

 

 Σελ εμάιεηςε αηαζζαιηψλ, θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απνθξχςεσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηνπ πξνζπνξηζκνχ νηθνλνκηθψλ νθειψλ. 

 

 Σε δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν νη επηκέξνπο δηεπζχλζεηο έρνπλ ζαθή αληίιεςε 

ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηεο ζσζηήο ή κε ζηειέρσζήο ηνπο 

θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπο. 

 

 Σελ εμαθξίβσζε ηεο πιεξφηεηαο, ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ηεξνχκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

 

 Σνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

 Σελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηξίηνπο θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 Σνλ έιεγρν ηεο ηεξνχκελεο πνιηηηθήο πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ, ηεο 

δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ησλ φξσλ δαλεηζκνχ θαη παξνρήο πηζηψζεσλ. 

 

 Σε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

 Σελ απνηχπσζε θαη κεηαθνξά πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο πνπ 

δίλεη ε επηρείξεζε ηφζν πξνο ηνλ αληαγσληζκφ φζν θαη πξνο ην θαηαλαισηηθφ 

ηεο θνηλφ φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. 
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 Καη ηέινο, ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα εμεηάδεη ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα δηακνξθψλεη άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα εηζεγείηαη ζηε δηνίθεζε πξνηάζεηο γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ. 

 

 

3.8.3 Δίδε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Καζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαθξίλεηαη ζε είδε αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ιεηηνπξγία πνπ 

ειέγρεη. Έηζη, έρνπκε ειέγρνπο νηθνλνκηθνχο, νη νπνίνη θαη καο ελδηαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ελ πξνθεηκέλσ, δηνηθεηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο, παξαγσγήο θαη άιινπο 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ είλαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ηα φξηα ηνπ θάζε είδνπο 

δελ είλαη αληηθεηκεληθά ζαθή θαη απζηεξά δηαρσξηζκέλα, ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ, ζε θάζε αληηθείκελν ειέγρνπ ππεηζέξρνληαη ηαπηφρξνλα θαη 

άιια είδε ειέγρνπ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ πνπ δηαζέηεη. Αλαιπηηθά:  

 

Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη (financial audits): ηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο 

αθξίβεηαο, εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ 

σο πξνο ηε ζσζηή θαη ζχλλνκε απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε απηέο, θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ ησλ 

αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη έιεγρνη απηνί 

δηελεξγνχληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ επηκέξνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη γεληθφηεξα πάλσ ζε θάζε είδνο νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο, παξέρνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε θαη ηνπο κεηφρνπο γηα ηε ιήςε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Αθνχ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο 
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ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαηηέξσο πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ ζπληάζζνπλ 

ηζνινγηζκνχο, αληηθείκελν πνπ αθνξά ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ.
46,47 

 

 Γηνηθεηηθνί έιεγρνη (management audits): Πεξηιακβάλνπλ ην νξγαλσηηθφ 

πιαίζην θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο απηέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, έρνπλ επξχηεξνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, νη νπνίνη 

ζπλίζηαληαη ζην λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο - θνξέα.  

Γεληθφηεξα, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη αμηνινγνχλ ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, ην θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ 

απνδνηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη κε ην κεγαιχηεξν φθεινο. 

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη θαιχπηνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ην ιεηηνπξγηθφ, 

δηνηθεηηθφ ζθέινο φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ δίλνληαο δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε 

λα έρεη γλψζε ηεο γεληθφηεξεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη (operational audits): ηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο δνκήο ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη ηε 

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ είλαη δπλαηφ. πγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη 

ην θαηά πφζν ηεξείηαη ην νξγαλφγξακκα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη λφκνη 

θαη νη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, ην εάλ νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηηο αλάινγεο εμνπζηνδνηήζεηο, θαη ηέινο, εάλ νη επηκέξνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο 

ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. πλνπηηθά, νη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη 

απνβιέπνπλ ζηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, αλαθεξφκελνη ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. 

 

                                                
46 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ, ζει. 37 
47

 ΠΑΠΑΓΑΣΟΤ, Θενδψξα, 2005. Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 2
ε
 

Έθδνζε. Αζήλα: Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζει. 36 
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Έιεγρνη Παξαγσγήο (Production Audits): Καηαγξάθνπλ ην βαζκφ ηήξεζεο ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 

θαηά πφζν νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο αθνινπζνχλ ηηο δνζείζεο απφ ηε δηνίθεζε 

νδεγίεο, ηε ζσζηή ή κε ρξήζε, αμηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηε ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ παξαγσγήο, ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 

θαη ηε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ (I.S.O.) γηα ηα 

παξαγφκελα πξντφληα. 

 

 

3.9 Απνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη απιά ζέκα απεηθφληζήο ηνπ 

ζην νξγαλφγξακκα, αιιά κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά 

ππφςε απφ ηε δηνίθεζε. Χο ηέηνηεο ζεσξνχληαη: 

 

 Ζ μεθάζαξε πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε δηνίθεζε γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

 Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ ζεκαίλεη, ην πνπ ππάγεηαη 

ηεξαξρηθά, αλ ππάγεηαη ζηε Γηνίθεζε (Γ/ληα χκβνπιν) ή ζε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ (Audit Committee) ή ζε θάπνηα δηεχζπλζε. Ζ ππαγσγή ηνπ 

απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε ή ζε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξνζδηνξίδεη ζαθψο θαη ην 

βαζκφ ππνζηήξημήο ηνπ. Αληηζέησο, ε έληαμή ηνπ ζε θάπνηα δηεχζπλζε, ηνλ 

ζέηεη ππφ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ ππνβαζκίδεη. 

 

 Ζ ειεπζεξία δξάζεο. Σν θαηά πφζν, δειαδή, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ 

ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ην απξφζθνπην ηεο πξφζβαζεο ζηα αξρεία ηεο 

εηαηξείαο, ζην πξνζσπηθφ θαη ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

 

 Ζ αλαγθαηφηεηα. Σν θαηά πφζν, δειαδή, ε δηνίθεζε επηζπκεί ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο λα ιεηηνπξγεί σο απαξαίηεην εξγαιείν ηεο θαη φρη σο κέζνλ 

ππξφζβεζεο θαη αζηπλφκεπζεο ή γηα ηελ έμσζελ θαιή καξηπξία. 
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Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο. Χζηφζν, απφ ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα έλαλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, φπσο ν 

πξνέιεγρνο, ν έιεγρνο ηεο κηζζνδνζίαο θαη αμηψζεηο ηξίησλ, ν έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ 

ηεο απνζήθεο, ε δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ εξεπλψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

δηαρείξηζεο, θαη ε ζπλερήο επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

εζσηεξηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ. 

 

 

3.10 Μεηνλεθηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη πνιιέο θνξέο είλαη ην θαηά πφζν ζήκεξα ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απνδεθηφο ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο ειεγρφκελνπο. Ζ ιέμε 

«έιεγρνο», σο άθνπζκα θαη κφλν, δεκηνπξγεί εθ ησλ πξαγκάησλ κηα θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ πξάμε δεκηνπξγεί αλ φρη κία 

επηζεηηθή ζηάζε απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, κηα ακπληηθή ζηάζε πνπ πνιιέο θνξέο 

δπζθνιεχεη ην έξγν ησλ ειεγθηψλ αθαηξψληαο θαηά πνιχ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ζην έξγν ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ 

ειεγρφκελσλ. 

Γπζηπρψο, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ είλαη ζπρλά 

αλήζπρε θαη ελνριεηηθή. Ο ειεγρφκελνο κπνξεί λα θάλεη δχζθνιν ην έξγν ηνπ 

ειεγθηή, κε ην λα εκπιέθεηαη ζπλέρεηα ζηελ εξγαζία ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε 

αιιειεπίδξαζεο ειεγθηή - ειεγρφκελνπ ε πνιηηηζηηθή δηάζηαζε πξνζζέηεη ζπρλά 

αθφκα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ελφο 

ειεγθηή είλαη λα ειέγμεη αλ θάπνην ζχζηεκα έρεη ή δελ έρεη ηνπνζεηεζεί θαη 

εθαξκνζζεί. Ζ επαιήζεπζε είλαη ε κνλή ιχζε γηα λα είλαη ζίγνπξνο ν ειεγθηήο θαη 

πνιιέο θνξέο  δελ πείζεηαη αλ δελ ην δεη κε ηα κάηηα ηνπ γηα λα ζηγνπξεπηεί. ε 

κεξηθνχο πνιηηηζκνχο απηή ε αληίδξαζε ηνπ ειεγθηή ιακβάλεηαη σο θάηη δπζάξεζην 

θαη φρη σο αζηείν. Αθφκε, νη άλζξσπνη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ζηε Γεξκαλία, έρνπλ 

έληνλε ππεξεθάλεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη δπζαλαζρεηνχλ κε νπνηνλδήπνηε 

θξηηηθάξεη ή θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ αιιαγή. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, εκπνδίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 
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Δπίζεο, πνιιέο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ 

εκθαλίδνληαη φηαλ, γηα παξάδεηγκα ν ειεγθηήο ξσηά πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη δελ ιακβάλεη απάληεζε. 

Αθφκε κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα είλαη νη ζθφπηκεο πξνζπάζεηεο γηα απφθξπςε 

ζηνηρείσλ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο δπζθνιίεο, νθείινληαη ζε απιέο παξαλνήζεηο. Δληνχηνηο, κεξηθέο απφ απηέο 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, φπσο πξναλαθέξακε. Μηα 

ιέμε, κηα θξάζε, κηα ρεηξνλνκία κπνξεί λα εξκελεπζεί δηαθνξεηηθά απφ δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζηηθά ππφβαζξα.
48

 

Ζ κε απνδνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, απνξξέεη απφ ηελ 

έιιεηςε δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ειεγθηηθήο θνπιηνχξαο, θαζψο θαη αλάινγεο 

ππνζηήξημεο πνπ παξαηεξείηαη απφ ηνπο θνξείο. Αλάινγν κεξίδην επζχλεο, ζηε κε 

απνδνρή ηνπ, έρνπλ θαη νη ίδηνη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, θαζψο δελ θξνληίδνπλ ζηελ 

δηακφξθσζε θαηάιιεινπ ειεγθηηθνχ θιίκαηνο, φπσο θαη δηαθξηηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

ειεγθηηθψλ ζεκάησλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Παξφιν ην αξλεηηθφ θιίκα απνδνρήο, πνπ παξαηεξείηαη θαηά κεγάιν βαζκφ, 

νη ηειεπηαίεο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο πνπ ππνρξεψλεη ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα έρνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη απνθάζεηο ησλ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηδξπκάησλ γηα πηνζέηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά, παξφηη ππάξρεη καθξχο δξφκνο 

αθφκε, γηα ηνπο ειεγρφκελνπο λα απνδερζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, σο βνήζεηα 

απέλαληη ζηηο επζχλεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

είλαη λα παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο 

πξνζηαηεχνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη αμηφπηζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ επηηπρία, φκσο, ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην θφζηνο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θα πξέπεη, δειαδή, νη σθέιεηεο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

                                                
48

 BRUCE M. Woodworth, KAMAL E. Said, 1996. Internal auditing in a multicultural environment: 

the Saudi Arabia experience. Managerial Auditing Journal, Vol. 11, Νν 2 
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Αθφκε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο, φηαλ 

επεκβαίλεη θαηά αξλεηηθφ ηξφπν ε δηνίθεζε, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη ζπγθαιχςεη 

νξηζκέλεο παξαηππίεο, ζθάικαηα ή παξαιείςεηο. Θα πξέπεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε 

πάιη φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζε αλζξψπνπο. 

Δπνκέλσο, απξνζεμίεο, αβιεςίεο, νδεγίεο, πνπ δελ ηηο θαηαιαβαίλνπλ θαιά θαη 

δηάθνξα ιάζε εθηηκήζεσλ απνδπλακψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
49

 

 

 

3.11 Σερληθέο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ζπζηεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη επαξθψο φινη νη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ. ε απηφ ην ζεκείν ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηε κεζνδνινγία πνπ 

ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα Γηεζλή 

Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηάθνξεο 

ηερληθέο πνπ θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ (Work Program) ρξεζηκεχεη ζαλ νδεγφο γηα ηα βήκαηα ηνπ 

ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ θαη παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δηδηθφηεξα, απνηειεί κηα ζεηξά απφ 

ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (αλαιπηηθά βήκαηα ειέγρνπ), ζρεδηαζκέλεο ψζηε 

λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζσζηή θαη κεζνδηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ μεθηλά ζπλήζσο κε ηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο Δληνιήο Διέγρνπ, ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηελ αξρή ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα ηνλ ειεγθηή. ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξαδνζεί 

ε Δληνιή Διέγρνπ ζηνλ ππεχζπλν ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο, μεθηλά γηα ηνλ ειεγθηή 

ε δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο, 

δξαζηεξηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο πνπ ζα ειεγρζνχλ. Αθνχ θαζνξηζηνχλ ηα ζεκεία ζηα 

νπνία ζα επηθεληξσζεί ην ειεγθηηθφ έξγν, ν ειεγθηήο πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

                                                
49 ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε 
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αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα απηφ 

ζε γεληθέο γξακκέο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη 

ην είδνο ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νκαιή δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη λα έρεη γίλεη ν 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ. Έηζη, θαιείηαη ν 

ειεγθηήο λα δηεμάγεη κηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηεο 

πεξηνρήο ειέγρνπ ψζηε λα θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ην ζθνπφ θαη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ.  

πλνπηηθά, ηα βήκαηα δηελέξγεηαο ελφο ειεγθηηθνχ έξγνπ έρνπλ σο εμήο
50

:  

 Έθδνζε Δληνιήο Διέγρνπ  

 πιινγή Πιεξνθνξηψλ  

 Αλαγλψξηζε Κηλδχλσλ θαη Διεγθηηθψλ ηφρσλ  

 Δθπφλεζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθνχ Έξγνπ  

 Παξνπζίαζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθνχ Έξγνπ  

 Δηνηκαζία Πξνγξακκάησλ Διέγρνπ  

 Δθηέιεζε Διέγρνπ  

 πιινγή Σεθκεξίσλ Διέγρνπ  

 Αμηνιφγεζε Σεθκεξίσλ Διέγρνπ  

 Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ  

 Παξνπζίαζε Δπξεκάησλ  

 Μεζνδνινγία Διέγρνπ  

 Πεξηνρέο Διεγθηηθήο Κάιπςεο  

 Απφθηεζε Σεθκεξίσλ Διέγρνπ 

 Γεηγκαηνιεςία 

 

 

 

                                                
50 SAWYER, Lawrence B. and DITTENHOFER, Mortimer A. 1996. Sawyer’s Internal Auditing: The 

Practice of Modern Internal Auditing. 4th Edition. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal 

Auditors   
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3.12 Πξόηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ (Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing) 

 

Σα δηεζλή πξφηππα επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηγξάθνπλ ηε 

θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεξψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ. Αθφκε, παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα 

απνηίκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αληηθεηκεληθφο. 

Πεξαηηέξσ, φινη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη πξέπεη λα εθηεινχληαη κε εμεηδίθεπζε θαη 

επαγγεικαηηθή πξνζνρή. Γη’ απηφ ην ιφγν ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα θαηέρεη ή 

λα απνθηά ηε γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

χκθσλα κε ηα πξφηππα, ν δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί έλα πξφγξακκα δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εθηηκήζεσλ γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πνηφηεηα. Δθηφο απηψλ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή φηη πξνθχπηεη φθεινο απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη φηη αθνινπζεί ειεγθηηθή πξνζέγγηζε βάζεη 

θηλδχλνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε 

πξνζέγγηζε. 

Πξνηνχ πξνβνχλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη 

λα αλαπηχζζνπλ έλα πιάλν, ζην νπνίν λα αλαιχνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο, ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

ειέγρνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα εθηηκνχλ 

θαη λα θαηαγξάθνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ειέγρνπ. Σέινο, κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη κε αθξίβεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηνίθεζε πξέπεη λα ζπκθσλεί γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ησλ ειέγρσλ θαη ν δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πηνζεηεί 
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δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηνπ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

δηαζθάιηζε φηη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο έρνπλ δηελεξγεζεί απνηειεζκαηηθά. 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη δηεπζπληέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ππνζηεξίμνπλ φηη ε δηνίθεζε έρεη δερηεί έλα ζηνηρείν ππνιεηκκαηηθνχ θηλδχλνπ, ην 

νπνίν έρεη απνδεηρζεί κε απνδεθηφ γηα ηνλ νξγαληζκφ, ηφηε πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ ην 

ζρεηηθφ ζέκα κε ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Αλ δελ θαηαθέξνπλ ηελ δηεπζέηεζε ηνπ 

ζέκαηνο, νη δηεπζπληέο απεπζχλνληαη ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή γηα ηελ επίιπζε ηνπ. 

θνπφο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ είλαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη: i) λα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ii) λα απνηεινχλ ην 

γεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά θαη iii) λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ. Σα Γηεζλή Πξφηππα πξνζδηνξίδνπλ ηα ζέκαηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην κεραληζκφ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, φπσο είλαη ν ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηα δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ε 

επάξθεηα ησλ γλψζεσλ, ε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαζψο θαη ην πξφγξακκα 

πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ηα πξφηππα απνβιέπνπλ ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηε θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, ηε 

δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, ηε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ, 

θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επφπηεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ απνδνρή ησλ 

εηαηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηα πξφηππα 

επίδνζεο. Σα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ δηεπζεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ησλ κεξψλ πνπ δηελεξγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. Σα πξφηππα επίδνζεο πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Αθφκε έρνπλ θαζηεξσζεί θαη ηα 

πξφηππα εθαξκνγήο, ηα νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ειέγρνπ. 

ε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν ηα πιένλ έγθπξα θαη γεληθήο απνδνρήο 

ειεγθηηθά πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ ηεο ππεξεζίαο 
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ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εθδνζέληα απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ  

Διεγθηψλ «Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ».
51

   

Σα Πξφηππα ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2 : 

 

 

Πίλαθαο 2: Πξφηππα Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

 

 

’ απηφ ην ζεκείν, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε δπν ιφγηα γηα ηελ 

θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνηχπσλ. 

                                                
51 Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, αλάθηεζε απφ www.hiia.gr 

ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Πξόηππα Υαξαθηεξηζηηθώλ Ιδηνηήησλ 

(Attribute Standards εηξά 1000) 

→ Πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν  

1000 - θνπφο, Αξκνδηφηεηεο, 

Τπεπζπλφηεηεο  

1100 - Αλεμαξηεζία θαη 

Αληηθεηκεληθφηεηα  

1200 - Δπάξθεηα Γλψζεσλ θαη Γένπζα 

Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα  

1300 - Πξφγξακκα Πνηνηηθήο 

Γηαζθάιηζεο θαη Βειηίσζεο  

Πξόηππα Απόδνζεο 

(Performance Standards 

εηξά 2000) 

→ Πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη παξέρνπλ θξηηήξηα βάζεη 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε 

απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

2000 - Γηνίθεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ  

2100 - Φχζε Δξγαζηψλ  

2200 - ρεδηαζκφο Διεγθηηθψλ 

Δξγαζηψλ  

2300 - Γηελέξγεηα ησλ Διεγθηηθψλ 

Δξγαζηψλ  

2400 – Κνηλνπνίεζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ  

2500 - Γηαδηθαζία Δπνπηείαο  

2600 - Απνδνρή ησλ Κηλδχλσλ απφ ηε 

Γηνίθεζε  

Πξόηππα Δθαξκνγήο 

(Implementation Standards) 

→ Παξέρνπλ νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο 

ζε ζπγθεθξηκέλα είδε ειεγθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  
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 Πξόηππα Υαξαθηεξηζηηθώλ Ιδηνηήησλ 

 

1000 - θνπφο, Αξκνδηφηεηεο, Τπεπζπλφηεηεο 

Ο ζθνπφο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππεπζπλφηεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο ζην Καηαζηαηηθφ Έγγξαθν 

(charter), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα Πξφηππα θαη λα εγθξίλεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

1100 - Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη νη 

Δζσηεξηθνί Διεγθηέο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 

1200 - Δπάξθεηα Γλψζεσλ θαη Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Έιεγρνη ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε επάξθεηα γλψζεσλ θαη δένπζα 

επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. 

 

1300 - Πξφγξακκα Πνηνηηθήο Γηαζθάιηζεο θαη Βειηίσζεο 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ηεξεί έλα 

πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο, ην νπνίν λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

πιεπξέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη λα επνπηεχεη ζπλερψο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν, 

ψζηε λα βνεζάεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν λα πξνζζέηεη αμία, λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα δηαβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο. 

Δθηελήο αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα Ζζηθήο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζα γίλεη ζηελ 

δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 Πξόηππα Απόδνζεο 
 

2000 - Γηνίθεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα δηνηθεί απνηειεζκαηηθά ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πξνζζέηεη αμία 

ζηελ επηρείξεζε. 
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2100 - Φχζε Δξγαζηψλ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί θαη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

2200 - ρεδηαζκφο Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ζπληάζζνπλ έλα πιάλν 

γηα θάζε ειεγθηηθή ελαζρφιεζή ηνπο. 

 

2300 - Γηελέξγεηα ησλ Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ 

θαη λα θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

ειεγθηηθψλ ελαζρνιήζεψλ ηνπο. 

 

2400 - Κνηλνπνίεζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο θαηαιιήισο. 

 

2500 - Γηαδηθαζία Δπνπηείαο 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε 

Γηνίθεζε. 

 

2600 - Απνδνρή ησλ Κηλδχλσλ απφ ηε Γηνίθεζε 

ηαλ ν Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πηζηεχεη φηη ε δηνίθεζε έρεη θάλεη απνδεθηφ 

έλα επίπεδν θηλδχλνπ, ην νπνίν είλαη ππεξβνιηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα 

ζπδεηά ην ζέκα κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Δάλ δελ εμεπξεζεί θνηλή ιχζε, ηφηε ν 

Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα επίιπζε. 
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3.13 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Internal Control Systems) 

 

 

3.13.1 Έλλνηα πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (.Δ.Δ.) 

 

Χο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λνείηαη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ κέηξσλ ειέγρνπ 

πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

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

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Γελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, κηαο θαη ε θάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή. Απηφ εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, νη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο θαη ε νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε. Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε πιεξφηεηα, ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε απηνχ 

ζε κηα επηρείξεζε, θαζνξίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Έηζη ινηπφλ, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο είλαη ην 

επεξεαδφκελν απφ ηε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ηελ θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή ηεο νξγάλσζε, 

θαζψο θαη φια ηα κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ παξνρή 

ινγηθήο δηαζθάιηζεο
52

 γηα ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

                                                
52 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, άζρεηα απφ ην πφζν θαιά έρεη ζρεδηαζηεί θαη ιεηηνπξγεί, κπνξεί λα παξέρεη 

κφλν ηε ινγηθή δηαζθάιηζε ζηε δηεχζπλζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κηαο νληφηεηαο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ επεξεάδεηαη απφ πεξηνξηζκνχο 

έκθπηνπο ζε φια ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη ε 

αλζξψπηλε θξίζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλε θαη ην ελδερφκελν δηαθνπήο 

(θαηάξξεπζεο) ησλ ιεηηνπξγηψλ ιφγσ αλζξψπηλσλ απνηπρηψλ φπσο απιά ζθάικαηα ή ιάζε. 
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απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ ελζάξξπλζε θαη κέηξεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο, θαζψο 

θαη ζηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

Έλα χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Control System),  ελδεηθηηθά 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ππνζπζηεκάησλ, φπσο:  

 Δζσηεξηθφ έιεγρν (Internal Audit), πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  

 Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη  ζε πιήξε 

αλάπηπμε.  

 Δγρεηξίδηα γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο (βξαρππξφζεζκν – καθξνπξφζεζκν) θαη απνινγηζκφ.  

 Πνιηηηθή αγνξψλ – πξνκεζεηψλ.  

 Πνιηηηθή πξνζσπηθνχ. 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ.  

 Γηαρείξηζε παγίσλ.  

 Κχθιν παξαγσγήο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ 

  

 

3.13.2 Πεξηερόκελν πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Έλα ζχζηεµα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιαµβάλεη έλα ζχλνιν ζπζηεµάησλ θαη 

ππνζπζηεµάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζµαηηθά έλαο 

νξγαληζµφο. Οξηζµέλα απφ ηα ζπζηήµαηα απηά είλαη ηα παξαθάησ
53

:  

 

 Δγθεθξηµέλν νξγαλφγξαµµα ζε πιήξε αλάπηπμε θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο, φπσο θαη δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. 

Μέζα απφ ην νξγαλφγξαµµα πξέπεη λα πξνηείλεηαη µε ζαθήλεηα θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή επζχλεο αλά ηνµέα θαη ηµήµα.  

 

                                                
53 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο. 2002. Ναπηεµπνξηθή 
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 Οξγαλσηηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πεξηγξαθή 

θαζεθφλησλ αλά ηµήµα θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ.  

 

 Απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζµψλ θαη ζηφρσλ θαη πνιηηηθή 

πινπνίεζεο απηψλ βάζεη ζπγθεθξηµέλνπ ρξνλνδηαγξάµµαηνο θαη ηξφπνπ 

δξάζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπµεηφ απνηέιεζµα.  

 

 Μαθξνρξφληνο θαη βξαρπρξφληνο πξνγξαµµαηηζµφο δξάζεο ζε πιήξε 

αλάπηπμε, αλά δξαζηεξηφηεηα, µε αληίζηνηρν απνινγηζµφ θαη επηζήµαλζε 

ησλ απνθιίζεσλ, θαζψο θαη αηηηνιφγεζε απηψλ.  

 

 Πιήξεο θαη δηαξθψο ελεµεξσµέλν θαηαζηαηηθφ, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη 

ζα απνηππψλνληαη µε ζαθήλεηα ην αληηθείµελν εθµεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη 

νη θχξηνη ζθνπνί ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα.  

 

 Πνιηηηθή αγνξψλ θαη πξνµεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα επίπεδα.  

 

 Πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηµνιφγεζε εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ γηα φια ηα 

επίπεδα ησλ πειαηψλ.  

 

 Γηαδηθαζίεο εηζπξάμεσλ θαη δηαρείξηζε απηψλ. Δπίζεο, δηαρείξηζε ησλ ίδησλ 

θαη μέλσλ θεθαιαίσλ.  

 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ θαη νµνιφγσλ.  

 

 Αμηφπηζην ζχζηεµα M.I.S. µε επξχηεηα επηρεηξεζηαθνχ πλεχµαηνο πνπ ζα 

ζπµβάιιεη ζηελ αλαβάζµηζε ησλ επηδησθφµελσλ ζηφρσλ.  

 

 Καλνληζµφ νινθιεξσµέλνπ θχθινπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεµάησλ.  
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 χζηεµα εμνπζηνδφηεζεο θαη εθρψξεζε ζπγθεθξηµέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζε 

ζηειέρε γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ην ρεηξηζµφ ζεµάησλ 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ.  

 

 Γηαδηθαζίεο θαζνξηζµνχ εμνπζηνδνηεµέλσλ νξίσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ.  

 

 Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, απνθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα, µε ηελ αλάζεζε 

αξµνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξαµίδαο πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία.  

 

 Αμηφπηζην κεραλνγξαθεµέλν ζχζηεµα ζσζηά νξγαλσµέλν, πνπ λα παξέρεη 

ηελ απαηηνχµελε πιεξνθφξεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αξρεία. 

  

 ηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο γηα ηηο επελδχζεηο βξαρπρξφληεο θαη 

καθξνρξφληεο µε ηηο αλαµελφµελεο απφ απηέο απνδφζεηο.  

 

 Πνιηηηθή ιήςεο δαλείσλ γηα επελδχζεηο θαη θεθάιαηα θίλεζεο, φπσο επίζεο 

θαη απνπιεξσµήο απηψλ.  

 

 Γηαδηθαζίεο γηα θνξνινγηθή ελεµέξσζε, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, απφδνζε 

θφξσλ θαη δηθαηψµαηνο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.  

 

 Πνιηηηθή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

αμηνιφγεζεο, εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο θαη γεληθφηεξα 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλαµηθνχ.  

 

 Γηαρείξηζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζµνχ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

αιιά θαη ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ.  

 

 Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη µε 

ζαθήλεηα ηα κέζα θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απηψλ.  
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 πζηήµαηα Η.S.Ο., δειαδή ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

 χζηεµα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο E.M.A.S., πξνθεηµέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ζχµθσλα µε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο 

πξνδηαγξαθέο, I.S.O. 14001.  

 

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

αλαγθαίνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο, φπσο επίζεο θαη 

ησλ επηµέξνπο ζπζηεµάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ απηνχ.  

 

 Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν νξγαληζµφο θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηµεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ.  

 

 

3.13.3 θνπόο θαη ηόρνη πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

O βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε νξγαληζκνχ είλαη λα 

ηνλ βνεζήζεη λα πεηχρεη κε ηνλ απνδνηηθφηεξν, απνηειεζκαηηθφηεξν θαη 

νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπ ζηφρνπο. Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε 

θαηάιιεια πξνζφληα θαη επζπλεηδεζία, ππάξρεη ζσζηή θαη ζαθήο νξγαλσηηθή δνκή, 

είλαη επαξθέο θαη θαινζρεδηαζκέλν ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηέινο θαη εάλ ππάξρεη 

εηδηθή ππεξεζία εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα ν βαζκφο ηεο 

επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζθνπνχ απνηειεί ην βαζηθφ ζεκείν ειέγρνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, σο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, δηφηη απφ ηε κηα ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηθιείεη έλα ππνρξεσηηθφ δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν 

ζε πξψην επίπεδν, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδεηαη θαη επηβάιιεηαη απφ ηε 

Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη απφ ηελ άιιε ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απνηειεί έλα πξφζζεην, πξναηξεηηθφ, βνεζεηηθφ εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο, ην νπνίν 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζε δεχηεξν ζηάδην πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη αλ ππάξρεη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά. 

Χο αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ, αλάµεζα ζε άιινπο, νη εμήο:
54

 

 

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

ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (πνζνηηθψλ, πνηνηηθψλ, γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ) θαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο κέηξεζεο θαη ζχγθξηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε µε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.  

 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ αμηνπνίεζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ.  

 

 Ζ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Ζ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο µε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην, ηφζν δηεζλέο θαη εζληθφ, φζν θαη εζσηεξηθφ.  

 

 Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ).  

 

Δπίζεο σο ζηφρνη ζεσξνχληαη πεξαηηέξσ:  

 

 Ζ ζπκβνιή ζηε βησζηκφηεηα ηεο κνλάδνο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

 Ζ θαηαλνµή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ ηµεµάησλ, µε 

ηνλ πιένλ άξηζην ηξφπν.  

 

 Ζ ζέζπηζε δηθιείδσλ αζθαιείαο ειέγρνπ ζην ίδην ην ζχζηεµα, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβάιιεη ζηνλ ζπληνληζµφ θαη ηελ αξµνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

 

                                                
54

 ΠΑΠΑΣΑΘΖ, Παληειήο, 2003. Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit)  ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο -Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ. Σφκνο Α. Αζήλα: Δθδφζεηο ΟΠΑΠ, ζει. 42 
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 Ζ δφµεζή ηνπ µε θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπµπεξηθνξάο 

πνπ λα παξέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο, ψζηε ν επηρεηξεµαηηθφο θίλδπλνο 

λα δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

 Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ ζηνπο ρξήζηεο γηα 

δεµηνπξγηθή εξγαζία. 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεµάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ, αληηµεησπίδνπλ ζηελ πξάμε νξηζµέλνπο πεξηνξηζµνχο. 

Σέηνηνη πεξηνξηζµνί είλαη, αλάµεζα ζε άιινπο, ην αλζξψπηλν ιάζνο, ε ζρέζε θφζηνπο 

- νθέινπο απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο κέηξνπ ειέγρνπ θαη  ε αγλφεζε απφ δηεπζπληηθά 

ζηειέρε νξηζµέλσλ κέηξσλ ειέγρoπ.
55

 Οη εγγελείο έιεγρνη θαη δνθηκαζίεο ελφο θαινχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δεκηνπξγνχλ κηα αζπίδα πξνζηαζίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηηο αλζξψπηλεο αδπλακίεο θαη κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ζθαικάησλ ή αλσκαιηψλ. 

 

 

3.13.4 Μνληέια πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία έρνπλ 

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

C.O.S.O.,  ην κνληέιν C.O.C.O. θαη ην κνληέιν C.E.F.I.  

Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ έθδνζε ηεο αλαθνξάο ηνπ C.O.S.O. ην 1992 µε ηίηιν 

Οινθιεξσµέλν Πιαίζην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (internal control integrated framework) 

γηα πξψηε θνξά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξνπζηάζηεθε λα αληηθαηνπηξίδεη θάηη 

παξαπάλσ απφ ηα ινγηζηηθά ιάζε. Παξφµνηεο πξσηνβνπιίεο αλαπηχρζεθαλ 

κεηαγελέζηεξα ζηνλ Καλαδά µε ηελ έθδνζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ζηνλ έιεγρν 

(Guidance νn control) απφ ηελ επηηξνπή ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ (C.O.C.Ο. 1995) ηνπ 

Καλαδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Διεγθηψλ (C.I.C.A.) θαη ηελ έθδνζε ζην Ζλσµέλν 

Βαζίιεην ηεο αλαθνξάο θαηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζην ζπλδπαζµέλν 

                                                
55

 KINNEY R., William, 2000. Information Quality Assurance and Internal Control for Management 

Decision Making. United States: Irwin McGray-Hill International Editions, pp. 97-98. 
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θψδηθα γηα ηα ζηειέρε (Internal Control Guidance for directors νn the Combined 

code, απνθαινπµέλε θαη Σurnbull report).  

 εκαληηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ζην πξψην εμ απηψλ, ην νπνίν αλαιχνπκε ζηηο 

αθφινπζεο ππνελφηεηεο. 

 

 

3.13.4.1 Δηζαγσγή  

 

Ζ Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο Οξγαληζκψλ C.O.S.O. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), δεκηνπξγήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ην 1985, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Φεπδνχο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting). Ζ Δπηηξνπή απηή ήηαλ κηα αλεμάξηεηε πξσηνβνπιία ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νπνία αθελφο κειέηεζε ηνπο αηηηψδεηο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζηε ςεπδή ππνβνιή νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη αθεηέξνπ αλέπηπμε ηηο 

αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηνπο 

αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηνπο θαη ην SEC (Securities and Exchange Commission). 

πλέηεηλε ζηελ κεηαξξχζκηζε πνιιψλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ (regulators) θαη νη 

επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο ηεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ζηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή ππνζηεξίρηεθε απφ θνηλνχ απφ πέληε ζεκαληηθνχο 

επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο: ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε 

Λνγηζηηθήο (American Accounting Association), ην Ακεξηθαληθφ Ίδξπκα 

Πηζηνπνηεκέλσλ Γεκφζησλ Λνγηζηψλ (American Institute of Certified Public 

Accountants), ηνπο Γηεζλείο Οηθνλνκηθνχο Τπαιιήινπο Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ 

(Financial Executives International), ην Ίδξπκα Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of 

Internal Auditors) θαη ηελ Δζληθή Έλσζε Λνγηζηψλ (National Association of 

Accountants), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ζε Ίδξπκα Γηνηθεηηθψλ 

Λνγηζηψλ (Institute of Management Accountants). Ζ Δπηηξνπή ήηαλ πιήξσο 

αλεμάξηεηε απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηεο νξγαλψζεηο, ελψ ζ’ απηή ζπκκεηείραλ 

αληηπξφζσπνη απφ ηε βηνκεραλία, ηε δεκφζηα ινγηζηηθή, ηηο εηαηξίεο επελδχζεσλ θαη 

ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. 
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Ζ C.O.S.O. είλαη αλαγλσξηζκέλε παγθνζκίσο γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο 

ζε θξίζηκα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, απάηεο θαη νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ πιαηζίσλ – θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε εηο βάζνο έξεπλα, αλάιπζε θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Αθνξκή γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο επηηξνπήο απηήο ήηαλ ε απνηξνπή ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο θαη έλα 

απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηά ηεο ήηαλ πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξφιεςεο ηεο 

νηθνλνκηθήο απάηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.   

Ζ C.O.S.O. ην 1992 αλέπηπμε έλα εηδηθφ πξφηππν ειέγρνπ (Internal Control – 

Integrated Framework). Σν COSO Framework, έρεη πηνζεηεζεί σο έλα γεληθά 

απνδεθηφ πιαίζην γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ελψ ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο 

ην πξαγκαηηθφ θξηηήξην, κε βάζε ην νπνίν νη νξγαλψζεηο κεηξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ ηνπο Διέγρνπ. Δίλαη ζήκεξα ην 

πην δηαδεδνκέλν πιαίζην ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο αξρηθά αλαθέξακε, 

θαζψο απνηειεί έλα δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν κνληέιν, ην νπνίν ζπρλά 

εκπινπηίδεηαη αλάινγα κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή. Ζ ίδηα ε 

Δπηηξνπή κάιηζηα, ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπρλά 

εθδίδεη αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνπλ θαη επηθαηξνπνηνχλ ην βαζηθφ πιαίζην.
56

 

 

 

3.13.4.2 πληζηώζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

ηελ αλαθνξά COSO, πεξηγξάθνληαη νη ζπληζηψζεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη φρη ζαλ κηα απιή νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία, αιιά ζαλ κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη νπζηαζηηθή 

αζθάιεηα ζηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ππαξρνπζψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ εχξπζκε πηνζέηεζε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη
57

: 

 

 

                                                
56

 Αλάθηεζε απφ http://www.coso.org 
57 Αλάθηεζε απφ http://www.coso.org 
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i. ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε (Control environment), 

 

ii. ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk assessment), 

 

iii. νη ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Control activities), 

 

iv. ε πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία (Information and Communication), θαη 

 

v. ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο (Monitoring). 

 

Αλαιπηηθφηεξα, θάζε έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο
58

:  

 

i. Πεξηβάιινλ ειέγρνπ: Καζνξίδεηαη ε απαξαίηεηε θνπιηνχξα ειέγρνπ ζε θάζε 

νξγαληζκφ, απνηειψληαο έηζη ζεκέιην ιίζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θάζε πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. πζηαηηθά ηνπ απνηεινχλ ε 

εκπέδσζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο σο βαζηθά 

θξηηήξηα ζηελ αλέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ε χπαξμε μεθάζαξσλ 

νξίσλ επζχλεο θαη δηθαηνδνζίαο.  

 

ii. Δθηίκεζε θηλδχλνπ: Πξνζδηνξίδνληαη θαη αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 

ειέγρνπ.  

 

iii. Διεγθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ φηη αθνινπζνχληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Σα ζεκεία 

ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ εγθξίζεηο, εμνπζηνδνηήζεηο, επαιεζεχζεηο, 

θαηακεηξήζεηο, ζπκθσλίεο, δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ.  

 

                                                
58

 JAMES, K.L., 2003. The effects of internal audit structure on perceived financial statement fraud 

prevention. Accounting Horizons. Vol. 17, pp. 315-327   
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iv. Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία: Παξέρεηαη έγθαηξε αλαγλψξηζε, ζπιινγή θαη 

επηθνηλσλία ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο, κε παξάιιειε πξφζβαζε ησλ 

δηαθφξσλ βαζκίδσλ δηνίθεζεο ζηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο γίλεηαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ.  

 

v. Παξαθνινχζεζε & Έιεγρνο: Πεξηιακβάλεη ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο 

ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαξθείο θαη 

πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο. Τπνζηεξίδεη δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε θαη 

δξαζηεξηφηεηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο). 

 

Σν αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο 

C.O.S.O.
59

: 

                                       

ρήκα 2: πληζηψζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Πεγή: C.O.S.O. 1992 

 

                                                
59 The Institute of Internal Auditors. 2005 
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Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο ιεηηνπξγνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε 

ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, κέζσ ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο εγεζίαο, ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη κηαο θνπιηνχξαο πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηελ ππεπζπλφηεηα γηα ηνλ έιεγρν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη νη ζπλαθείο κε 

απηέο κεραληζκνί, είλαη πξνζρεδηαζκέλνη γηα λα εμεηάζνπλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Οη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, δηαβηβάδνληαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ πξνο ηα επάλσ, πξνο ηα θάησ θαη πξνο φιε ηελ επηρείξεζε. 

Σν ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επαλεμεηάδεηαη ζε ζπλερή βάζε, ελψ ηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, εμεηάδνληαη έγθαηξα θαη δηεμνδηθά. 

 

 

3.13.4.3 Απνηειεζκαηηθόηεηα Δλόο πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
60

 

 

Πψο, φκσο, ζρεδηάδεηαη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; Γηα λα 

ζεσξεζεί έλα ζχζηεκα ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο νπζηψδεο, νηθνλνκηθφ, θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε θνξέα, 

ζχκθσλν κε ηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή, επίθαηξν, απιφ θαη ιεηηνπξγηθφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην λα πξνζδηνξηζζεί εάλ έλα ζπγθεθξηκέλν χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη «απνηειεζκαηηθφ» απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή θξίζε πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πέληε θξηηεξίσλ (ζπληζησζψλ), πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, εάλ απηά πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο παξέρεη ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο δεισκέλεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη ζπληζηψζεο απηέο, απνηεινχλ επίζεο αδηακθηζβήηεηα θξηηήξηα γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Παξφηη θαη ηα πέληε θξηηήξηα πξέπεη λα πιεξνχληαη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

θάζε ζπληζηψζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ή αθφκα θαη ζην ίδην επίπεδν, 

ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Δπεηδή νη έιεγρνη κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνηθίινπο 

ζθνπνχο, νη έιεγρνη ζε κηα ζπληζηψζα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ησλ 

                                                
60 Αλάθηεζε απφ http://www.coso.org  
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ειέγρσλ πνπ θαλνληθά κπνξεί λα ππάξρεη ζε δηαθνξεηηθή ζπληζηψζα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπληζηψζα ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε ζπληζηψζα ησλ 

Διεγθηηθψλ Γηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

βαζκφ κε ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη ζε έλαλ ηδηαίηεξν θίλδπλν, έηζη ψζηε νη 

ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη, ν θάζε έλαο κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπ επίδξαζε, λα 

κπνξνχλ ζσξεπηηθά λα είλαη ηθαλνπνηεηηθνί. 

Οη ζπληζηψζεο, ινηπφλ θαη ηα θξηηήξηα ηζρχνπλ γηα έλα νιφθιεξν χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ή γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά ηελ 

εμέηαζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ειέγρνπο ππνβνιήο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη ηα πέληε θξηηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ είλαη απνηειεζκαηηθφο. 

χµθσλα µε ηνπο O'Reilly V., McDonnell Ρ., Winograd Β. θαη Jaenicke Ζ., νη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ή λα εμαθαλίζνπλ ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα 

ησλ ειέγρσλ είλαη νη αθφινπζνη
61

:  

 

 Δζθαιµέλεο θξίζεηο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ή ιάζε ζηελ εθαξµνγή απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αηφµνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή εθηέιεζε ηνπ 

ειέγρνπ.  

 

 πλεξγία κεηαμχ ησλ αηφµσλ, πνπ παξαθάµπηνπλ ηνπο ειέγρνπο ή ησλ 

νπνίσλ ε απνηειεζµαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην δηαρσξηζµφ ησλ 

θαζεθφλησλ.  

 

 Ζ θαηαπάηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζµψλ απφ ηε δηνίθεζε.  

 

Ο απνηειεζµαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ απνηειεί µηα ζηαηηθή αιιά µηα 

ζπλερή νινθιεξσµέλε δηαδηθαζία, ε νπνία επηηπγράλεηαη ζε ζηαζεξή βάζε, 

ιαµβαλνµέλνπ ππφςε φηη νη εηαηξίεο επαλαθαζνξίδνπλ δηαξθψο ηνπο 

πξνδηαγξαµµέλνπο ζηφρνπο ηνπο, θαηαλννχλ ηνπο επηρεηξεµαηηθνχο θηλδχλνπο ζε 

κεγαιχηεξν βαζµφ θαη δηεμάγνπλ ειέγρoπο γηα ηελ ζεµαληηθή κείσζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ. 

                                                
61

 O’ REILLY V, McDONNELL Ρ, WINOGRAD Β, JAENICKE Ζ. Montgomery's Auditing. 12th 

Edition. John Willey & Sons Inc. 1998 - 2002 
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3.13.5 Πεξηνξηζκνί θαη Αδπλακίεο ελόο πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεδηάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα λα παξάζρεη ινγηθή 

δηαζθάιηζε επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ 

έλλνηα ηεο ινγηθήο δηαζθάιηζεο ελέρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο θνζηνινγηθήο 

επαηζζεζίαο, ηεο αληίιεςεο, δειαδή φηη ην θφζηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

επηρείξεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάγθε εμηζνξξφπεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

νθέινπο πξνυπνζέηεη νξζή θξίζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο είλαη ε 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ίδηα ηε 

δηνίθεζε ή κε εληνιή ηεο, ε ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπκπαηγλίεο δηαθφξσλ ζηειερψλ ή αθφκε θαη 

ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο
62

. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη 

ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν δηεζλήο πνιπεζληθφο νίθνο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο δηαπξάρζεθε απάηε 

θαη παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
63

: 

ρήκα 3: Αηηίεο γηα ηηο νπνίεο δηαπξάρζεθε απάηε, Πεγή: KPMG, 1998 

 

                                                
62 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 265 
63 KPMG, 1998. Fraud Survey. (New York: KPMG, 1998) 
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Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε άξζε ησλ εγγελψλ 

πεξηνξηζκψλ απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα κείσλε ζεκαληηθά ηα θαηλφκελα 

ηεο απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

ε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη ειεγθηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ππφθεηληαη ζε 

εγγελείο πεξηνξηζκνχο. Ζ παξαλφεζε ησλ ινγηζηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη εγθπθιίσλ 

νδεγηψλ, ε ακέιεηα θαη ε θφπσζε ηνπ αζθνχληνο ην ινγηζηηθφ ειεγθηηθφ έξγν κπνξεί 

λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα κεδεληζηεί απφ ηε 

ζπκπαηγλία ησλ θαζ’ χιε αξκφδησλ ζηειερψλ, ηα νπνία εζειεκέλα θαη πνιιέο θνξέο 

δφιηα παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ πξνέξρεηαη απφ ην 

δπλακηθφ θαη δηαξθψο εμειηζζφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Μεηαβνιέο 

παξακέηξσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγψλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ειέγρνπο. Ζ θαζπζηέξεζε ή ε πηζαλή αζηνρία 

απηψλ ησλ πξνζαξκνγψλ πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σέινο, νη ινγηζηηθνί έιεγρνη είλαη δπλαηφλ λα κελ θαιχπηνπλ κεξηθέο 

έθηαθηνπ ραξαθηήξα ζπλαιιαγέο ή γεγνλφηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζην πξνζσπηθφ. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαξθνχο ζπζηήµαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη φηη παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

πξνζηαηεχνληαη θαη φηη δεµηνπξγνχληαη αμηφπηζηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία, γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη γηα ηελ εηνηµαζία ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ επηηπρία, φµσο, ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη ζηελά µε ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηµήµαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θα πξέπεη δειαδή νη σθέιεηεο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ µηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ επαθξηβψο ην θφζηνο θαη 

νη σθέιεηεο κηαο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ελ ηνχηνηο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη 
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πξνζπάζεηα, ρξεζηµνπνηψληαο θαη εθηηµήζεηο, λα ζπλδέεηαη πάληα ην θφζηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ µε ηηο αλαµελφµελεο σθέιεηεο
64

.  

Αθφµε, πνιιέο αξρέο, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη έλα ζχζηεµα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κπνξεί λα θαηαζηξαηεγεζνχλ θαη λα παξαβηαζηνχλ. Ο δηαρσξηζµφο π.ρ. ησλ 

επζπλψλ, θαζεθφλησλ θαη αξµνδηνηήησλ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αηφµσλ θαη 

ηµεµάησλ, κπνξεί λα µελ έρεη θαµία αμία, φηαλ ππάξρεη ζπµπαηγλία κεηαμχ απηψλ. 

Αθφµε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο µπνξεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο, φηαλ επεκβαίλεη 

θαηά αξλεηηθφ ηξφπν ην management, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη λα ζπγθαιχςεη 

νξηζκέλεο παξαηππίεο, ζθάικαηα ή παξαιήςεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, βέβαηα, 

γηα αθφκε κηα θνξά, φηη ν έιεγρνο βαζίδεηαη θπξίσο ζε αλζξψπνπο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη απξνζεμίεο, αβιεςίεο, παξεξκήλεπζε νδεγηψλ θαη δηάθνξα ιάζε 

εθηηκήζεσλ απνδπλακψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

3.13.6 Αμηνιόγεζε πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

Οη ειεγθηέο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο, 

ησλ πεξηγξαθηθψλ εθζέζεσλ θαη άιισλ κεζφδσλ πξνβαίλνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Αθνχ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηειεηψζεη ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο κνλάδαο, κειεηήζεη θαη εμνηθεησζεί κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, εηδηθά ζε ηνκείο θαη ππνζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ζηελ παξαγσγή ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ χπαξμε 

θαη ηνλ βαζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σνχην απνηειεί θαη ηε 

δπζθνιφηεξε θάζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

Αξρηθά, ν ειεγθηήο πξέπεη λα πάξεη κία κία ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο πεξηγξαθηθέο εθζέζεηο ή ζηα δηαγξάκκαηα ξνήο θαη λα επαιεζεχζεη φηη ε 

πεξηγξαθή ηνπο ζπκθσλεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επαιήζεπζε ε νπνία κπνξεί λα 

γίλεη κε επηηφπηεο παξαηεξήζεηο θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Έπεηηα πξνρσξάεη 

ζηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέινληαο λα εμαθξηβψζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνχηε ηελ εμαθξίβσζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ζπληζηάηαη ζην λα αλαιχζεη ην ζχζηεκα θαη 

                                                
64 ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, Άγγεινο, 2005. Διεγθηηθή. 2ε Έθδνζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε 
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λα αλαδεηήζεη ηα ζεκεία, ζηα νπνία ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αμηνπηζηίαο θαη 

αδπλακηψλ, ειινρεχνληαο φκσο ν θίλδπλνο λα δηαθχγνπλ απφ ηνλ ειεγθηή θάπνηα 

ζεκεία πνιχ ζεκαληηθά. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη πην γεληθφο απφ ηνλ παξαπάλσ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζέηνληαο ν ειεγθηήο εξσηήκαηα πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ηε κνξθήο: 

«Τπάξρεη πεξίπησζε θάηη λα κελ ιεηηνπξγήζεη ζσζηά;» θαη έηζη θαηαθέξλεη λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά, ν ειεγθηήο ηα απεηθνλίδεη ζε έλαλ πίλαθα πνπ δίλεη 

κία ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα 

λα έρεη φκσο πην μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα πξνβεί θαη ζε άιιεο 

επαιεζεχζεηο, νη νπνίεο θαινχληαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ επαιεζεχζεσλ γίλεηαη ζε κία έθηαζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζε πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά γεγνλφηα. Αλ 

ν ειεγθηήο δπζθνιεχεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ έθηαζε ηεο επαιήζεπζεο ρξεζηκνπνηεί 

ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Καηφπηλ, ζπγθεληξψλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζε 

έλαλ πίλαθα γλσζηφ σο πίλαθα ζπλζέζεσο.  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν ειεγθηήο έρεη 

πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα εηνηκάζεη κία 

επηζηνιή παξαηεξήζεσλ επί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο παξαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Ζ επηζηνιή πξνο ηε δηνίθεζε ζπλήζσο 

απνηειεί κηα ζχλνςε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ κε ηνλ πειάηε ζε κία 

ηεθκεξησκέλε κνξθή, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο γηα λα ιεθζνχλ 

ππφςε κειινληηθέο βειηηψζεηο αιιά θαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ κειινληηθά 

πξνβιήκαηα.
65

 

 

 

3.13.7 Σν ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ηε θνπηά ησλ 

Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ 

 

Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα θάλνπλ αλαθνξά ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κε ην ειεγθηηθφ πξφηππν 4400 κε ηίηιν Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ θαη Γηθιείδεο 

                                                
65

 ΠΑΠΑ, Αληψλεο, 1999. Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή. Α’ Έθδνζε. Αζήλα: Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, ζει. 
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Αζθαιείαο. Σν ειεγθηηθφ απηφ πξφηππν θαζνξίδεη φηη «ν ειεγθηήο νθείιεη λα 

εμαζθαιίζεη θαηαλφεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ λα είλαη επαξθήο ψζηε λα ηνπ επηηξέςεη λα ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν». 

Δλ ζπλερεία, ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 400 κε ηίηιν Δθηηκήζεηο 

Κηλδχλνπ θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο παξέρεη κηα αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο, κε θαζνξηζκφ ησλ πην θάησ νξηζκψλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ
66

. 

 

i. Λνγηζηηθφ χζηεκα 

«Λνγηζηηθφ ζχζηεκα» ζεκαίλεη ηε ζεηξά έξγσλ θαη αξρείσλ κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, κε ηελ νπνία δηεθπεξαηψλνληαη νη ζπλαιιαγέο σο κέζν δηαηήξεζεο 

νηθνλνκηθψλ αξρείσλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα εληνπίδνπλ, ζπλζέηνπλ, αλαιχνπλ, 

ππνινγίδνπλ, ηαμηλνκνχλ, αξρεηνζεηνχλ, αλαθεθαιαηψλνπλ θαη εθζέηνπλ ζπλαιιαγέο 

θαη άιια ζπκβάληα.  

 

ii. χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

«χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν 

ζεκαίλεη φιεο ηηο αξρέο, κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πηνζεηεί ε 

Γηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα ππνβνήζεζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

Γηνίθεζεο γηα εμαζθάιηζε, θαηά ην δπλαηφ, ηαθηηθήο θαη απνδνηηθήο δηεμαγσγήο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκκνλήο ηνπ ζηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο 

Γηνίθεζεο, ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξφιεςε θαη εμαθξίβσζε 

απάηεο θαη ζθάικαηνο, ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη 

ηελ έγθαηξε ζχληαμε αμηφπηζηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Σν ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεθηείλεηαη θαη πέξαλ ησλ δεηεκάησλ εθείλσλ, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ην 

ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 400 θαηαγξάθεη ηνπο πην θάησ εγγελείο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 
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 Σε ζπλήζε απαίηεζε ηεο Γηνίθεζεο φηη ην θφζηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα αλακελφκελα λα πξνθχςνπλ νθέιε. 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη εζσηεξηθνί έιεγρνη θαηαηείλνπλ κάιινλ ζε ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγέο θαη φρη ζε κε ηξέρνπζεο. 

 

 Ζ πηζαλφηεηα γηα αλζξψπηλν ζθάικα ιφγσ ακέιεηαο, αθεξεκάδαο, 

ιαλζαζκέλεο θξίζεο θαη ε παξαλφεζε ησλ νδεγηψλ. 

 

 Ζ πηζαλφηεηα παξάθακςεο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κε ηε ζπλέξγηα κέινπο ηεο 

Γηνίθεζεο ή ππαιιήινπ κε ηξίηνπο εθηφο ή θαη εληφο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

 

 Ζ πηζαλφηεηα, θαηά ηελ νπνία έλα πξφζσπν ππεχζπλν γηα ηελ άζθεζε 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα θάλεη θαηάρξεζε απηήο ηεο ππεπζπλφηεηαο, 

γηα παξάδεηγκα θάπνην κέινο ηεο Γηνίθεζεο ην νπνίν παξαθάκπηεη έλαλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

 Ζ πηζαλφηεηα, θαηά ηελ νπνία νη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα απέβεζαλ 

αθαηάιιειεο ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλζήθεο, θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο απνξεί λα εθθπιηζζεί. 

 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ησλ σο άλσ πεξηνξηζκψλ δελ κπνξεί 

λα παξέρεη ζηε Γηνίθεζε ακεηάθιεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη νη ζθνπνί 

επηηεχρζεθαλ. 

 

iii. Διεγθηηθφ Πεξηβάιινλ 

«Σν ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ», ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν 400, 

ζεκαίλεη ηελ θαζνιηθή ζηάζε, εηνηκφηεηα πλεχκαηνο θαη πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ηεο Γηεπζχλζεσο αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Σν ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Έλα ηζρπξφ ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πεξηβάιινλ κε ζθηθηνχο πξνυπνινγηζηηθνχο ειέγρνπο θαη 
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κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα 

ζπκπιεξψλεη ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Πάλησο, έλα ηζρπξφ πεξηβάιινλ 

απφ κφλν ηνπ, δελ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

Οη παξάγνληεο πνπ αληαλαθιψληαη ζην ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ, ηε θηινζνθία ηεο 

Γηεπζχλζεσο θαη ην ιεηηνπξγηθφ χθνο, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη ηηο κεζφδνπο αλάζεζεο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ 

ηεο Γηνηθήζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηνηθεηηθψλ 

αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ. 

Γηα ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ ην πην πάλσ δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν νξίδεη φηη 

ν ειεγθηήο πξέπεη λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ επαξθψο γηα λα εθηηκήζεη ηε 

ζηάζε, ηελ επίγλσζε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ηεο δηεχζπλζεο αλαθνξηθά κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 

iv. Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

«Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο», ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν 400, 

ζεκαίλνπλ φιεο εθείλεο ηηο αξρέο, κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο επηπξφζζεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηηο νπνίεο έρεη θαζηεξψζεη ε Γηνίθεζε γηα λα επηηχρεη 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Έθζεζε, επηζθφπεζε θαη απνδνρή ζπκβηβαζκψλ. 

 Έιεγρν αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Έιεγρν εθαξκνγψλ θαη πεξηβάιινληνο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Σήξεζε θαη επηζθφπεζε ινγαξηαζκψλ ειέγρνπ θαη πξνζσξηλψλ ηζνινγηζκψλ. 

 Απνδνρή θαη έιεγρν ηεθκεξίσλ. 

 χγθξηζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ κε εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

 χγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηακεηξήζεσλ ηακείνπ, ρξενγξάθσλ θαη 

απνζεκάησλ κε ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία. 

 Πεξηνξηζκφ άκεζεο θπζηθήο πξνζπέιαζεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ινγηζηηθά αξρεία. 
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 χγθξηζε θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε πξνυπνινγηζκέλα 

πνζά. 

 

Ζ πιήξεο θαηαλφεζε απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ. Ζ 

ηπρφλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ειεγθηή κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη 

γεληθφηεξα ε εκπεηξία θαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ ειεγθηή ζηελ θαηαγξαθή 

θαη ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

βνεζνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν, 

ζπκπιεξψλεηαη απφ: 

 

 εξσηήκαηα πξνο ηνπο αξκφδηνπο ηεο Γηνηθήζεσο, ην Δπνπηηθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ζε δηάθνξα νξγαλσηηθά επίπεδα κέζα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, 

καδί κε αλαθνξέο ζηελ ηεθκεξίσζε, φπσο είλαη νη δηαδηθαζίεο εγρεηξηδίσλ, 

πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ θαη δηαγξάκκαηα ξνήο. 

 

 εμέηαζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη αξρείσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη 

 

 παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο δηνηθήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο θχζεο 

ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Ο ειεγθηήο ζχκθσλα κε ην πην πάλσ δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεη ζηα ειεγθηηθά θχιια εξγαζίαο ηελ αληίιεςε πνπ απέθηεζε πάλσ ζην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ καδί κε ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα ηνλ θίλδπλν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη ζέκα θξίζεσο ηνπ ειεγθηή. Κνηλέο ηερληθέο 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κφλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ, είλαη αθεγεκαηηθέο 

πεξηγξαθέο, εξσηεκαηνιφγηα, θαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη δηαγξάκκαηα ξνήο. 

Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε απηήο ηεο ηεθκεξίσζεο επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηε θχζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γεληθά, φζν πην 

πνιχπινθα είλαη ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη πην εθηεηακέλεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειεγθηή, ηφζν πην εθηεηακέλε 

είλαη ε ηεθκεξίσζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη απφ ηνλ ειεγθηή. 

 

 

3.14 Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Τ.Δ.Δ.) 

 

Ζ Δπαγγεικαηηθή Έλσζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ΖΠΑ, δειαδή ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ), φξηζε ηελ Τπεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ σο κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, σο κηα πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζηνλ νξγαληζκφ απηφ. 

Έηζη, ε Τπεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο, νη 

νπνίεο πηνζεηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα λα ζρεδηαζηεί, λα νξγαλσζεί θαη λα 

θαηεπζπλζεί ε απφδνζε ηθαλνπνηεηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξέρνπλ 

επαξθή αζθάιεηα φηη ζα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε 

παξνρή πςεινχ θαη ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε 

δηνίθεζε θάζε νξγαληζκνχ, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ, 

ζηα νπνία ζηεξίδεη ν νξγαληζκφο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε πξψην απ’ φια ην ίδην ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
67,68

. 

Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά κηα επηρείξεζε λα επηηχρεη ηελ 

απνζηνιή ηεο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο κε ηελ παξνρή κηαο 

ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ κέηξσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηελ Δηζαγσγή ησλ 
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Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ζθνπφο ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,  είλαη λα «βνεζά ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γη' απηφ, ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηα εθνδηάδεη κε αλαιχζεηο, αμηνινγήζεηο, ζπζηάζεηο, ζπκβνπιέο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλειέγρνληαη. Ο αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε ινγηθφ 

θφζηνο». 

ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ βνεζνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ 

Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θάζε επηρείξεζεο ή 

νξγαληζκνχ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη βέβαηα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σέινο, ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο έρεη ηηο παξαθάησ 

ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο: 

 

i) Δμεηάδεη ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη αμηνινγεί ηελ 

επάξθεηα ηεο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηξίηνπο. 

 

ii) Διέγρεη ηελ πιεξφηεηα, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

iii)  Αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

iv)  Δμεηάδεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ παξαθνινχζεζε, εθηίκεζε, αμηνιφγεζε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Αλαδεηά ηηο αηηίεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη εηζεγείηαη κέηξα απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπο. 
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v) Αμηνινγεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη κε ηηο 

παξερφκελεο εμνπζηνδνηήζεηο. 

 

vi)  Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ, πξναγσγψλ, 

αμηνινγήζεσλ θαη αμηνπνηήζεσο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθφηεξα 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. 

 

vii)  Δμεηάδεη ηηο κεηξήζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ηεο ηεξαξρίαο πιελ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ. 

 

viii)  Δθηηκά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηχπσλ απφδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη αμηνινγεί ηελ πνιηηηθή 

πνπ ππαγνξεχνπλ ηα πξφηππα απηά. 

 

ix) Γηαπηζηψλεη θαηά πφζν νη δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο έρνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ηεο απνζηνιήο 

ηνπο, αλ είλαη άξηηα ζηειερσκέλεο, θαζψο θαη αλ αμηνπνηείηαη θαηάιιεια ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 

 

x) Αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ κε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. 

 

xi) Δθηηκά ην ζπλνιηθφ αιιά θαη ην επηκέξνπο θφζηνο ησλ ηκεκάησλ, ην νπνίν 

ζπγθξίλεη κε ην πξνυπνινγηζζέλ, θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ κε ην αληίζηνηρν 

φθεινο πξνζδηνξίδεη επηθεξδείο ή δεκηνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο. Δληνπίδεη ηα 

ζεκεία πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε κε άκεζα απνηειέζκαηα. 

 

xii) Δμεηάδεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη 

απφ ηα ζηειέρε φισλ ησλ επηπέδσλ. 

 

xiii)  Αμηνινγεί ηηο πνιηηηθέο γηα απνζάξξπλζε θαη απνηξνπή ησλ θαηαρξήζεσλ 

ηεο απάηεο, ηνλ πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ εηο βάξνο ηεο 
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επηρείξεζεο, ησλ θζνξψλ θαη θινπψλ, θαζψο θαη ην γεληθφηεξν θιίκα 

αθνζίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο. 

 

xiv) Δμεηάδεη ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηα 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ην χςνο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ. Παξάιιεια, παξαθνινπζεί εάλ ηεξείηαη ε πξνζδηνξηζζείζα 

πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ, φπσο θαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, θαζψο θαη νη φξνη ηφζν ηνπ δαλεηζκνχ φζν θαη ησλ 

ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 

xv) Αμηνινγεί ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν 

εληφο ησλ ηκεκάησλ φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. 

 

 

3.15 Πξννπηηθέο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
69

 

 

Παιαηφηεξα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξηδφηαλ ζε απινχο ειέγρνπο βαζηζµέλνπο ζε 

ηππνπνηεµέλα πξφηππα, ελψ ζήµεξα ηα πξφηππα απηά έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά, θαζψο 

ζηελ έξεπλα πνπ γίλεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν εµπεξηέρεηαη θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεµαηηθνχ θηλδχλνπ. πσο, ινηπφλ, πξνθχπηεη απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε, 

πνιινί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ εμέιημε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζµφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πξνβιέπεηαη φηη ην κέιινλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

παξνπζηάζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα έρεη πεξαηηέξσ εμέιημε αθνχ ν θίλδπλνο, ε 

παγθνζµηνπνίεζε, ε πιεξνθνξία θαη ε ηερλνινγία εμειίζζνληαη µε ξαγδαίνπο 

ξπζµνχο θαη απνηεινχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνφδνπ ησλ ζεµεξηλψλ 

θνηλσληψλ.  

Δληφο ησλ επφµελσλ εηψλ, ε ζεµαζία ηνπ ξφινπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηηο παιηέο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζα κεησζεί θαη απηφ θαίλεηαη 

                                                
69 PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2010. Internal audit professionals face a future rich in 

opportunity: PricewaterhouseCoopers 2010 Stαte of the Internal Audit Profession study. Ζ Παγθφζµηα 

Έξεπλα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 2010 δηεμήρζε ην ηέηαξην ηξίµελν ηνπ 2009 θαη πεξηιαµβάλεη ηηο 

απαληήζεηο πεξηζζφηεξσλ απφ 2.000 ζπµµεηερφλησλ απφ 55 ρψξεο.  
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ζηελ θαζεµεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ νη 

επηβαιιφµελεο πιένλ απφ ηα πξάγµαηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη µε 

ηνλ θίλδπλν ελφο νηθνλνµηθνχ νξγαληζµνχ, πξνθεηµέλνπ λα ππάξρεη απνθαζηζηηθή 

ζπµβνιή ηφζν ζηελ αζθάιεηα φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Σα παξαπάλσ 

απνηεινχλ ηα θπξίαξρα ζπµπεξάζµαηα ηεο έξεπλαο ηεο ΡricewaterhνuseCoopers πνπ 

πξαγµαηνπνηήζεθε µε ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εηθφλα πνπ ζα έρεη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο κειινληηθά.  

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο απηήο απνδεηθλχεηαη φηη νη 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαη επηθξαηνχζεο ζήµεξα ηάζεηο, δειαδή ε παγθνζµηνπνίεζε, 

νη αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ην ηαιέλην θαη  

ηα νξγαλσζηαθά δεηήµαηα, φπσο θαη νη ζπλερψο ελαιιαζζφµελνη ξφινη ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεµαζία θαη επηξξνή ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ηα επφµελα ρξφληα. Αλ γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ηάζεηο απηέο θαη νη ζπλέπεηεο 

ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ηφηε θαη µφλν ηφηε κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζεµαληηθά ηα αλψηεξα ζηειέρε ζην λα εληνπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θαη λα ηνλ 

δηαρεηξίδνληαη.  

Δπίζεο απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνθχπηνπλ ζεµαληηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πςειήο απφδνζεο γηα ηα επφµελα 

ρξφληα. Οη πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο ζπγθεθξηµελνπνηνχληαη ζηελ:  

 

 Δπίηεπμε επαξθνχο ζηξαηεγηθήο δνµήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

 Αλάπηπμε θαη ζπλερή ελεµέξσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα 

ζπληνλίδεηαη µε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

κεηφρσλ.  

 

 πλερή επηθνηλσλία µε ηνπο κεηφρνπο γηα ελεµέξσζε, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

 Δπζπγξάµµηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ µε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

κεηφρσλ. 
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 Τηνζέηεζε κηαο ινγηθήο µε επίθεληξν ηνλ θίλδπλν πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηνπο επηρεηξεµαηηθνχο θηλδχλνπο.  

 

 Τηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ζπζηήµαηνο ειέγρνπ, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο, ηηο νπνίεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα παξέρεη.  

 

 Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ζα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειέγρνπ. 

 

 Αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο εµπεηξίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

 Γέζµεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε πνηφηεηαο.  

 

 χλδεζε ηεο απφδνζεο µε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο.  

 

ήµεξα, ινηπφλ, πιαλάηαη ην εξψηεµα πνπ αθνξά θαη ην κέιινλ, εάλ δειαδή 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί µε βάζε ηε ινγηθή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

νηθνλνµηθνχ ειέγρνπ ή δηεμάγεηαη γηα λα πξνλνεί θαη λα ζπµµεηέρεη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Δάλ ηζρχεη ην δεχηεξν, ηφηε πέξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε 

πξαγµαηνπνηεί, ζα ζπµβάιιεη αθελφο ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο πνπ ζπλερίδεη 

αθφµε λα ππάξρεη ζε πνιιά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηε βειηίσζε 

ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ αληηµεηψπηζε ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ ηνπ ζεµεξηλνχ 

νηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο. Έλαο ηέηνηνο νπζηαζηηθφο ξφινο ζα θαζηεξψζεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ ζηνηρείν ζχλδεζεο κε ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε δηνίθεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ 

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ινη νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο. Έλαο 

ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε χπαξμε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ.  

Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κηα έξεπλα πνπ έρεη γίλεη
70

, φπνπ 

κειεηήζεθε ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ηε δεχηεξε θαη ηξίηε θαηαιακβάλνπλ ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αληίζηνηρα. 

Σν θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη 

απαζρνιήζεη έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηνπο επελδπηέο θαη 

γεληθφηεξα ηνπο ρξήζηεο ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παγθνζκίσο, 

ηδηαίηεξα κεηά ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ μέζπαζαλ επεξεάδνληαο ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία (βιέπε Enron, WorldCom, Ahold, Parmalat)
71

. Λφγσ απηψλ 

ησλ γεγνλφησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά καο ζην κέγεζνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ απνηξνπή ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ.  

 

 

                                                
70 DEZOORT, T. 1997. An Investigation of Audit Committees' Oversight Responsibilities. Abacus 
71

 ΠΑΘΖ, Υξήζηνο, 2002. Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε ηεο Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Λνγηζηήο. Σεχρνο 570, ζει. 1286-1294 
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4.2 Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνύ Διεγθηή (Code of ethics) 

 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο (Ζζηθήο) ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πηνζεηήζεθε απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ) ζηηο 17/6/2000. θνπφο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο, ζχκθσλα κε ην ΗΗΑ, είλαη λα πξνσζήζεη κία εζηθή θνπιηνχξα ζην 

επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο είλαη νη αξρέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα θαη ηελ εμάζθεζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη αλακέλεηαη 

λα ηεξνχληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απηνί νη θαλφλεο είλαη κία βνήζεηα γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ αξρψλ
72

. 

θνπφο ηνπ θψδηθα εζηθήο είλαη ε πξναγσγή ηεο εζηθήο θνπιηνχξαο ζην 

επάγγεικα ηνπ ειεγθηή. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δξψληαο κε αθεξαηφηεηα εκπλένπλ 

εκπηζηνζχλε θαη παξέρνπλ βάζε γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ θξίζεο ηνπο. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κε ηηκηφηεηα θαη παξαηεξνχλ ην λνκηθφ πιαίζην 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ λφκηκσλ θαη εζηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ ηα κέγηζηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαηά ηε ζπγθέληξσζε, εθηίκεζε θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε νξζνινγηθή εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη 

δελ είλαη αδίθσο επεξεαζκέλνη απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ ή ηα δηθά ηνπο. 

Γειαδή, απνθεχγνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο, ρσξίο ηελ 

θαηάιιειε εμνπζία εάλ δελ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα απηφ. 

Έηζη, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθφξεζε κε ζχλεζε 

θαη γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Αθφκε, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθαξκφδνπλ ηε γλψζε, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ην ξφιν ηνπο, εθηεινχλ ηελ εξγαζία 

ηνπο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα θαη έρνπλ ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο δελ ππνρξεψλεη ηνπο ειεγθηέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, απιψο ηνπο ζπκβνπιεχεη. Πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο νδεγίεο, νη 

νπνίεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιινπο θιάδνπο θαη θηλείηαη ζην πλεχκα ηνπ 
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πσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη ειεγθηέο θαηά ηξφπν επαγγεικαηηθφ. Σνλίδεη 

ηελ επζχλε ηνπο έλαληη ηεο δηνίθεζεο, ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, έλαληη ηξίησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη 

απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν πιαίζην ησλ αξρψλ απνηππψλεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη πηνζεηείηαη κε ηελ 

έγθξηζή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ζ ηήξεζε θαη ε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ απηψλ απφ 

ηνπο ειεγθηέο είλαη ην δηαθξηηηθφ ζεκείν πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο 

εξγαδνκέλνπο. Αληίζεηα, ε έιιεηςε απνδνρήο απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβάζκηζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο, ινηπφλ, αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα 

ππεξαζπίδνπλ ηηο αθφινπζεο αξρέο:  

 

 Αθεξαηφηεηα  

Ζ αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαζηεξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

έηζη παξέρεη ηε βάζε γηα ηε ζηήξημε ζηελ θξίζε ηνπο. Με πην απιά ιφγηα, ν ειεγθηήο 

νθείιεη λα είλαη δίθαηνο, αμηφηηκνο θαη έληηκνο ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη λα απνθεχγεη πξάμεηο, γηα παξάδεηγκα ιήςε δψξσλ, πνπ ελδερνκέλσο 

ζεσξεζνχλ φηη αζθνχλ επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε. 

 

 Αληηθεηκεληθφηεηα 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ ειέγρεηαη. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή 

ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη 

ακεξφιεπηνη θαη λα δηαθπιάζζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα (ownership) ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο, ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη 

θάηη ηέηνην. Σν θαζήθνλ γηα ερεκχζεηα αθνξά φιν ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ, 
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πξνζηαηεχνληαο έηζη ηελ εκπηζηεπηηθή θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πεξηήιζαλ ζε 

γλψζε ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

 

 Δπάξθεηα  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ κέζσ ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε δένπζα θξνληίδα, ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ειεγθηέο παξάζρνπλ ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ν ζηφρνο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο είλαη λα πξνσζήζεη κία θνπιηνχξα εζηθήο ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα 

παγθνζκίσο, θαζψο εθαξκφδεηαη θαη ηζρχεη ηφζν γηα κεκνλσκέλα άηνκα, φζν θαη γηα 

εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

4.3 Σν Φαηλόκελν ηεο Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

ζνη αζρνινχληαη κε ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κε ην ζρεδηαζκφ ινγηζηηθψλ 

θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ησλ δεκνζηεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρξεηάδνληαη εκπεηξηθέο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε αλαμηφπηζησλ θαη πνιιέο θνξέο 

παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ηηο πεξηνρέο εκθαλίζεσο ηνπο, 

θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη αξρψλ θαίλεηαη λα κε δηαζθαιίδεη ηελ αμηφπηζηε 

θαη ηελ εηιηθξηλή απεηθφληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη ηνχην γηαηί κηα ζεηξά ιαλζαζκέλσλ 

αληηιήςεσλ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κηα 

ζεηξά ηζρπξψλ θηλήηξσλ, φπσο ζα αλαιχζνπκε ζηελ § 4.3.2, νδεγνχλ ηηο δηνηθήζεηο 

απηέο ζηελ παξαπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο 

απηφ απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έλα ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κειεηά, 

αλαιχεη θαη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο Διεγθηηθήο θαη ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηνλ θφζκν ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ 
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επηρεηξήζεσλ: ην ζέκα ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηε 

δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο, νξίδεη ηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ σο ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα απμάλεη ή λα 

κεηψλεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο θαηά βνχιεζε. Βέβαηα, ε έλλνηα 

ηεο παξαπνίεζεο πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επεξεάζνπλ φρη κφλν 

ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα αιιά θαη νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα 

κε άιινπο εξεπλεηέο εκθαλίδεηαη φηαλ ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε ηεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα λα παξαπιαλήζεη 

θάπνηνπο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Δλ γέλεη, ε παξαπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο έρεη νξηζζεί σο έλα 

ζχλνιν πξαθηηθψλ, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο επηζπκίεο ηεο δηνίθεζεο παξά ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ηεο επίδνζε. Ζ δηνίθεζε παξαπνηεί ηα απνηειέζκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα λα επηηχρεη έλα πξνθαζνξηζκέλν 

επίπεδν πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ, πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ 

δηνίθεζε ή απφ εμσηεξηθνχο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. 

 

 

4.3.1  Σν Πξνθίι ηεο Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απνηειεζκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξαπνίεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηεξηδφκελνη ζην κνληέιν “CRIME” πνπ αλέπηπμε ν 

Rezaee
73

. Ζ δηαζηξέβισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε θαηάιεμε ηεο 

εθαξκνγήο ελφο ζπλφινπ κεζφδσλ Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο θαη απνδίδεηαη ζηελ 

επίδξαζε θάπνησλ παξαγφλησλ. Σν κνληέιν ηνπ Rezaee επηζεκαίλεη απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο θαη νλνκάδεηαη CRIME (έγθιεκα ζηα ειιεληθά). Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ 

ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ: Cooks – κάγεηξεο, Recipes – ζπληαγέο, Incentives – θίλεηξα, 

Monitoring – έιεγρνο, Results – ζπλέπεηεο. 

                                                
73 REZAEE, Z., 2002. Financial Statement fraud prevention and detection. New York : Willey 
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 Οη κάγεηξεο (Cooks) 

Σα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γεκηνπξγηθήο 

Λνγηζηηθήο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 

Πξφθεηηαη γηα CEOs (Chief Executive Officers), CFOs (Chief Financial Officers), 

δηεπζπληέο θαη πξφεδξνη. Οη έξεπλεο, εηδηθφηεξα, έρνπλ δείμεη φηη ζε πνζνζηφ πνπ 

θηάλεη ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζηξέβισζαλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπο, ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ήηαλ άκεζα 

εκπιεθφκελα. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο έξεπλεο είλαη φηη 

ηειηθά δελ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη ινγηζηέο γηα ηελ παξαπνίεζε, 

πεπνίζεζε πνπ ζπρλά εθθξάδεηαη απφ ηελ θνηλή γλψκε. 

 

 Oη ζπληαγέο (Recipes) 

Οη ζπληαγέο αλαθέξνληαη ζηηο δπλεηηθέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα εθιάβεη ε 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απφ ηηο ζπρλφηεξεο κνξθέο είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ θαη πην ζπάληα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη νη 

πιεξσηένη ινγαξηαζκνί (Accounts Payable). Ζ θαηαγξαθή εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζεσξείηαη ε πην επηζεηηθή κνξθή δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. 

 

 Σα θίλεηξα (Incentives) 

Ζ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Creative Accounting θαη Earnings Management 

παξαθηλείηαη απφ θάπνηα θίλεηξα. Σα θίλεηξα απηά είλαη θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεσο 

θαη ζρεηίδνληαη κε πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ, πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θ.ά. ην 

κνληέιν ηνπ, ν Rezaee ζεκεηψλεη φηη ηα θίλεηξα απηά κπνξεί λα είλαη θαη 

“ςπρσηηθά”, δειαδή ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα νθείιεηαη ζε 

ζπλήζε ηάζε (habitual criminal) νξηζκέλσλ ζηειερψλ λα θαηαζηξψλνπλ θαη λα 

εκπιέθνληαη ζε δνινπινθίεο. ηα θίλεηξα κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ην 

ηδενινγηθφ ππφβαζξν, φπσο επίζεο θαη ηνλ εγσθεληξηζκφ ηεο δηνίθεζεο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ γφεηξν (prestige) πνπ ζα θαζηεξψζεη ηελ επηρείξεζε 

εγέηηδα ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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 Η Δπίβιεςε (Monitoring) 

Με ηνλ φξν ηεο επίβιεςεο ν Rezaee αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηφζν απφ ηελ κεξηά ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζν θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εληνπηζκφ ησλ επζπλψλ ζε επίπεδν ειεγθηψλ αιιά θαη ζε 

επίπεδν δηνίθεζεο. 

 

 Οη πλέπεηεο (Results) 

ηηο ζπλέπεηεο πεξηγξάθεηαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη ε παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο επελδπηέο, ηνπο 

πηζησηέο ηεο θαζψο θαη κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ ζπίισζε ηνπ νλφκαηνο 

ηεο εηαηξίαο νδεγεί ζε έιιεηςε αμηνπηζηίαο θαη ζπλεπψο ζε πηψζε ηεο αμίαο ηεο 

κεηνρήο θαη έληαμε ηεο εηαηξίαο ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, φπσο επίζεο θαη 

πνηλέο θπιάθηζεο γηα ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε. 

 

 

4.3.2 Κίλεηξα γηα Παξαπνίεζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απνηειεζκάησλ 

 

Σα θίλεηξα πνπ έρεη κία επηρείξεζε γηα λα δηαπξάμεη απάηε, παξαπνηψληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη 

ζην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη 

ηα ζπλεζέζηεξα ζε πεξηπηψζεηο απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ελψ άιινπ είδνπο θίλεηξα, φπσο ςπρσηηθά, εγσθεληξηθά ή ηδενινγηθά 

κπνξνχλ επίζεο λα δηαδξακαηίζνπλ θάπνην ξφιν. 

Μία ζπλνπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ έρεη κηα επηρείξεζε γηα 

λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα είλαη ε εμήο
74

: 

 

 Δμσηεξηθή πίεζε (π.ρ. ζχγθιηζε πξνο ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ, εηδηθνί 

φξνη δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ) 

 

                                                
74 JURINSKI, J. & LIPPMAN, E., 1999. Preventing Financial Fraud, Strategic Finance. 80:10, pp. 64 
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 Δζσηεξηθή πίεζε (π.ρ. κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη) 

 

 Απαηηήζεηο θεθαιαηαγνξάο (π.ρ. πξνγξακκαηηζκέλε πψιεζε κεηνρψλ) 

 

 Πίεζε ακνηβήο / απνδεκίσζεο (π.ρ. ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δεκνζηεπκέλα θέξδε ή ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο) 

 

 Κίλδπλνο ρξενθνπίαο ή θαηάζρεζεο. 

 

 Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ πςειά ηζηάκελσλ. 

 

Πνηα είλαη, φκσο, ζπγθεθξηκέλα ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο 

λα παξαπνηήζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο; Αο ηα δνχκε, ινηπφλ, 

αλαιπηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
75

.  

 

Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ηα θίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 

1. Γαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζηνχλ ηα απαηηνχκελα γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο μέλα θεθάιαηα απφ ηα θάζε είδνπο πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη 

λα εκθαλίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Έηζη, επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα παξαπνηήζνπλ ηελ αιήζεηα θαη λα 

εκθαλίζνπλ δηαζηξεβισκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ καδί 

κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη ηε δαλεηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

Βέβαηα, ην θίλεηξν ηεο παξαπνίεζεο είλαη ηζρπξφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζηεξίδνπλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο κφριεπζε ηε βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 

κεηνρψλ ηνπο. Απηφ γηαηί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ηεο 

επηρείξεζεο, νη αμηνινγεηέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ εμεηάδνπλ ηε κφριεπζε 

ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο. Έηζη, κηα κηθξή κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

                                                
75

 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 602 
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απνηειεζκάησλ ή νη αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ πνξεία ηνπο ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ρεηξνηέξεπζε ζηνλ δείθηε πνπ εθθξάδεη ηε κφριεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπλεπψο, ζηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, απμάλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη 

κεηψλνληαο ηηο πξννπηηθέο ηεο γηα άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ. 

 

2. Άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. 

Μία επηρείξεζε, ε νπνία επηδηψθεη λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη δηαρξνληθά κηα αλνδηθή ηάζε ησλ βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο (θχθινο εξγαζηψλ, θεξδνθνξία θ.α.) θαη γεληθφηεξα κηα 

πγηή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  

Έηζη, φηαλ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ κεηνρέο θαη λα δηαηεζνχλ ζην θνηλφ κε 

δεκφζηα εγγξαθή, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρεη θίλεηξν λα επεξεάζεη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα δηαηεζνχλ νη κεηνρέο ηεο, απνθνκίδνληαο ζπλήζσο ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν γηα ηελ 

ίδηα ηε δηνίθεζε φζν θαη γηα ηελ επηρείξεζε. Ίζσο ε θαιχηεξε ζηηγκή γηα λα 

παξαπνηήζεη κηα επηρείξεζε ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα είλαη απηή ηεο έθδνζεο 

λέσλ κεηνρψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηφηε ηεο δίλεηαη ε επθαηξία λα δηαζέζεη ηηο 

κεηνρέο ηεο κε πςειφ ηίκεκα. 

 

3. Αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. 

ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ είλαη πνιχ ηζρπξφο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εκθαληζηνχλ ηζρπξέο ζηε αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηαθεχγνπλ ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο, κε 

ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξα ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ηζρπξφηεξε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε. Άιιεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, επεηδή ζέινπλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ζηνλ ίδην θιάδν, πξνζπαζνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ πξαθηηθψλ 

παξαπνίεζεο λα ππνβαζκίζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη ηηο ππάξρνπζεο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. 
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4. Ακνηβέο / Απνδεκίσζε ηεο δηνίθεζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο αληηπξνζψπεπζεο (“agency theory”), αλαθέξεηαη 

ζπρλά ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ δηνίθεζεο θαη κεηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. ε κηα πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο, πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ζπλδένπλ ηελ ακνηβή ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο, ψζηε λα επζπγξακκίζνπλ ζε νξηζκέλν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε απηνχο ησλ κεηφρσλ. Ζ πξαθηηθή απηή, φκσο, δεκηνπξγεί 

ηζρπξά θίλεηξα γηα ηηο δηνηθήζεηο ψζηε λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ ακνηβή ηνπο. 

 

5. πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ή θαη ησλ εμαγνξψλ δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ, ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

απνβιέπεη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ απφ ηελ ζπγρψλεπζε ή ηελ 

εμαγνξά αληίζηνηρα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθφλα, ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά 

νθέιε απφ ηελ εθάζηνηε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδνπλ. 

 

6. Πίεζε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. 

Έλα ηζρπξφ θίλεηξν ηεο δηνίθεζεο γηα λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επηζπκία ηεο λα επηηχρεη ή θαη λα μεπεξάζεη ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ. 

Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ εθθξάζεη δεκνζίσο ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο κάλαηδεξ, ειεγθηψλ θαη αλαιπηψλ επηηξέπνπλ ζηελ επηζπκία 

γηα επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ θεξδψλ λα πξνέρεη έλαληη ησλ θαιψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Οη αλαιπηέο ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο θπξίσο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη 

βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ απηνί γηα ηελ εμεηαδφκελε 

θάζε θνξά επηρείξεζε θαη ζηα κνληέια πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ιηγφηεξν ζηηο 

δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο 

θαηαξηίδνπλ πξνυπνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πηέδνπλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε νη απνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο λα 
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πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ. Δίλαη πξνο 

ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δχν λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο έρεη θίλεηξν λα παξαπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη επηηπγράλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο 

αλαιπηέο απνηειέζκαηα, αθνχ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζα 

είλαη αξλεηηθή. Αλ θαη απφ απηή ηελ ελέξγεηα επσθεινχληαη νη κέηνρνη, πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη θαη ε ίδηα ε δηνίθεζε επσθειείηαη, αθνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

έλα κέξνο ηεο ακνηβήο ηεο πξνέξρεηαη απφ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κεηνρψλ. 

 

7. Γηαηήξεζε νκαιήο ηάζεο ησλ απνηειεζκάησλ  

Οη επηρεηξήζεηο θαηά θνηλή πξαθηηθή πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αζηάζεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο. Δπεηδή 

ηα ηδηαίηεξα αζηαζή θαη επκεηάβιεηα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε 

θηλδχλνπ, ε ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα κεησζεί ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ ηηκή κεηνρψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα 

ζηε δηαρξνληθή πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. πλεπψο, κία επηρείξεζε έρεη 

θίλεηξν λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, έηζη 

ψζηε λα πεηχρεη κηα νκαινπνηεκέλε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. 

 

8. Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.

ηφρνο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα δηαηεξνχλ γεληθά κηα 

ζηαζεξά απμαλφκελε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, ψζηε λα απνηεινχλ νη κεηνρέο ηεο 

επηρείξεζεο κηα ειθπζηηθή επέλδπζε. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ε εθάζηνηε δηνίθεζε 

πξνζπαζεί λα νκαινπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη λα δηαηεξεί ζηαζεξφ 

ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαηίζεηαη σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. 

Έηζη, θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη πςειά θέξδε, θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα λα ππνβαζκηζηνχλ ηα θέξδε, ψζηε λα δνζεί έλα κέξηζκα ζρεηηθά ζηαζεξφ 

θαη φκνην κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Αληηζέησο, φηαλ ηα θέξδε κηαο 

ρξήζεο είλαη κεησκέλα, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, κέζσ ησλ πξαθηηθψλ 

παξαπνίεζεο, λα εκθαληζηνχλ πςειφηεξα απ’ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Αθνινχζσο, ζα αλαθεξζνχκε ζηα θίλεηξα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο: 
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1. Γαλεηαθέο πκβάζεηο 

Πνιιέο απφ ηηο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηεη κηα επηρείξεζε γηα ηε ιήςε δαλείσλ 

πεξηέρνπλ φξνπο πνπ ηε δεζκεχνπλ λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

απνηειεζκάησλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα φζν θαηξφ δηαξθεί ε εμππεξέηεζε θαη 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Δάλ νη φξνη απηνί αζεηεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο, νη δαλεηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ην επηηφθην δαλεηζκνχ ή 

λα δεηήζνπλ ηελ άκεζε απνπιεξσκή. πλεπψο, θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κελ παξαβηάζνπλ ηνπο φξνπο δαλείνπ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί, 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο επεξεαζκνχ, έηζη ψζηε λα εκθαλίζνπλ απμεκέλα ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαη ελαξκνληζκέλα κε ηνπο φξνπο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 

 

2. Οη ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο 

Οη επηρεηξήζεηο ζπρλά ζπλδένπλ ηελ ακνηβή ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νηθνλνκηθή 

επίδνζε ηεο επηρείξεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επζπγξακκηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο 

δηνίθεζεο κε απηνχο ησλ κεηφρσλ. Ζ πξαθηηθή απηή, φκσο, δεκηνπξγεί ηζρπξά 

θίλεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα πεηχρεη κεγαιχηεξεο ακνηβέο. πκπεξαζκαηηθά, φηαλ 

ηα θέξδε είλαη ρακειφηεξα ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο επηπιένλ ακνηβήο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη πξνο ηα πάλσ, νχησο 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαηψηαην φξην, άξα θαη ε επηπιένλ ακνηβή. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, φηαλ ηα θέξδε είλαη κεγαιχηεξα απφ ην αλψηαην φξην, πάλσ απφ ην νπνίν 

δελ δίλεηαη επηπιένλ ακνηβή, ηφηε ηα θέξδε επεξεάδνληαη πξνο ηα θάησ. Σα 

«επηπιένλ» θέξδε, ηα νπνία δελ παξέρνπλ ζηε δηνίθεζε πξφζζεηε ακνηβή ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν, δελ απεηθνλίδνληαη ινγηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επφκελε 

πεξίνδν. ηαλ ηα απνηειέζκαηα είλαη κεηαμχ ηνπ θαηψηαηνπ θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκθσλίαο θηλήηξσλ κε βάζε ηα θέξδε, ηφηε ηα θέξδε 

επεξεάδνληαη πξνο ηα επάλσ, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ακνηβή ηεο δηνίθεζεο ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν. 

 

Δλ ζπλερεία, ηα γλσζηφηεξα θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζεο είλαη: 
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1. Η δηαηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο θάπνηνπ κάλαηδεξ 

Κάζε κέινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, φπσο είλαη θπζηθφ, 

ελεξγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο κπνξεί λα απνηειέζεη γηα 

απηφλ ζεκαληηθφ θίλεηξν παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απηφ 

γηαηί ε κε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο, 

νδεγεί ζε αληηθαηαζηάζεηο ή θαη ζε απνιχζεηο. 

 

2. Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα 

Τπάξρεη πεξίπησζε ηα κέιε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο λα θαηαθεχγνπλ ζε 

πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, φρη γηα λα δηαηεξήζνπλ 

ηε ζέζε πνπ ήδε έρνπλ, αιιά γηα λα πξναρζνχλ ζε θάπνηα πςειφηεξε ζέζε ζηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ ηνπο κε ηελ 

θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο λα επηβξαβεχεη φζνπο πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία είλαη πηζαλφλ 

θάπνηνη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ νηηδήπνηε πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ ζε κηα 

θαιχηεξε ζέζε. 

 

Δπηπιένλ, θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε 

ε πνιιέο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο Ζ.Π.Α., ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα 

ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε κεξηθνχο θιάδνπο, 

φπσο είλαη ν ηξαπεδηθφο, ν αζθαιηζηηθφο θαη ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο 

σθέιεηαο, ν αζθνχκελνο ξπζκηζηηθφο παξεκβαηηζκφο θαιχπηεη θαη ηε ινγηζηηθή 

πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ νξίδνπλ φηη νη ηξάπεδεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

απαηηνχλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο λα είλαη νηθνλνκηθά πγηείο, ελψ νη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο επηηξέπεηαη λα θεξδίδνπλ έλα εχινγν πνζνζηφ απφδνζεο επί ησλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Οη ξπζκίζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζηηο 

δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα επεξεάζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 
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απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηξάπεδεο πνπ είλαη θνληά ζην θαηψηαην φξην 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη 

νη νηθνλνκηθά αδχλακεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ γηα ηζρπξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο
76,77

. 

 

2. Οη αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο  

Ζ πξαγκαηνπνίεζε πνιχ πςειψλ θεξδψλ απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί 

ε χπαξμε ή κε κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνο. ε παγθφζκην επίπεδν, ππάξρνπλ εηδηθνί 

πεξηνξηζκνί θαηά ησλ κνλνπσιίσλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα επηρείξεζε κε αξθεηά πςειά 

θέξδε έρεη ζπκθέξνλ λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζή ηνπο απφ 

ην θξάηνο. Κίλεηξν, επίζεο, γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο έρνπλ θαη νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ είζπξαμε 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ή ηελ αηηηνιφγεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εηζπξάμεη 

ζην παξειζφλ. 

 

3. Η πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ  

Σν θίλεηξν απηφ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ φζν είλαη δπλαηφλ ηε θνξνινγηθή ηνπο 

επηβάξπλζε, κεηψλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαηαθεχγνληαο ζε δηάθνξεο πξαθηηθέο 

επεξεαζκνχ. Δμαζθαιίδνπλ, κάιηζηα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη αξθεηά θεθάιαηα γηα 

ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηελ Διιάδα, φπνπ επηθξαηνχλ θπξίσο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ε πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ε απφθξπςε πσιήζεσλ ή 

αγνξψλ κε ηε κε θαηαρψξεζε αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ή κε ηελ εκθάληζε κεησκέλσλ 

                                                
76 PETRONI, K. R. 1992. Optimistic reporting in the property casualty insurance industry. Journal of 

Accounting and Economics. 15: 485-508 
77

 ADIEL, R. 1996. Reinsurance and the management of regulatory ratios and taxes in the property – 

Casualty insurance industry. Journal of Accounting and Economics. 22 (1-3): 207-240 
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εζφδσλ, ε απφθξπςε παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εκθάληζε 

ππεξβνιηθήο θχξαο ή κε ηελ αχμεζε παξαγσγήο επηειψλ ππνπξντφλησλ, πνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε απφθξπςε πσιήζεσλ ή δεκηνπξγία αθαλψλ 

απνζεκάησλ, κε ζθνπφ ηε κειινληηθή δηάζεζή ηνπο ρσξίο ζηνηρεία, ε εκθάληζε 

απμεκέλνπ θφζηνπο αγνξάο πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ε εκθάληζε εηθνληθψλ 

αγνξψλ πιηθψλ ή δαπαλψλ παξαγσγήο κε θαηαρψξηζε ηηκνινγίσλ αλχπαξθησλ 

πξνκεζεπηψλ, ε εκθάληζε κεησκέλεο πνζνηηθά απνγξαθήο ιήμεο πξψησλ πιψλ θαη 

έηνηκσλ πξντφλησλ γηα λα απμεζεί ην θφζηνο παξαγσγήο ή ην θφζηνο απηψλ πνπ 

πνπιήζεθαλ θαη λα κεησζεί ην κηθηφ θέξδνο, ε ππνηίκεζε απνγξαθφκελσλ θαηά ην 

ηέινο ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ε κεηαπψιεζε αθξηβψλ πξψησλ 

πιψλ θαη ε αγνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε θζελφηεξσλ, ρσξίο θαηαρψξεζε ηεο πψιεζεο 

θαη ηεο αγνξάο, πξνο δεκηνπξγία πςεινχ θφζηνπο, ηα εζειεκέλα αζξνηζηηθά ιάζε 

ζηελ θαηαρψξεζε ηεο απνγξαθήο ιήμεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ηα 

εζειεκέλα αζξνηζηηθά ιάζε ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ αγνξψλ θαη 

πσιήζεσλ πξνο εκθάληζε κηθξφηεξνπ ππνινίπνπ ιήμεο ή κηθηνχ θέξδνπο, ε έθδνζε 

εηθνληθψλ πηζησηηθψλ ζεκεησκάησλ γηα ρνξεγεζείζεο εθπηψζεηο, πξνκήζεηεο θαη 

ινηπέο ακνηβέο κε αλαθξηβή ζηνηρεία επσλπκίαο ή δηεχζπλζεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη 

ηέινο, ε δηαθίλεζε αγαζψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ρσξίο έθδνζε ησλ απφ ηνλ 

Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ.  

 

Σειεπηαία θαηεγνξία θηλήηξσλ είλαη απηά ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Ο βξαρππξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο  

Μεξηθέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ ηνπο αδηαθνξψληαο γηα ην απψηεξν κέιινλ. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηχρνπλ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο απηνχο ζηφρνπο ηεο 

θεξδνθνξίαο, πηνζεηνχλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

καθξνρξφληα απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηάζνπλ απμεκέλα θέξδε ζε θάπνηα ρξήζε, θεθαιαηνπνηνχλ έμνδα πνπ ζα 

έπξεπε θαλνληθά λα εκθαληζηνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο. 
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2. Με ξεαιηζηηθνί πξνυπνινγηζκνί θαη ζρέδηα δξάζεο  

Οη επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ ελίνηε κε ξεαιηζηηθνχο εηήζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη ζρέδηα δξάζεο κε κνλαδηθφ θίλεηξν λα δψζνπλ ψζεζε ζηνπο 

κάλαηδεξ λα πεηχρνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ θάζε ρξφλν απμάλνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηά ηνπο θαηά έλα 

ζηαζεξφ πνζνζηφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ππάξρεη ν θίλδπλνο νη δηνηθνχληεο λα 

θαηαθχγνπλ ζε πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

 

Σν θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη σο πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ θηλήηξσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. ε θάζε πεξίπησζε, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί 

φινπο ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη πηέζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Χζηφζν, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη θαη πεγάδνπλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Κη απηφ γηαηί νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην έρνπλ ηζρπξφηαηα 

θίλεηξα λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ πηζαλέο 

κεηψζεηο ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

 

 

4.3.3 Πξαθηηθέο Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απνηειεζκάησλ 

  

Οη ζπλήζεηο πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ (earnings 

management) είλαη νη αθφινπζεο: 
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1. Δμνκάιπλζε Κεξδψλ 

 

Ζ ζπλεζέζηεξα παξαηεξνχκελε κνξθή ηνπ earnings management ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εμνκάιπλζε ή νκαινπνίεζε ησλ θεξδψλ (income smoothing)
78

. Ζ εμνκάιπλζε 

ησλ θεξδψλ έρεη έλα ζαθή ζηφρν πνπ είλαη ε εκθάληζε κηαο ζηαζεξήο αχμεζήο ηνπο. 

Γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπ earnings management απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε εηαηξία λα παξάγεη αξθεηά κεγάια θέξδε θαη επνκέλσο ε νηθνλνκηθή ηεο 

απφδνζε λα είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν, ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιέςεηο κε ηηο νπνίεο ζα ξπζκίδνληαη νη ξνέο φηαλ ρξεηάδεηαη. 

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα κία κείσζε ζηε δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ, ε νπνία σο γλσζηφ 

απνηειεί έλα κέηξν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ
79

. 

Οη επελδπηέο ζεσξνχλ φηη ηα θέξδε έρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία εάλ νη 

εθπιήμεηο θαηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη κηθξφηεξεο (εάλ δειαδή ηα δεκνζηεπκέλα 

θέξδε είλαη πνιχ θνληά ζηα αλακελφκελα θέξδε). Μηα κεγαιχηεξε απφθιηζε κεηψλεη 

ηελ αλαθεξφκελε αμηνπηζηία ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ, κεηξηάδνληαο ηελ αχμεζε 

ζηελ αμία ηεο εηαηξίαο απφ ηε δεκνζίεπζε πςειφηεξσλ θεξδψλ. Ζ εμνκάιπλζε ησλ 

θεξδψλ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βαζίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο φηη νη 

κάλαηδεξ ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη φηη νη 

δηαθπκάλζεηο θαη ε αδπλακία πξφβιεςεο ησλ θεξδψλ είλαη νη ζπλεζηζκέλνη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ κέηξσλ ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο. 

Δηδηθφηεξα, νη κάλαηδεξ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ αληηκεησπίδνπλ κηα 

απμαλφκελε πίεζε λα δεκνζηεχνπλ νκαινπνηεκέλε ρξνλνζεηξά θεξδψλ, θαζψο κφλν 

εάλ νη αγνξέο ήηαλ ηέιεηεο, ε δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ δε ζα είρε θφζηνο γηα ηνπο 

κάλαηδεξ θαη ηηο εηαηξίεο ηνπο κε απνηέιεζκα θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα κελ είραλ 

θίλεηξα λα εμνκαιχλνπλ ηα θέξδε
80

. 

 

 

 

 

 

                                                
78 DECKOW, P. M., SLOAN, R. G., SWEENEY, A. P., 1995. Detecting Earnings Management. The 

Accounting Review. Vol. 70. No. 2, pp. 193-225 
79 KLEIN, A., 2002. Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. 

Journal of Accounting and Economics. Vol. 33. Iss. 3, pp. 375-400 
80 Αλάθηεζε απφ www.fraudpractice.com 
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2. "Big Bath" Accounting (Λνγηζηηθή Κάζαξζε) 

 

Ζ πξαθηηθή ηεο ινγηζηηθήο θάζαξζεο απνηειεί κηα κνξθή επεξεαζκνχ ή 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε πξσηνβνπιία ηεο 

δηνίθεζήο ηεο. Πεξίπησζε ινγηζηηθήο θάζαξζεο έρνπκε γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαη παξαπνηεί ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνχλ κεησκέλα ηα ηξέρνληα 

απνηειέζκαηα, ε επζχλε ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνλ πξνθάηνρφ ηνπ θαη λα εκθαληζηνχλ 

πην απμεκέλα ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ. Έηζη, κέζσ ηεο 

ηερληθήο απηήο, ην λέν management κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηε εηθνληθή κείσζε 

ησλ ηξερφλησλ θεξδψλ θαηεγνξψληαο ηηο πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο γηα ηα ρακειά 

επίπεδα θεξδψλ (θαη κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο ηζηνξηθέο βάζεηο γηα κειινληηθέο 

ζπγθξίζεηο). Ζ κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηεο αλαβνιήο 

αλαγλψξηζεο εζφδσλ θαη θπξίσο κέζσ ηεο εκθάληζεο ππνινγηζηηθψλ δαπαλψλ, φπσο 

νη πξνβιέςεηο. 

Έλα φρη πνιχ ζπάλην γεγνλφο γηα πνιιέο εηαηξίεο παξαηεξείηαη φηαλ, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο πξέπεη λα αλαδηνξγαλψζνπλ ή λα 

εμαιείςνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, επηηξέπεηαη ζηε 

δηνίθεζε λα θαηαγξάςεη κηα πξνβιεπφκελε ρξέσζε έλαληη ησλ εζφδσλ γηα ην θφζηνο 

εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Απηή ε εθηηκψκελε δεκία ζπρλά αλαθέξεηαη ζαλ κε 

επαλαιακβαλφκελε (nonrecurring) ρξέσζε έλαληη ησλ εζφδσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη 

πσο δελ αλαθέξεηαη ζηα ηαθηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Λνγίδνληαο, σζηφζν κηα 

κεγάιε απψιεηα έλαληη ησλ ηξερφλησλ εζφδσλ, δεκηνπξγείηαη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο, ή θάπνηνπ αμηφγξαθνπ γεληθφηεξα, θαζψο ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κε άζρεκα λέα ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Δληνχηνηο, αλ ε ρξέσζε θαη νη ζρεηηθέο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ζεσξεζεί πσο ζα έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ε ηηκή ηεο κεηνρήο επαλέξρεηαη πνιχ γξήγνξα. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη “Big bath” ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη, εάλ πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ δπζάξεζηα λέα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

δεκίεο απφ θάπνηα ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε, είλαη πξνηηκφηεξν ε δηνίθεζε λα ηα 

αλαθέξεη ακέζσο, νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα κειινληηθέο 

απμήζεηο θεξδψλ. Αληίζηνηρα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηέηνηεο ρξεψζεηο βαζίδνληαη ζε 

εθηηκήζεηο, είλαη θαιχηεξα απηέο λα πξνβιέπνληαη (ή λα εθηηκψληαη) ζε πςειά 
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επίπεδα γηα λα απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο αξγφηεξα, φπσο εάλ επηιέγνληαλ 

απψιεηεο ζε ρακειά ή κεζαία επίπεδα θαη απνδεηθλπφηαλ αξγφηεξα φηη ηα έμνδα 

βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα. πλήζεηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο “Big Bath” 

πξνζεγγίζεσλ απνηεινχλ ε αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, ε αλαδηνξγάλσζε 

πξνβιεκαηηθνχ δαλεηζκνχ, ε κείσζε θαη απαμίσζε θεθαιαίσλ θαη ε δηάζεζε 

ιεηηνπξγηψλ. 

Καηαιήγνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη δηνηθήζεηο πξνβαίλνπλ ζε 

Big Bath accounting φηαλ ηα λέα γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο είλαη πνιχ άζρεκα, ελψ 

φηαλ ηα λέα είλαη θαιά πξνβαίλνπλ ζε εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ. Βεβαίσο, νη 

παξαπάλσ δχν ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ ιακβάλνπλ ρψξα, ηφζν φηαλ νη 

επελδπηέο δελ έρνπλ βαζηέο γλψζεηο, φζν θαη φηαλ απηνί είλαη αξθεηά έκπεηξνη 

(sophisticated). 

 

 

3. Λνγηζηηθά Σερλάζκαηα 

 

Σα ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ζθάλδαια πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο 

ζηηο Ζ.Π.Α πξνθάιεζαλ ζπδεηήζεηο θαη δηαμηθηζκνχο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνιχπινθεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαζηξέβισζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη λνκηθά 

επηιήςηκε, αιιά λα νθείιεηαη ζε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο επειημίαο πνπ απηά 

παξέρνπλ. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

είλαη ζθφπηκε θαη νη απηνπξγνί ηεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, αλαιψλνληαη ζηελ επίηεπμε ινγηζηηθψλ θαη φρη 

επηρεηξεκαηηθψλ ζθνπψλ
81

. 

Ζ αδπλακία απηή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ζπλφινπ αξρψλ θαη θαλφλσλ 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξφηππα απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γεληθήο εθαξκνγήο θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα επηδέρνληαη δηάθνξεο εξκελείεο 

πξνζαξκνδφκελα ζηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο ησλ 

εηαηξηψλ αθήλνληαο αξθεηά πεξηζψξηα ππνθεηκεληθφηεηαο σο πξνο ηηο κεζφδνπο πνπ 

ζα επηιεγνχλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

                                                
81

 MULFORD, W. Charles, 2002. The Financial Numbers Game, Detecting Creative Accounting 

Practices. New York: Willey 
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ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθά ινγηζηηθά ηερλάζκαηα 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο. 

 

 Μεγέζε εθηφο Ιζνινγηζκνχ  

Κάπνηεο εηαηξίεο επηιέγνπλ κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο λα κελ απνηππψλνπλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο θάπνηα πάγηα ζηνηρεία 

κεγάιεο αμίαο. Έηζη, εκθαλίδνληαη κηθξφηεξεο απνζβέζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, δειαδή ιηγφηεξα έμνδα θαη άξα πεξηζζφηεξα θέξδε. Καηά ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν, δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη νη αληίζηνηρεο καθξνρξφληεο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απμεκέλν θίλδπλν θαη πνπ ε απεηθφληζή ηνπο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πηζαλφλ λα επεξέαδε αξλεηηθά ηνπο επελδπηέο θαη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο ηεο εηαηξίαο.  

Έηζη, ε εηαηξία κε ηελ εθηφο Ηζνινγηζκνχ απεηθφληζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο, κέηνρνη, δπλεηηθνί 

επελδπηέο, πηζησηηθά ηδξχκαηα) σο ρακεινχ θηλδχλνπ επελδπηηθή επθαηξία, κε 

απνηέιεζκα λα αληιεί ρακεινχ θφζηνπο θεθάιαηα κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο 

θεθαιαηαγνξάο θαη λα ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο. 

Μία πξαθηηθή ρξεζηκνπνίεζεο ζηνηρείσλ εθηφο Ηζνινγηζκνχ είλαη θαη ε 

δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ Δηαηξηψλ Δηδηθνχ θνπνχ. Ζ ίδξπζε απηψλ ησλ εηαηξηψλ 

απφ ηηο κεηξηθέο απνζθνπεί ζπλήζσο ζηε κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

ηνπο απφ καθξνπξφζεζκα έξγα ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. Με απηή ηε κέζνδν, νη Δηαηξίεο Δηδηθνχ θνπνχ αλαιακβάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν θαη ε κεηξηθή εηαηξία, θαηέρνληαο ιηγφηεξν ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ, δελ 

εκθαλίδεη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε απηέο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Πην απιή πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Δηαηξηψλ Δηδηθνχ 

θνπνχ είλαη ε κεηαβίβαζε ζε απηέο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία πάγησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηνπ πςεινχ δαλεηζκνχ γηα ηελ αγνξά ηνπο. Έηζη, ε κεηξηθή εηαηξία εκθαλίδεηαη λα 

έρεη πςειφηεξν δείθηε ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο πψιεζεο ηνπ παγίνπ, αιιά θαη 

ιηγφηεξα έμνδα, θαζψο απνθεχγεη ηηο απνζβέζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

παγίνπ. ηε ζπλέρεηα, ε κεηξηθή εηαηξία κπνξεί λα κηζζψζεη ην πάγην κε ηε κνξθή 



Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

ΣΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

101 

 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, ζπλερίδνληαο έηζη λα κελ εκθαλίδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηελ 

αμία ηνπ παγίνπ αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. 

Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο είλαη ε ηερλεηή δηφγθσζε ησλ θεξδψλ 

θαη ησλ εζφδσλ θαη ε κείσζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ζε βαζκφ πνπ λα 

θαζίζηαηαη ε εηαηξία ζηα κάηηα ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά αμηφπηζηε κε πεξηνξηζκέλν θίλδπλν θαη 

πςεινχο ξπζκνχο ξεπζηφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. 

 

 Δλζψκαηα πάγηα 

 Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο είλαη ε δηελέξγεηα ή κε ησλ απνζβέζεσλ. Έηζη επεξεάδεηαη ε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, σο πξνο ηα θέξδε θαη ν ηζνινγηζκφο σο πξνο ηα πάγηα, θαη 

θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεηαη νιφθιεξν ην Δλεξγεηηθφ. Δθηφο απηψλ, επεξεάδνληαη θαη 

δηάθνξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ROI (Return on 

Investment), δειαδή ε απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο. 

Οη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε δχλαηαη λα παξνπζηάζεη απμεκέλεο 

ηηο απνζβέζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεη 

κηθξφηεξα θέξδε απφ ηα πξαγκαηηθά είλαη αξθεηνί. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε 

παξάλνκε εθαξκνγή απμεκέλσλ ζπληειεζηψλ απνζβέζεσλ ή ε εκθάληζε 

αγνξαζζέλησλ επίπισλ θαη ζθεπψλ ζηα γλσζηά ζε φινπο καο «ζπαζκέλα ηηκνιφγηα».  

Μεξηθέο επηρεηξήζεηο, επίζεο, ελψ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ηελ ηδηνθαηαζθεπή 

ελφο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δελ κεηαθέξνπλ ην ινγαξηαζκφ «Πάγηα ππφ 

θαηαζθεπή» ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ Παγίνπ θαη έηζη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα δηελεξγήζνπλ απνζβέζεηο γηα απηφ. Έηζη, εκθαλίδνληαη πςειφηεξα 

θέξδε θαη σξαηνπνηείηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. Άιιεο 

επηρεηξήζεηο κεηαθέξνπλ ηα δεδνπιεπκέλα έμνδα ρξήζεσο ζην ινγαξηαζκφ 16 ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, παξαβηάδνληαο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ εμφδνπ, 

αιιά θαη ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. Ζ ελ ιφγσ κεηαθνξά απνζθνπεί 

ζηελ εκθάληζε απμεκέλσλ θεξδψλ. 

Σέινο, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο κεηαθέξνπλ ηνπο ηφθνπο - έμνδα ηεο ρξήζεσο 

ζην θφζηνο πξντφληνο θαη φρη ζην θφζηνο πεξηφδνπ, φπσο άιισζηε νξίδεη ν λφκνο. 

Έηζη, βειηηψλνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

εκθαλίδνληαο πςειφηεξα θέξδε, γηαηί φπσο είλαη γλσζηφ, θφζηνο πξντφληνο είλαη ην 
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θφζηνο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην πξντφλ, απνζεκαηνπνηείηαη θαη επηβαξχλεη ην 

απνηέιεζκα ρξήζεσο κφλν φηαλ πνπιεζεί. Δλψ, θφζηνο πεξηφδνπ είλαη ην θφζηνο πνπ 

επηβαξχλεη εμ’ αξρήο ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Αληηζέησο, αλ ζέινπκε λα 

εκθαλίζνπκε κεησκέλα θέξδε, ηφηε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο έμνδν θάπνην 

θφζηνο πξντφληνο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ην κηζζφ ηνπ θχιαθα. 

 

 Άπια ή αζψκαηα πάγηα  

χκθσλα κε ην λφκν, ηα αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ 

ζε κία ρξήζε είηε ηζφπνζα ζε 2, 3 ή 5 έηε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξνρσξνχλ ζε 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ζπρλά παξαβαίλνπλ ην λφκν θαη πξνζαξκφδνπλ ην 

ρξφλν απφζβεζεο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο. Έηζη, εάλ γηα παξάδεηγκα έλα άπιν 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απνζβεζηεί ζε 5 έηε αληί ζε κία κφλν ρξήζε, ηφηε ζα 

σξαηνπνηεζεί ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη νη 

άδεηεο επξεζηηερλίαο, ε θήκε ή ππεξαμία ηεο εηαηξίαο, ε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ 

πξνο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ε αμία ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, ε κέζνδνο θαηαγξαθήο ηνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ βξίζθεηαη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζηειερψλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ππάξρεη θαη 

εδψ πξφζθνξν έδαθνο γηα παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Κεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ  

Έλαο άιινο ηξφπνο αιινίσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο 

κηαο εηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ αιφγηζηε θεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ πνπ δελ πιεξνχλ 

ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα θεθαιαηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα θάπνηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα νπνία αληί λα εμνδνπνηεζνχλ θαη λα απεηθνληζζνχλ ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, κεηαθέξνληαη ηειηθά ζηνλ ηζνινγηζκφ σο 

δαπάλεο πνιπεηνχο απφζβεζεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε απφθαζε γηα 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ εκπεξηέρεη ππνθεηκεληζκφ θαη θηλείηαη ζηα φξηα 

αμηνπνίεζεο ηεο επειημίαο πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζηηθά πξφηππα. 
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 Δκπνξεχκαηα ή έηνηκα πξντφληα 

 Γηα ηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ κέζσ ησλ 

εκπνξεπκάησλ αθνινπζνχληαη νη εμήο πξαθηηθέο: 

Αξρηθά γίλεηαη απνηίκεζε ησλ πεπαιαησκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζηελ ηηκή 

θηήζεσο θαη φρη ζηελ κηθξφηεξε πιένλ ηηκή πσιήζεψο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα κελ εκθαλίζνπλ ηηο ελδερφκελεο πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δεκίεο, εκθαλίδνληαο βειηησκέλν απνηέιεζκα, ελψ παξάιιεια απμάλνπλ θαη ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπο κε ηελ εχξεζε ελφο ηειηθνχ απνζέκαηνο κεγαιχηεξνπ απφ φηη είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θα πξέπεη αθφκα λα ζεκεησζεί, πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

επεξεάδεηαη ζεηηθά ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο θαη αξλεηηθά ν δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο (ROI). 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, γηα παξάδεηγκα απφ LIFO ζε FIFO, ζε πξντφληα φπνπ παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηεο ηηκήο. Απηή ε πξάμε ρεηξαγψγεζεο σζηφζν, αξγά ή γξήγνξα ζα 

απνθαιπθζεί θαη ζα εμεηαζηνχλ νη ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

εχξεζε ηπρφλ ηέηνησλ «ηερλαζκάησλ». ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πάξεη 

ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο, ηφηε ν 

νξθσηφο ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγξάςεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηηο 

επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη απηή ε αιιαγή. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη απνηίκεζε φισλ ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

ηειεπηαία ηηκή αγνξάο ηνπο. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο, θπξίσο νη κηθξέο, επηηπγράλνπλ λα 

απμήζνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεψο ηνπο, αθνχ εκθαλίδνπλ 

ηειηθφ απφζεκα εκπνξεπκάησλ κεγαιχηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επεξεάδεηαη ζεηηθά ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο, φπσο θαη ν δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο απηήο (ROI), κηαο θαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκεηή (θαζαξά 

θέξδε) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ παξνλνκαζηή ηνπ δείθηε 

(ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ ελεξγεηηθφ). 

Δπίζεο, άιιεο πξαθηηθέο είλαη ε εηθνληθή πνζνηηθή αχμεζε ηεο απνγξαθήο 

κηαο επηρείξεζεο (ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηφο ηεο), κε ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εκθάληζε εηθνληθψλ πσιήζεσλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο ή θαη ζε αλχπαξθηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, θαη ε εηθνληθή 

αγνξαπσιεζία ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο κεηαμχ δχν νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Σέινο, κπνξεί λα γίλνπλ θαη νη αθφινπζεο θηλήζεηο: Παξνπζίαζε ησλ 

πξνθαηαβνιψλ πσιήζεσλ, σο πσιήζεσλ ηεο ρξήζεο, ππεξηηκνιφγεζε ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ πσιήζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη απηφ ζα ζεκαίλεη θαη θαηαβνιή 

κεγαιχηεξνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, παξάιεηςε εκθάληζεο δεκηψλ απφ αλαζθάιηζηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, απνθπγή ρξήζεο ηνπ 

θηλήηξνπ ινγηζκνχ δαπαλψλ χςνπο 1%-2% άλεπ παξαζηαηηθψλ επί ησλ πσιήζεσλ 

εμαγσγηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή επηβάξπλζε ηνπ ινγαξηαζκνχ "Κφζηνο 

Παξαγσγήο" κε έμνδα πσιήζεσλ (π.ρ. πξνκήζεηεο αληηπξνζψπσλ), 

ρξεκαηννηθνλνκηθά (ηφθνη θ.α.) ή έμνδα αδξάλεηαο (έμνδα δειαδή πνπ αθνξνχλ ζε 

δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο θαη ζα έπξεπε θαλνληθά λα βαξχλνπλ ηα Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο). Άκεζν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

απνζεκάησλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Αληηζηξφθσο, ε ππνβάζκηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο θαη ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κέζσ ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθά κε ηηο αληίζεηεο 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο θαη ζπλήζσο ηηο αθνινπζνχλ κηθξέο επηρεηξήζεηο.  

 

 Πειάηεο - Απαηηήζεηο - Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σξαηνπνηεκέλεο 

αξρηθά κέζσ ηεο κε δηελέξγεηαο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ή αθφκα 

θαη κε ηε δηελέξγεηα κεησκέλνπ ζπληειεζηή πξνβιέςεσλ γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο. Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ, εάλ ζέινπλ, λα δηελεξγήζνπλ πξνβιέςεηο 50% γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο. Γελ κπνξνχλ, φκσο, λα πξνρσξήζνπλ ζε ζσξεπηηθή απφζβεζε ησλ 

πειαηψλ, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηνπο, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πξνβιέςεηο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Οκνίσο, κπνξεί λα κε γίλεηαη κεηαθνξά ησλ πειαηψλ κηαο επηρείξεζεο ζηνπο 

επηζθαιείο πειάηεο, φηαλ πηα έρεη δηελεξγεζεί πξφβιεςε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. Έηζη, βειηηψλεηαη ν ηζνινγηζκφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε πνηφηεηα ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο, βειηηψλεηαη ν δείθηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο, φρη φκσο θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο απηήο (ROI), 

θαζψο ηα κεγέζε απφ ηα νπνία εμαξηάηαη δελ επεξεάδνληαη. 

Άιινο ρεηξηζκφο είλαη ε εηθνληθή κεηαθνξά καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο. Ο ηζνινγηζκφο βειηηψλεηαη πνηνηηθά, φπσο θαη νη 

αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο, ελψ ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο δελ κεηαβάιιεηαη. 
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Δλαιιαθηηθή απνηειεί θαη ε απνθπγή απνηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε μέλν λφκηζκα 

πνπ δεκηνπξγνχλ δεκίεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη απφθξπςε ησλ δεκηψλ απηψλ, ελψ 

αθφκε έλαο ρεηξηζκφο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ηφθσλ ζε δεδνπιεπκέλνπο θαη κε. Οη 

επηρεηξήζεηο πξνρσξψληαο ζηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ, ζεσξνχλ έλα κφλν κέξνο ησλ 

ηφθσλ απηψλ λα βαξαίλεη ηελ εθάζηνηε ρξήζε θαη ζπλεπψο απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο 

θαηά ην ππφινηπν πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ρξήζε. Χζηφζν, ε πξάμε 

απηή θαηαζηξαηεγεί ηε βαζηθή αξρή ηεο ζπλέπεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 

κεζφδσλ ή αιιηψο ηελ αξρή ηεο πάγηαο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηδίσλ ινγηζηηθψλ 

κεζφδσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «νη κέζνδνη, θαλφλεο θαη αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ρξήζε ζε ρξήζε απφ κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο, γηαηί αλ δελ 

ζπκβαίλεη απηφ, ηφηε νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δε ζα 

είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο, δεδνκέλνπ φηη ηα κεγέζε δε ζα 

είλαη ζπγθξίζηκα.» 

 

 πκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο - Υξεφγξαθα 

 Ο ινγαξηαζκφο «πκκεηνρέο ζε Δπηρεηξήζεηο» πεξηιακβάλεη κεηνρέο 

ζπγαηξηθψλ ή ζπγγελψλ εηαηξηψλ. Καηά θαλφλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο εκθαλίδνπλ ηηο κεηνρέο απηέο ζηελ αμία 

θηήζεο ηνπο θαη φρη ζηελ αληίζηνηρε ρξεκαηηζηεξηαθή (γηα φζεο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην), ή ηελ πξαγκαηηθή αμία, ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεσο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε πξαθηηθή απηή θαηαιήγεη ζην λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ηα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ηελ ππεξηίκεζε ή ηελ ππνηίκεζε 

ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ή ησλ ρξενγξάθσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα κεηαθέξνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ζηα 

ρξεφγξαθα (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ), πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηνπο δείθηεο 

ξεπζηφηεηάο ηνπο. Απφ ηε κεηαθνξά, φκσο, απηή επεξεάδεηαη θαη ν δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο (ROI) κηαο θαη ηα ρξεφγξαθα δελ απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθφ ζηνηρείν 

ησλ πσιήζεσλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Λεηηνπξγηθφ Δλεξγεηηθφ, φπσο νη 

ζπκκεηνρέο. Δθφζνλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ν παξνλνκαζηήο ηνπ ROI (κέζνο 

φξνο Λεηηνπξγηθνχ Δλεξγεηηθνχ), ε επηρείξεζε ζα εκθαλίδεη απμεκέλε 

απνδνηηθφηεηα. 
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 Αλαγλψξηζε Κάπνησλ Δζφδσλ Πξηλ Απφ Σελ Πξαγκαηνπνίεζή Σνπο 

Σέινο, έλα αθφκα ηέρλαζκα δηφγθσζεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε θάπνησλ εζφδσλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη ινγηζηέο εθκεηαιιεχνληαη ηελ επειημία πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζηηθά 

πξφηππα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ. Έηζη, κε ηελ 

θαηάιιειε ινγηζηηθή επηινγή, παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κηα πιαζκαηηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη ηα έζνδα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπο ή φρη. 

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

δηαζηξεβιψζεη ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη λα παξαπιαλήζεη 

ηνπο ρξήζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ είλαη πνιινί θαη πνηθίινπλ. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ δίλεηαη ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ νμπδέξθεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή 

πξφιεςε εθαξκνγήο ηέηνησλ πξαθηηθψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, 

αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γεληθφηεξα. 

 

 

4.4 Λνγηζηηθή Απάηε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζή καο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ελλνηνινγηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ φξνπ «απάηε» θαη ηνπ φξνπ «ζθάικα», ζχκθσλα ειεγθηηθφ 

πξφηππν 240. πγθεθξηκέλα, ην ζθάικα αλαθέξεηαη ζε αθνχζηα ιάζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο  καζεκαηηθά ή γξαθεηνθξαηηθά ιάζε ζε βαζηθέο 

εγγξαθέο θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία, αβιεςίεο ή παξεξκελείεο γεγνλφησλ θαη 

θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ απάηε, 

φπνπ ππάξρεη πξφζεζε γηα ηελ αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Απφ ηα 

πην πάλσ, πξνθχπηεη φηη ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ απάηεο θαη ζθάικαηνο είλαη ή 

χπαξμε ή κε πξφζεζεο γηα ηελ αλεηιηθξηλή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ην  δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν 240, ελψ ελλνηνινγηθά 

θαιχπηεη ηελ απάηε κφλν ησλ παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάλεη θαη 

αλαθνξά ζηελ θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απαηειέο πξάμεηο ή 

παξαιήςεηο πνπ δηαπξάηηνληαη εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. ηε κειέηε καο 

επηθεληξσλφκαζηε ζε απάηεο θαη φρη ζε ζθάικαηα. 
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4.4.1 Οξηζκόο ηεο Λνγηζηηθήο Απάηεο 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο «Απάηεο». 

χκθσλα κε ηνλ Καδαληδή
82

, ε αζπκθσλία νξηνζέηεζεο απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο. χκθσλα κε ηνλ παζή
83

, ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ έρνπλ ζπληειεπηεί θαη ηα 

κεγαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια αλαθνξηθά κε ηελ ινγηζηηθή απάηε, ν 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο είλαη «απάηε» (fraud) θαη εξκελεχεηαη σο ε 

ζθφπηκε αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χο κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ παξαπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

φξν δεκηνπξγηθή ή επηλνεηηθή ινγηζηηθή (creative accounting). 

Ο φξνο «απάηε» ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 240
84

 

αλαθέξεηαη ζε εζθεκκέλε πξάμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ηεο Γηνίθεζεο, 

ππαιιήισλ ή ηξίησλ πνπ νδεγεί ζε παξεξκήλεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

απάηε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη, ζχκθσλα κε ην ίδην ειεγθηηθφ πξφηππν, λφζεπζε ή 

αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, αιινησκέλε 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, απφθξπςε ή παξάιεηςε 

απνηειεζκάησλ ζπλαιιαγψλ απφ ινγηζηηθέο εγγξαθέο ή παξαζηαηηθά, θαηαρψξεζε 

ζπλαιιαγψλ άλεπ νπζίαο, νη ιεγφκελεο «εηθνληθέο ζπλαιιαγέο» θαη θαηαρξεζηηθή 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ. 

Με άιια ιφγηα, σο απάηε κπνξεί λα θξηζεί θάζε ζπκπεξηθνξά, κε ηελ νπνία 

έλα άηνκν ζθνπεχεη λα θεξδίζεη έλα κε ζχλλνκν πιενλέθηεκα απφ έλα άιιν άηνκν. 

ηε βηβιηνγξαθία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνιινί ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πην θάησ εμίζσζεο γηα ηελ απάηε: 

 

Απάηη (Fraud) = Κίνηηρο (Motive) + Μέζα (Means) + Εσκαιρία (Opportunity) 

 

Σα ηξία απηά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη γλσζηά σο «Σξίγσλν ηεο Απάηεο» 

(«The Fraud Triangle»). 

                                                
82 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 513 
83 ΠΑΘΖ, Υξήζηνο, 2002. «Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε ηεο Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». 

Λνγηζηήο. Σεχρνο 570, ζει. 1286-1294. 
84

 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 514 
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Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε πξνθχπηεη φηη έλα ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα ζνβαξφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα (θίλεηξν), δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο (κέζα) θαη έρεη ηελ επθαηξία λα απνθξχςεη ην γεγνλφο ηεο απάηεο (επθαηξία) 

είλαη πνιχ πηζαλφλ λα δηαπξάμεη απάηε ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Απάηε κπνξεί λα 

δηαπξαρζεί εζσηεξηθά απφ εξγαδφκελνπο κηαο επηρείξεζεο ή εμσηεξηθά απφ ηξίηνπο. 

Μπνξεί, επίζεο, λα δηαπξαρζεί απφ ηε ζπλεξγαζία ηξίησλ θαη εξγαδφκελσλ ηεο 

επηρείξεζεο
85

. Μηα απάηε κπνξεί γεληθά λα έρεη ζρεδηαζζεί πξνζεθηηθά γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Μηα ηέηνηα απάηε κε ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ είλαη 

αξθεηά δχζθνιν λα απνθαιπθζεί ρσξίο πξφζζεηνπο ειέγρνπο. Δπίζεο, ε απάηε 

κπνξεί λα είλαη ζπλερηδφκελε ή λα είλαη κία κφλν πξάμε.  

Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, απνδίδεη ζην πξφηππν SAS 

99 ηελ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ σο «απάηε», κέζα απφ ηε ζθφπηκε 

παξάβιεςε ινγαξηαζκψλ ή παξαπνίεζε απηψλ
86

, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Rezaee
87

, ε 

ινγηζηηθή απάηε κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (“financial 

statement fraud”) ζπλίζηαηαη ζηε ζθφπηκε απφπεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

εμαπαηήζνπλ ή λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θπξίσο επελδπηέο θαη πηζησηέο, κε ηε ζχληαμε 

θαη δεκνζίεπζε αιινησκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ απάηε πεξηιακβάλεη παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εμαπάηεζε, απφθξπςε θαη παξαβίαζε ηεο εκπηζηνζχλεο. Ζ Έλσζε Πηζηνπνηεκέλσλ 

Δμεηαζηψλ Απάηεο (ΑΟΡΔ) ησλ Ζ.Π.Α. ραξαθηήξηζε απηήλ ηελ θαηεγνξία απάηεο 

σο επαγγεικαηηθή απάηε θαη θαηάρξεζε θαη ηελ φξηζε σο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο θάπνηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπηίζεη πξνζσπηθά, θάλνληαο ζθφπηκα 

θαθή ρξήζε ή θαθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εξγνδφηε ηνπ. Ζ επαγγεικαηηθή απηή απάηε θαη θαηάρξεζε ηαμηλνκείηαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα: 

 Απάηε πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. 

 Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. 
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4.4.2 Καηεγνξίεο Λνγηζηηθήο Απάηεο 

 

πσο κφιηο πξναλαθέξζεθε, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδνληαη δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο ινγηζηηθήο απάηεο, νη νπνίεο θαη είλαη: 

 

 Απάηε πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε είλαη ν σθειεκέλνο ηεο δφιηαο πξάμεο. 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε κε πξάμεηο ηεο απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο κε 

ελέξγεηεο πνπ ππεξεθηηκνχλ ην απνηέιεζκα, ηηο πσιήζεηο ή ην ελεξγεηηθφ ή κε ηελ 

ππνηηκεκέλε εκθάληζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Ζ απάηε πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 

εθκεηάιιεπζεο ελφο άδηθνπ ή αλήζηθνπ πιενλεθηήκαηνο, πνπ κπνξεί λα εμαπαηάεη 

έλα ηξίην πξφζσπν. 

 

ρεηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο απάηεο απνηεινχλ ηα θάησζη
88

: 

 

 Πψιεζε ή εθρψξεζε θαληαζηηθψλ ή παξαπιαλεηηθψλ απεηθνληζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

 Αληηθαλνληθέο θαη παξάλνκεο πιεξσκέο θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, 

δσξνδνθίεο πάζεο θχζεσο, ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο, 

δσξνδνθίεο πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ. 

 

 Δθνχζηα, εζθαικέλε παξνπζίαζε ή απνηίκεζε ζπλαιιαγψλ, ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ ή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 Δθνχζηα απνηπρία λα θαηαγξαθνχλ ή λα απνθαιπθζνχλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα βειηίσλαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο 

ζηνπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηξίηνπο. 
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 Απαγνξεπκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πνπ παξαβηάδνπλ 

θπβεξλεηηθά λνκνζεηήκαηα, θαλφλεο, θαλνληζκνχο ή ζπκβφιαηα. 

 

 Φνξνινγηθή απάηε. 

 

 Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απάηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ηα παξαθάησ
89

: 

 

i. Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο δξάζηεο: 

 Κινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηξνπή θαη ηδηνπνίεζε δηαζεζίκσλ. 

 Παξαπνηήζεηο απνζεκάησλ, ραξαθηεξηζκφο πγηνχο απνζέκαηνο σο 

άρξεζηνπ ή ειαηησκαηηθνχ. 

 Παξαπνηήζεηο ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ. 

 

ii. Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο απφ εμσηεξηθνχο δξάζηεο. 

 Απάηε απφ πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο, ηηκνιφγεζε ρσξίο παξάδνζε, 

δηπιή ηηκνιφγεζε. 

 Γσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πξνκεζεπηέο. 

 Γσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πειάηεο. 

 

 

Πίλαθαο 3: πλήζεηο κνξθέο απαηειψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

Πεγή:  Καδαληδήο Υξήζηνο  

 

ΔΙΓΟ ΑΠΑΣΗ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

Παξαπνίεζε, λόζεπζε ή αιινίσζε 

ζηνηρείσλ ή παξαζηαηηθώλ. 

 Αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ησλ ηηκνινγίσλ 

αγνξψλ. 
 Αιιαγή εκεξνκεληψλ ζηα δειηία 

απνζηνιήο. 

 Αιιαγή ησλ πνζψλ ζηα ηηκνιφγηα 
δαπαλψλ. 

 Πξνζζήθε αλεηιηθξηλψλ δειηίσλ 

απνγξαθήο εκπνξεπκάησλ. 
 Δηθνληθά ηηκνιφγηα πσιήζεσλ ή 

δαπαλψλ. 
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πγθάιπςε ή παξάιεηςε απεηθόληζεο ησλ 

επηπηώζεσλ ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα παξαζηαηηθά θαη 

ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Καθή 

εθαξκνγή ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ. 

 Παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ. 

 Γεκηνπξγία θαληαζηηθψλ πειαηψλ. 
 Παγηνπνίεζε εμφδσλ πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 Γεκηνπξγία αλεπαξθψλ πξνβιέςεσλ. 

Παξάιεηςε απνθάιπςεο ζεκαληηθώλ 

πιεξνθνξηώλ. 

 Απφθξπςε ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο 
νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Απφθξπςε εθθξεκψλ νηθνλνκηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ απφ ηξίηνπο. 
 Παξάιεηςε αλαθνξάο κηαο κεηαβνιήο ζηε 

ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 



4.4.3 Γηεξεύλεζε ηεο Απάηεο από ηνλ Δζσηεξηθό Διεγθηή 

 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο. Έηζη, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα ειέγρεη αλ ππάξρνπλ ξεαιηζηηθνί ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο, αλ ππάξρνπλ γξαπηνί πεξηνξηζµνί πνπ λα πεξηγξάθνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αλ ππάξρνπλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηαζθάιηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απάηεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Πξέπεη, επίζεο, λα είλαη ηθαλφο λα πξνζδηνξίζεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο κνξθέο απάηεο. 

Σέινο, πξέπεη λα θάλεη κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο απάηεο θαη λα κπνξεί λα 

εληνπίζεη µε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ηνλ ή ηνπο ππαίηηνπο γηα ηελ απάηε.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο απάηεο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εθηεηακέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε αλ ε απάηε έρεη δηαπξαρζεί, φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο. Πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε επαξθνχο 

απνδεηθηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο απάηεο πνπ 

απνθαιχθζεθε. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηεξεχλεζεο 

ηεο απάηεο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη
90

: 

 

i.  Να εθηηκήζεη ην επίπεδν θαη ηελ έθηαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο απάηεο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 
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ii. Να θαζνξίζεη ηε γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πεηζαξρία πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. 

 

iii.  Να ζρεδηάζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη απηνπξγνί ηεο απάηεο, ε έθηαζε ηεο θαη νη 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο. 

 

iv.  Να ζπληνλίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο, ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ 

θαη άιισλ εηδηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ έξεπλα ηεο απάηεο. 

 

v. Να είλαη ελήκεξνο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ηελ απάηε 

ζηα πιαίζηα ηεο θήκεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ηδηαίηεξε δπζθνιία, φµσο, ζχµθσλα, µε δηεζλή έξεπλα ηεο Ernst & Τoung, 

παξαηεξείηαη ζηελ εχξεζε θαη πξφζιεςε ζηειερψλ µε εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνµείο 

ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ, απάηεο θαη επηρεηξεκαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ.  

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε 

138 ππεπζχλνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο απφ 24 ρψξεο, έδεημαλ 

φηη απφ ηε µηα πιεπξά, ε ζπκκφξθσζε µε ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζην επάγγειµα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ηαπηφρξνλα νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαινχληαη φιν θαη πην 

ζπρλά λα θαιχςνπλ µηα επξχηεξε ζεηξά θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ απάηε. Ζ έξεπλα έδεημε φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ δηαζέηνπλ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο.  

 

 

4.5 Η πκβνιή ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Πνηόηεηα ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο έλα ζεµαληηθφηαην θνµµάηη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζπµβάιιεη ζηελ απνηειεζµαηηθφηεηά ηεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
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ρξεµαηννηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζρνιείηαη µε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θη αληρλεχεη 

πηζαλέο παξαπνηήζεηο θαη απάηεο ζην πεξηερφµελφ ηνπο. Ζ ζεµαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρεη 

απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο έληνλα ηηο ξπζµηζηηθέο αξρέο θαζψο θαη ηελ θνηλή γλψµε. 

χµθσλα µε ηνπο Coram et al. (2006)
91

, νη εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηµήµα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα αληρλεχζνπλ απνηειεζµαηηθφηεξα ηελ απάηε, απφ εθείλεο πνπ δε 

δηαζέηνπλ ηέηνην ηµήµα.  

ε µία έξεπλα ησλ Doyle et al. (2007)
92

, εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεδνπιεπµέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δμ’ 

νξηζµνχ, ν απνηειεζµαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο νδεγεί ζε πην αμηφπηζηεο 

νηθνλνµηθέο πιεξνθνξίεο. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη ζηνρεχνπλ λα απνηξέςνπλ ή/θαη λα 

αληρλεχζνπλ πηζαλά ιάζε ή ηελ απάηε πνπ πξνέξρνληαη απφ µηα ιαλζαζµέλε 

δηαηχπσζε ησλ νηθνλνµηθψλ δειψζεσλ. Σν δείγµα εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε 

απνηειείηαη απφ 705 εηαηξίεο πνπ απνθάιπςαλ ηνπιάρηζηνλ µηα πιηθή αδπλαµία απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 έσο ην Ννέµβξην ηνπ 2005. Σα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ γεληθά φηη ν αδχλαµνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη µε ραµειήο πνηφηεηαο 

δεδνπιεπµέλα έζνδα/έμνδα, επνµέλσο µε ραµειφηεξεο πνηφηεηαο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, κεηξήζεθε ε επηξξνή νξηζµέλσλ έµθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο επηρείξεζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνπιεπµέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ. ην δείγµα 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε, ζπµπεξηιήθζεθαλ µφλν εηαηξίεο, φπνπ ην πξφβιεµα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο ήηαλ πιηθή αδπλαµία, δηφηη απηή ζεσξείηαη ε πην ζνβαξή 

αλεπάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Σα πξναλαθεξζέληα απνηειέζµαηα πξνηείλνπλ φηη φζν πην απνηειεζµαηηθφο 

είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηφζν πην πνηνηηθέο ζα είλαη νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη µηα εηαηξεία ηφζν πην πνηνηηθά ζα είλαη ηα 

δεδνπιεπµέλα έζνδα/έμνδά ηεο θη επνµέλσο ηφζν πην πνηνηηθέο νη νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο. Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζεηηθά ζην κέηξν πνηφηεηαο ησλ 

δεδνπιεπµέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ (ην νπνίν φζν απμάλεηαη κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

                                                
91 CORAM, P., FERGUSON, C., MORONEY, R., 2006. The Value of Internal Auditing in Fraud 

Detection 
92

 DOYLE, J.T., GE, W. and McVAY, S., 2007. Accruals Quality and Internal Control over Financial 
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δεδνπιεπµέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ) θαη θαη’ επέθηαζε αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ 

νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ε µία αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Prawitt et al. (2008)
93

, εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηµέλα, εξεπλάηαη εάλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πςειή ηνπο πνηφηεηα, ζπλδένληαη µε ραµειφηεξα επίπεδα 

δηαρείξηζεο εζφδσλ. Υξεζηµνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απφ 218 επηρεηξήζεηο γηα ηα 

νηθνλνµηθά έηε 2000 έσο θαη 2005, εμεηάδεηαη ε πξφβιεςε φηη έλα ζχλζεην κέηξν ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη αξλεηηθά µε ην κέηξν ησλ αλσµαιηψλ 

ζηα δεδνπιεπµέλα έζνδα/έμνδα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ.  

 

 

4.6 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Αμηνπηζηία Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ 

 

Σν ζέκα ηεο παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζνβαξφ θαη νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη αξθεηέο, ηφζν απφ 

πιεπξάο επηρεηξεκαηηθήο – ινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο, φζν θαη απφ καθξννηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο άπνςεο, φζνλ αθνξά ηα αίηηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Ζ επηρείξεζε 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε ην λα είλαη αθξηβήο, επαξθήο θαη αμηφπηζηε. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε θέξλεη ζε πέξαο απηή ηελ επζχλε.  

Ζ παξαπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

απνηειεί κηα παξάλνκε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο έγηλε εκθαλέο ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα
94

, απεηιεί θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ζηνηρίδνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθφηαηα πνζά. πσο πξναλαθέξακε, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε. Καηά ζπλέπεηα ε πηζαλφηεηα λα εκπιαθεί ε επηρείξεζε ζε παξαπνίεζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο απμάλεηαη, φηαλ ν έιεγρνο (εζσηεξηθφο θαη 

εμσηεξηθφο) είλαη ραιαξφο. 

                                                
93 PRAWITT, D.F., SMITH, J.S. and WOOD, D.Α., 2008. Internal Audit Quality and Earnings 

Management, Working Paper 
94 Βιέπε § 4.3. «Σν Φαηλφκελν ηεο Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ» 
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Οη ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ, σο εμήο: 

 Καζνξηζκφο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

πθίζηαηαη. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πθηζηάκελνπο ρξεκαηνδνηηθά λφκνπο 

θαη νηθνλνκηθνχο θαλνληζκνχο. 

 Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Έιεγρνο γηα ηε θπζηθή χπαξμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. 

Ο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη νη ειεγθηέο λα κελ εληνπίζνπλ παξαπνηήζεηο 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ειινρεχεη πάληνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Ο 

θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

 ηνλ εγγελή θίλδπλν (inherent risk). Ο θίλδπλνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο (θιάδνο, κέγεζνο, θ.ά.) πνπ 

ειέγρεηαη. 

 Σνλ θίλδπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θίλδπλνο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εθηίκεζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σνλ θίλδπλν εθιεθηηθψλ ηεθκεξίσλ. Ο θίλδπλνο ηεο κνξθήο απηήο ζπλίζηαηαη 

ζηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ειήθζεζαλ 

ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη αθφκε, ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα θαη γηα ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηή
95

. Σν ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζα θαζνξίζεη ην πξφηππν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αλεμάξηεηνη Οξθσηνί Λνγηζηέο εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα πεηζζνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο πάλσ ζηελ εηιηθξίλεηα 

θαη αμηνπηζηία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 

 

 

                                                
95 Βιέπε § 3.5. «χγθξηζε Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ» 
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4.7 Σν Δπαγγεικαηηθό Πξόηππν 280 (ΙΙΑ) 

 

ε παγθφζκην αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν ηα πιένλ έγθπξα θαη γεληθήο απνδνρήο 

ειεγθηηθά πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηέρνληαη, φπσο πξναλαθέξακε
96

, ζηα εθδνζέληα απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ «Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ». Σα πξφηππα απηά απνηεινχλ ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία 

κεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη ην έξγν ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
97

. 

Με ηα επαγγεικαηηθά απηά πξφηππα επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζζεί ην έξγν ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, φπσο απηφ πξέπεη λα είλαη ζηελ πξάμε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ ηα ελέθξηλε. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη νη νξγαληζκνί 

θαη νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή 

ζρεδηάδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηέηνηα ππεξεζία πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα πξφηππα απηά αλαδεηθλχνληάο ηα σο βάζε θαζνδήγεζεο θαη 

κέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο απηήο. Σα επαγγεικαηηθά απηά πξφηππα 

εμππεξεηνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο κε βάζε απηά νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα 

αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Σν Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 280 (ΗΗΑ) γηα ηελ πξνζήθνπζα επαγγεικαηηθή 

επηκέιεηα θαιχπηεη εθηελψο ην ζέκα ηεο απάηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. χκθσλα κε απηφ ην πξφηππν, ε απάηε ζπκπεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά παξαηππηψλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζθφπηκε 

εμαπάηεζε. Σν επαγγεικαηηθφ πξφηππν 280 αλαθέξεη αθφκε, φηη ε απάηε πνπ ζθνπφ 

έρεη λα σθειήζεη ηνλ νξγαληζκφ γεληθά, επηθέξεη απηφ ην απνηέιεζκα κε αμηνπνίεζε 

ελφο άδηθνπ ή αλέληηκνπ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα εμαπαηήζεη έλα 

έμσζελ ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

Γηα ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο θαη γηα ηελ επζχλε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ην 

Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 280 αλαθέξεη
98

: 

 

 

                                                
96 Βιέπε § 3.12. «Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» 
97 ΚΑΕΑΝΣΕΖ, Υξήζηνο, 2006. Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ, ζει. 392 
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 Απνηξνπή ηεο απάηεο 

Ζ απνηξνπή ηεο απάηεο ζπλίζηαηαη ζηηο πξάμεηο εθείλεο πνπ ιακβάλνληαη γηα 

παξεκπφδηζε δηάπξαμεο απάηεο θαη πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν, εάλ 

πξάγκαηη ιακβάλεη ρψξα απάηε. Ο θπξηφηεξνο κεραληζκφο απνηξνπήο είλαη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ βαζηθή επζχλε γηα θαζηέξσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξακέλεη ζηε δηνίθεζε. 

 

 Δπζχλε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπκβνιή ζηελ απνηξνπή ηεο απάηεο 

εμεηάδνληαο θαη αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο δπλεηηθήο έθζεζεο ζε 

θίλδπλν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα 

πξνζδηνξίδνπλ εάλ:  

 

 ην νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ. 

 

 έρνπλ ηεζεί ξεαιηζηηθνί νξγαλσηηθνί ζηφρνη θαη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. 

 

 ππάξρνπλ γξαπηέο πνιηηηθέο (θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο), πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

απαγνξεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη νπνηεδήπνηε 

αλαθαιχπηνληαη παξαβηάζεηο.  

 

 έρνπλ θαζηεξσζεί θαη δηαηεξεζεί θαηάιιειεο πνιηηηθέο εμνπζηνδφηεζεο γηα 

ζπλαιιαγέο. 

 

 έρνπλ αλαπηπρζεί πνιηηηθέο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, εθζέζεηο θαη άιινη 

κεραληζκνί γηα παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθάιηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

 ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο εθνδηάδνπλ ηε δηνίθεζε κε επαξθείο θαη αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο. 
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 πξέπεη λα γίλνληαη εηζεγήζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε ή ελίζρπζε νηθνλνκηθά 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα δηεπθφιπλζε 

απνηξνπήο ηεο απάηεο. 

 

Γηα ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο θαη ηελ επζχλε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή φζνλ 

αθνξά ηελ απνθάιπςε απάηεο, ην πην πάλσ επαγγεικαηηθφ πξφηππν αλαθέξεη φηη
99

: 

 

 Απνθάιπςε ηεο απάηεο 

Ζ αλαθάιπςε ηεο απάηεο ζπληζηάηαη ζηελ εμαθξίβσζε δεηθηψλ απάηεο 

θαηάιιεισλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ εηζήγεζε κηαο δηεξεχλεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

δείθηεο ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ειεγθηέο θαη άιισλ πεγψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

 Δπζχλε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

i. Καηά ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ειέγρνπ, νη επζχλεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή φζνλ 

αθνξά ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο είλαη: 

 

 Να έρεη επαξθή γλψζε ηεο απάηεο γηα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ελδείμεηο 

ελδερφκελεο δηάπξαμεο απάηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε γλψζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

αλάγθε λα γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απάηεο, ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάπξαμε απάηεο θαη ηα είδε ηεο απάηεο ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη. 

 

 Να βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή γηα ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 

αδπλακίεο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα επηηξέςνπλ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζεο απάηεο. Δάλ αλαθαιπθζνχλ ζνβαξέο αδπλακίεο 

ειέγρνπ, νη πξφζζεηνη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλαγλψξηζεο 

άιισλ ελδείμεσλ απάηεο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ελδείμεσλ είλαη κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο, ε παξαβίαζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ, νη αλεμήγεηεο εμαηξέζεηο ηηκνινγήζεσλ θαη νη αζπλήζηζηα κεγάιεο 

απψιεηεο πξντφλησλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

παξνπζία ελδείμεσλ πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο ζε θαζεκία ρξνληθή ζηηγκή 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα δηάπξαμεο απάηεο. 

 

 Να αμηνινγεί ηηο ελδείμεηο ελδερφκελεο δηάπξαμεο απάηεο θαη λα απνθαζίδεη 

εάλ είλαη απαξαίηεηε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ή εάλ πξέπεη λα πξνηαζεί 

δηεξεχλεζε. 

 

 Να γλσζηνπνηεί ζηηο θαηάιιειεο αξρέο ηνπ νξγαληζκνχ εάλ ιήθζεθε 

απφθαζε φηη ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο δηάπξαμεο απάηεο, ψζηε λα 

πξνηαζεί δηεξεχλεζε. 

 

ii. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ γλψζε ηζνδχλακε κε εθείλε ελφο 

αηφκνπ πνπ ε βαζηθή ηνπ επζχλε είλαη ε απνθάιπςε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο. 

Δπίζεο, κφλν νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, αθφκε θαη φηαλ επηηεινχληαη κε δένπζα 

επαγγεικαηηθή επηκέιεηα, δελ εγγπψληαη φηη ζα απνθαιπθζεί απάηε. 

 

iii. Ζ δηεξεχλεζε ηεο απάηεο ζπληζηάηαη ζε επηηέιεζε εθηεηακέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί εάλ έρεη ζπκβεί ε απάηε, φπσο 

ππνδειψζεθε απφ ηηο ελδείμεηο. 

 

iv. Καηά ηε δηεμαγσγή δηεξεπλήζεσλ απάηεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη: 

 

 Να εθηηκνχλ ην πηζαλφ επίπεδν θαη ηελ έθηαζε ηεο ζπλππαηηηφηεηαο ζηελ 

απάηε, ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε φηη ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα απνθεχγεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζε άηνκα πνπ 

ελδέρεηαη λα έρνπλ εκπιαθεί ή λα απνθηά παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ 

απηά. 

 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηεο δηεξεχλεζεο. Πξέπεη λα 

γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εζσηεξηθψλ 
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ειεγθηψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ εηδηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, γηα λα 

δηαζθαιηζζεί φηη απηή δηεμάγεηαη απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ην θαηάιιειν είδνο 

θαη επίπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ. Απηφ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

δηαβεβαηψζεηο ζε ζέκαηα φπσο επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, άδεηεο, θήκε 

θαη φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ή 

κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ππαιιήινπο ή ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 Να πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα 

εμαθξίβσζεο δξαζηψλ, έθηαζεο ηεο απάηεο, ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ζθνπνχ ηεο απάηεο. 

 

 Να ζπληνλίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, λνκηθφ ζχκβνπιν 

θαη άιινπο εηδηθνχο φπσο πξέπεη ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δηεξεχλεζεο. 

 

v. Μφιηο νινθιεξσζεί κηα δηεξεχλεζε απάηεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ ηα γεγνλφηα πνπ γλσξίδνπλ, πξνθεηκέλνπ: 

 

 Να πξνζδηνξίζνπλ εάλ πξέπεη λα ηζρπξνπνηεζνχλ ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε κειινληηθή ηξσηφηεηα. 

 

 Να πξνγξακκαηίζνπλ δνθηκαζίεο ειέγρνπ, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ 

απνθάιπςε ηεο χπαξμεο παξφκνησλ εηδψλ απάηεο ζην κέιινλ. 

 

 Να ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

γηα δηαηήξεζε επαξθνχο γλψζεο ηεο απάηεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ κειινληηθψλ ελδείμεσλ απάηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ  

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο αλεμέιεγθηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, κηα ηδέα πνπ πξνσζήζεθε κε θαλαηηζκφ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα.  

Σε ζηηγκή απηή βηψλνπκε ην απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ειέγρνπ (Regulation and 

Οversight) ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. κσο, ηα ζεκάδηα απηήο ηεο πνξείαο ήηαλ 

νξαηά εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Μέζα ζε ιίγα ρξφληα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πιήζνο 

θνινζζηαίσλ εηαηξηψλ θαηέξξεπζαλ (Δnron, WorldCom, Arthur Andersen, Lehman 

Brothers).  

Οη καθξφρξνλεο επαθέο, αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ θαη επηιχζεηο 

πξνβιεκάησλ κεηαμχ ειεγθηψλ, ινγηζηψλ θαη δηνίθεζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

ππέξκεηξε νηθεηφηεηα, ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Δμέρνλ παξάδεηγκα πξνο απνθπγή ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απνηειεί ε Enron, 

γη’ απηφ θαη ζα αζρνιεζνχκε κε απηή ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. Ζ κεηνρή ηεο εηαηξίαο 

έθηαζε ιίγν πξηλ ηελ ρξενθνπία ηεο ζηα 84,87$, θάλνληαο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξη-

νδηθνχ Fortune λα ηελ ςεθίζνπλ σο ηελ πην ζεβαζηή θαη θαηλνηφκν εηαηξεία ζηηο 

ΖΠΑ.  

 

 

5.2 Enron: Δμέιημε - Αίηηα Πηώρεπζεο - Δκπιεθόκελνη - Τπαίηηνη 

 

H ακεξηθαληθή εηαηξεία ENRON ηδξχζεθε ην 1985 σο κηα εηαηξεία παξνρήο θπζηθνχ 

αεξίνπ. Σν 1989 άξρηζε ηελ εκπνξία θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ζρεηηθψλ κε απηφ 

νηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ. Σν 1994 άξρηζε λα εκπνξεχεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη 

νηθνλνκηθά ζπκβφιαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Σν 1999 απνθηά ηε δηθή ηεο 

ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, ζηελ νπνία θαζηεξψλεηαη σο παγθφζκηα εηαηξεία εκπνξίαο 

ελέξγεηαο θαη ζπκβνιαίσλ. Ζ εηαηξεία κεηαηξέπεηαη απφ εηαηξεία παξνρήο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε παγθφζκην εγέηε φζνλ αθνξά ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ 
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ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο θηάλεη ηα $45 αλά κεηνρή. Σν 2000 ε 

αμία αλέξρεηαη ζηα $ 91 αλά κεηνρή. Σν 2001 ν πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο Sherron 

Watkins γξάθεη αλψλπκν γξάκκα ζηνλ ηφηε επηθεθαιή θαη αλψηαην δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο ηνλ Ken Lay φηη ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα κε δηάθνξεο 

ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη, φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ηκήκα απηψλ, ην ξφιν ηνπ 

Δπηθεθαιή ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ζ’ απηέο, θαζψο θαη ην 

πηζαλφ αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ ζα είραλ αλ απνθαιχπηνληαλ πιεξνθνξίεο γηα απηέο 

ζηηο δηάθνξεο επελδπηηθέο αγνξέο. Σελ ίδηα επνρή πνπιήζεθαλ κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

αμίαο $41 εθαηνκκπξίσλ. Άιια κέιε ηεο εηαηξείαο πνχιεζαλ $71 εθαηνκκχξηα ζε 

κεηνρέο. ηνπο εξγαδφκελνπο απαγνξεχζεθε ε πψιεζε κεηνρψλ απφ 

ζπληαμηνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο, εθηφο αλ έβγαηλαλ ζηε ζχληαμε ή αλ ζηακαηνχζαλ 

λα δνπιεχνπλ. 

Μεηά ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

πέθηεη ζηα $28 αλά κεηνρή. Έλα κήλα κεηά, ε εηαηξεία θάλεη αλαθνξά γηα $618 

εθαηνκκχξηα δεκία θαηά ην ηξίην ηξίκελν, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε παιαηφηεξεο 

αλαθνξέο αλέξρεηαη ζηα 1,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ δεκία πξνέξρεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ ηφηε Δπηθεθαιή ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνλ Andrew Fastow. Ζ Δπηηξνπή 

Αζθαιείαο θαη πλαιιαγψλ (SEC) δεηάεη πεξαηηέξσ εμεγήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δεκία. Ο Andrew Fastow παξακέλεη ήζπρνο ιφγσ ηεο ζέζεσο ηνπ. 

Σα πξνβιήκαηα ηεο εηαηξείαο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχζαλ ηνλ δαλεηζκφ πνπ εκθαλίδνληαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, ηα θέξδε ηεο απφ 

πσιήζεηο, θαζψο θαη ηα θέξδε θαη ηηο εηζξνέο/εθξνέο θεθαιαίνπ πνπ πξνέθππηαλ απφ 

ιεηηνπξγίεο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Σν Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο γίλεηαη πιένλ 

επίζεκε έξεπλα γηα ηελ Enron. Ζ ίδηα δειψλεη φηη ηα θέξδε ηεο θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία είραλ ππεξηηκνινγεζεί θαηά 586 εθαηνκκχξηα. Ζ δεκφζηα εηαηξεία 

νξθσηψλ ινγηζηψλ, ε Arthur Andersen, ειέγρεηαη απφ ηελ SEC φζνλ αθνξά ηα 

αξρεία ηεο πνπ πεξηείραλ ζηνηρεία γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Enron. Ζ ίδηα ε Enron 

πξνζπαζεί λα απμήζεη ηηο ρξεκαηηθέο ηεο εηζξνέο θαζπζηεξψληαο ηελ πιεξσκή ησλ 

δαλείσλ ηεο θαη ςάρλνληαο λέεο πεγέο βξαρππξφζεζκσλ θεθαιαίσλ. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001 θαηαθεχγεη ζην άξζξν 11 γηα πξνζηαζία απφ ηελ 

πηψρεπζε. Σν αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Arthur Andersen ιέεη ζην Κνγθξέζν 

φηη ε Enron ζα πξέπεη λα έρεη παξαβεί ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα. Σν 
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2002 ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο μεθηλάεη εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ 

απνηπρία ηεο εηαηξείαο. Απνθαιχπηεηαη φηη ε Arthur Andersen θαη ε Enron 

παξαπνίεζαλ ηα έγγξαθα ηνπο αθνχ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα γίλεη έξεπλα απφ ηελ 

SEC. Ζ Enron θαηέρεη πιένλ κεηνρέο κε αμία πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,2 έσο 0,5 δνιάξηα 

αλά κεηνρή. 

Απφ ηνλ Φεβξνπάξην σο ηνλ Αχγνπζην ζπλερίδνληαη νη έξεπλεο θαη εηαηξείεο, 

φπσο ε Merrill Lynch, ε Citicorp θαη ε J.P. Morgan Chase θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ 

γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο κε ηελ Enron. Δπίζεο, εξεπλάηαη ν ξφινο ηεο φζνλ 

αθνξά ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ζηελ Καιηθφξληα. Οη εξγαδφκελνί ηεο έρνπλ καδηθέο 

απψιεηεο φζνλ θνξά ηνπο ζπληαμηνδνηηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο απνιχζεηο 

ηνπο. Ζ θπβέξλεζε αλαζεσξεί ηελ αλάγθε γηα θαηλνχξηα λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζπληαμηνδφηεζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή απάηε. 

Απφ κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη φηη ν Skilling θαη ν Fastow είλαη νη βαζηθνί 

χπνπηνη γηα ηελ απνηπρία ηεο Enron. Χζηφζν, ηζρπξίδνληαη φηη ελεξγνχζαλ κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. Σν δε δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο εηαηξείαο εμαθνινπζνχζε λα εκπηζηεχεηαη ηελ Arthur Andersen, ε νπνία 

ηζρπξίδνληαλ φηη νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Enron απνδείθλπαλ φηη ηα έηε 

1998,1999 θαη 2000 ε Enron ήηαλ αμηφπηζηε φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

αλαθνξέο. Ζ Arthur Andersen ρξεζηκνπνηνχζε έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Enron καδί κε ηε ζπκβνιή ηεο ίδηαο. Σν ζχζηεκα απηφ 

αλαπηχρζεθε θαη γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο Γεληθά Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηεο 

Arthur Andersen θαη θαηά έλα κέξνο κε ηηο «λφκηκεο» επηρεηξήζεηο πνπ είραλ άπνςε 

πάλσ ζηα ινγηζηηθά θαη ηα θνξνινγηθά ηεο Enron φζνλ αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο. 

Σφζν φζνη είραλ εκπιαθεί ζηηο ζπλεξγαζίεο απηέο, φζν θαη ή ίδηα ε Arthur Andersen 

έδηλαλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηηο ινγηζηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο, νη νπνίεο μαθληθά έπαςαλ φηαλ άξρηζε ε έξεπλα γηα ηελ Enron. 

Σελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ε Enron πιήξσζε 50 εθαηνκκχξηα ζηελ Arthur 

Andersen γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηεο ππεξεζίεο. Οη ππφινηπεο εηαηξείεο πνπ παξείραλ 

εμίζνπ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Enron έιαβαλ θαη απηέο ην ίδην πνζφ. 

πλέπεηα απηνχ ήηαλ φηη φινη νη εκπιεθφκελνη ζην ζθάλδαιν είραλ ηε ζηγνπξηά φηη 

δξνχζαλ ζε έλα ζχζηεκα, φπνπ ν θαζέλαο θάιππηε ηηο ελέξγεηεο ηνπ απφ ηνπο 

άιινπο. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα κε ιάβνπκε ππφςε θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο 
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νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο, δειαδή ηηο ηξάπεδεο, θαζψο θαη άιιεο πηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνθαιχθζεθε φηη ηξάπεδεο φπσο ε J.P. 

Morgan Chase θαη ε Citibank ήηαλ θαη απηέο εκπιεθφκελεο ζην ζθάλδαιν. Παξείραλ 

ρξήκαηα ζηελ εηαηξεία γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αληί γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ελάληηα ζηελ πηψρεπζε. Οη ηξάπεδεο έβξηζθαλ ηξφπνπο πνπ 

ζεσξνχληαλ εμσηεξηθά λφκηκνη, ψζηε λα δεζκεχζνπλ ηελ Enron ζε πξαθηηθέο πνπ 

«έθξπβαλ» ηα ρξέε πνπ έδεηρλε ν ηζνινγηζκφο ηεο θαη ηαπηφρξνλα εκθάληδε 

αλαθνξέο κε θέξδε θαη εηζξνέο απφ επηρεηξήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηνπο δηάθνξνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα 

έδηλαλ ζπκβνπιέο ζηελ Enron, ψζηε λα απνθχγεη ηελ ρξενθνπία, ππνζηήξημαλ 

αξγφηεξα φηη αληηκεηψπηδε πςειφ πηζησηηθφ ξίζθν κέρξη ην 2001. Ζ καδηθή αιιαγή 

ησλ εγγξάθσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

ηελ έθαλαλ πηζησηή πςεινχ ξίζθνπ. Χζηφζν, αθφκε θαη νη ίδηνη νη πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί απέηπραλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε 

εηαηξεία, ψζηε λα ηελ πξνεηδνπνηήζνπλ έγθαηξα.  

ζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή Αζθάιεηαο θαη πλαιιαγψλ βξέζεθε πξν 

απξνφπηνπ κε ηηο απνθαιχςεηο πνπ έγηλαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001. Σν θξάηνο ηεο 

Καιηθφξληα έθαλε αιιαγέο ζηελ εκπνξία θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζέηνληαο θαλνληζκνχο ηφζν πνιχπινθνπο, ψζηε λα έρνπλ ην θίλεηξν νη 

παξαγσγνί ελέξγεηαο θαη νη εηαηξείεο εκπνξίαο ηεο λα θάλνπλ θέξδνο βαζηδφκελνη 

ζηελ αζάθεηα απηψλ. Οη λένη απηνί θαλνληζκνί είραλ, επίζεο, ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

ην φηη ελψ νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ζηαζεξέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, νη εηαηξείεο 

πνπ ηνπο ηελ παξείραλ ζα έπξεπε λα πιεξψζνπλ έλα πνζφ, ην νπνίν θάζε θνξά 

πξνζαξκφδνληαλ κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ίζσο, ινηπφλ, θαη νη ίδηνη 

νη πνιηηηθνί λα ζπλέβαιιαλ άζεια ηνπο ζηελ απνηπρία ηεο Enron. 

Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα αθήζνπκε εθηφο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη δνχζαλ απφ θνληά ηελ ρεηξνηέξεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

Πνιινί απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Enron εξγάδνληαλ πξηλ γηα ηελ Arthur Andersen, 

ελψ ηαπηφρξνλα νη ελ ελεξγεία ειεγθηέο δηαηεξνχζαλ κφληκα γξαθεία κέζα ζην 

θεληξηθφ θηήξην ηεο Enron, θαζψο εθηφο απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν, ηνπο είρε αλαηεζεί κε outsourcing θαη ν εζσηεξηθφο ηεο έιεγρνο. 

Δίραλ θιεζεί, δειαδή νη ίδηνη άλζξσπνη λα ειέγμνπλ θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηνπο 
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εαπηνχο ηνπο. πσο παξαηεξεί έλαο πξψελ εζσηεξηθφο ινγηζηήο ηεο Enron ν Kevin 

Jolly, «Ννκίδακε φηη ήηαλ ππάιιεινη ηεο Enron... Πεξπαηνχζαλ θαη κηινχζαλ ζαλ θη 

εκάο ... νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ήηαλ πνιχ ακπδξέο»
100

. Δχινγα πξνθχπηεη, ινηπφλ, 

ην εξψηεκα: «Ση έθαλε ε ειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα λα 

αζηπλνκεχζεη απηφ ην ράνο;». Φαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο έραζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ππέξνγθνπο κηζζνχο ηνπο, πνπ γηα θάπνηνπο μεπεξ-

λνχζαλ ηα 300.000 δνιάξηα ζε κεηξεηά θαη κεηνρέο! Έηζη είρε δεκηνπξγεζεί ηζρπξφ 

αληηθίλεηξν ζην λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηε δηνίθεζε, πνπ ηνπο απνδεκίσλε 

ηφζν πινπζηνπάξνρα. Ζ USA Σoday
101

 έγξαςε φηη «Με ηφζα πνιιά ρξήκαηα λα δηα-

θπβεχνληαη, ν θαζέλαο ζα ήηαλ δηζηαθηηθφ λα εγείξεη δήηεκα». Καηέιεμαλ, ινηπφλ, νη 

ινγηζηέο λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζθίζηκν εγγξάθσλ θαη ζηελ 

παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, παξά ζηελ ππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ.  

Ο ιφγνο πνπ ψζεζε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο λα θάλνπλ ελέξγεηεο πνπ 

νδήγεζαλ ηελ εηαηξεία ζηελ πηψρεπζε ήηαλ ε επηζπκία ηνπο γηα επίηεπμε θέξδνπο θαη 

επηζπκεηψλ ηηκψλ κεηνρήο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Ήζειαλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, δειαδή λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο φζνλ 

αθνξά ηνπο κεηφρνπο. Σν 1990 νη επελδπηέο, αλακέλνληαο εηήζηεο απνδφζεηο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 25-30% αληάκεηβαλ ηηο εηαηξίεο κε γξήγνξν θέξδνο, κε πςειέο ηηκέο 

κεηνρψλ, αιιά θαη «ηηκσξνχζαλ» εθείλεο ηηο κεηνρέο πνπ απνηχγραλαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηεο Wall Street. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζηειέρε είραλ 

ηελ επηζπκία λα θάλνπλ αλαθνξέο γηα πςειέο ηηκέο εηζξνψλ, έηζη ψζηε λα 

παξακέλνπλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πςειέο θαη λα δηαηεξνχλ νη ίδηνη ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

εηαηξεία.
102,103 

ην θηάζθν ηεο Enron, πνπ εμαλέκηζε 25.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη 1 

δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα απφ ηηο ζπληάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

επίζεο ε απάηε θαηά ηελ νπνία κηα εηαηξεία δεκηνπξγεί ζπγαηξηθέο «εηδηθνχ ζθνπνχ» 

(SPE - Special Purpose Entities), πξνθεηκέλνπ ζπλήζσο λα απνθξχςεη απφ ηηο 

ελνπνηεκέλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνηρεία ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 

                                                
100 HERRICK, T. and BARRIONUEVO, A., 2002. Were Enron, Andersen Too Close to Allow Auditor 

to Do Its Job? The Wall Street Journal 21 
101 “Yes men” make up boards that miss Enrontype failings. 2002. USA Today. P. 16A 
102 GUDIKUNST, A., 2002. ENRON- A Study of FAILURES Who, How, Why! Bryant University 

Publication 
103

 MARKHAM, Jerry W., 2006. A financial history of modern U.S. corporate scandals : from Enron 

to reform. New York: M.E. Sharpe 
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ή καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (OBSA - Off Balance Sheet Activities). Αθνχ δελ 

εκθαλίδνληαη πνπζελά νη OBSA, ε εηαηξία απηή είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη 

ςεπδψο κεγαιχηεξα θέξδε. πγθεθξηκέλα, ε Enron εθηηκάηαη φηη απέθξπςε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξίπνπ ελληαθνζίσλ απφ ηηο ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ζπγαηξηθέο ηεο, 

θαηαθέξλνληαο έηζη λα δεκνζηεχζεη νκαιή αχμεζε θεξδψλ απφ ην 1999 σο ην 2000 

ηεο ηάμεο ησλ 979 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απφ απηά, ηα 926 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

(94,6% ηνπ αξρηθά δεκνζηεπκέλνπ θέξδνπο!) πξνέθπςαλ απφ ην ινγηζηηθφ ηξηθ πνπ 

πεξηγξάθνπκε θαη φρη απφ πξαγκαηηθέο θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο
104

. Σν θνπηί ηεο 

Παλδψξαο άλνημε γηα ηελ εηαηξεία ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2001, φηαλ αλαγθάζηεθε λα 

αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαηά 1,2 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα.  

Απνθεχγνληαο ε Enron λα ελνπνηήζεη, σο φθεηιε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο κε εθείλεο ησλ SPE ηεο, παξαλνκνχζε θπξίσο κε δχν ηξφπνπο:  

 

 Σηο έβαδε λα αγνξάδνπλ ηα πάγηα ηεο πνπ έραλαλ ηελ αμία ηνπο (ηηηινπνίεζε 

ελεξγεηηθνχ αθνινπζψληαο ηε “light asset strategy” πνπ ηεο πξφηεηλε ε 

McKinsey), κε ρξήκαηα πνπ είραλ δαλεηζηεί απφ ηξίηνπο πηζησηέο, 

απνθεχγνληαο έηζη λα κεηψζεη ηα θέξδε ηεο θαηά ηα πνζά ησλ δεκηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα βειηηψλνληαο κε ηα μέλα δαλεηθά ηε ξεπζηφηεηά ηεο
105

. 

 

 Μεηαβίβαδε ζε απηέο παθέηα κεηνρψλ ηεο, ηα νπνία αγφξαδαλ κε γξακκάηηα. 

ηε ζπλέρεηα, ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα απνκνλψζνπλ θαη λα πεξηνξίζνπλ 

ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν άιισλ επελδχζεψλ ηεο Enron.  

 

Αλ φια απηά είραλ γίλεη κε πξαγκαηηθά δηθά ηνπο ιεθηά, δε ζα ππήξρε θαλέλα 

πξφβιεκα. ηαλ φκσο ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Enron άξρηζε λα πέθηεη, ε πξνζηαζία 

πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθέξνπλ θαηέζηε αδχλαηε. Σελ εκέξα ηεο θαηάξξεπζεο ε ηηκή 

ηεο κεηνρήο ήηαλ 72 cents, ελψ έλα ρξφλν πξηλ είρε θηάζεη ηα 75 δνιάξηα.  

 

 

 

                                                
104

 BEHR, P. and WITT, A., 2002. How Enron Fell: A Chronicle of Greed Edmonton Journal 
105 THOMAS, W. 2002. The rise and Fall of Enron Journal of Accountancy. Vol. 193 (4), pp. 41-47 
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5.3 Ο ξόινο ηεο Arthur Andersen ζηελ Καηάξξεπζε ηεο Enron  

 

Οη εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ θέξνπλ πνιιέο 

επζχλεο, ηφζν σο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν φζν θαη πξνο ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία. Ζ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο αθφκε θαη γηα 

ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. Οη επηηξνπέο νξθσηψλ 

ινγηζηψλ ζπλήζσο ειέγρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θάπνηεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, θαη ηα κέιε ηνπο έρνπλ έλα ηππηθφ ππφβαζξν ζε γλψζεηο ινγηζηηθήο. Χο 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο, βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε Γηνίθεζε. Δάλ ε 

Γηνίθεζε ζέιεη λα ιεηηνπξγήζεη δφιηα, νη ειεγθηέο ζα αξγήζνπλ αξθεηά λα ην 

θαηαιάβνπλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ Arthur Andersen, ζηελ πεξίπησζε ηεο Enron πνπ θαηέξξεπζε ζηελ Ακεξηθή, 

ηεο νπνίαο ην ρξνληθφ αλαιχζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα
106

. 

ηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001 ε Enron θήξπμε πηψρεπζε, ελψ ε κεηνρή ηεο 

έπεζε δξακαηηθά, φπσο πξναλαθέξακε. Σν ζθάλδαιν ηεο Enron παξέζπξε καδί ηεο 

θαη ηελ εηαηξεία εμσηεξηθνχ ειέγρνπ Arthur Andersen, ε νπνία θαηέξξεπζε, θαη 

πξνθάιεζε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ ίδηα ε εηαηξεία 

πνπ ππνηίζεηαη φηη έιεγρε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, παξάιιεια ηελ 

ζπκβνχιεπε πσο ζα θαλεί πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή ζηνπο επελδπηέο, κε φρη θαη ηφζν 

ζεκηηά κέζα. 

Οη ειεγθηέο ηεο Enron, ε εηαηξεία Arthur Andersen, θαηεγνξήζεθε γηα 

εθαξκνγή ραιαξψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ, εμαηηίαο ηεο ζχγθξνπζεο ελδηαθέξνληνο πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ηηο ακνηβέο πνπ δέρνληαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ 

απηψλ. Σν 2000, ε Arthur Andersen θέξδηζε 25 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ακνηβή 

ειέγρνπ θαη 27 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Τπεχζπλε ησλ ινγηζηηθψλ ηεο γηα 12 έηε, είρε εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ 1997-2001, φηαλ ε Enron είρε «θνπζθψζεη» ηα θέξδε θαηά 600 πεξίπνπ 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

Δίηε νη ειεγθηέο ηεο Enron είραλ αληηθξνπφκελα θίλεηξα, είηε απέηπραλ λα 

αμηνινγήζνπλ επαξθψο ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Enron, απέηπραλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηαλ κάιηζηα 

                                                
106

 Βιέπε § 5.2. «Enron: Δμέιημε - Αίηηα Πηψρεπζεο - Δκπιεθφκελνη – Τπαίηηνη» 
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έγηλε πξνθαλήο ν ξφινο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εηαηξηψλ ε Arthur Andersen επηρείξεζε 

λα θαιχςεη ηελ ππφζεζε θαη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ κεγάιν ηεο πειάηε. Ζ ρξενθνπία 

ηεο Enron παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ινγηζηέο, επεηδή ε εηαηξεία 

ειεγθηψλ Arthur Andersen ήηαλ κία απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

ζηνλ θφζκν. Καηεγνξήζεθε γηα εγθαηάιεηςε θαζήθνληνο θαη γηα απάηε. Σνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2002 εθξήγλπηαη ε βφκβα: Σν Κνγθξέζν αλαθαιχπηεη φηη ιίγεο εκέξεο πξηλ ε 

Enron θαηαζέζεη αίηεζε πηψρεπζεο, ε Andersen είρε δηαηάμεη ηελ θαηαζηξνθή 

ρηιηάδσλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θνινζζνχ, ξίρλνληαο ζην ζθνηάδη ηηο έξεπλεο γηα ηε κεγαιχηεξε εηαηξηθή ρξενθνπία 

ηεο ρψξαο. Έηζη, αξγφηεξα ηνλ ίδην κήλα, νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην απαγγέιιεη 

θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο ινγηζηηθήο εηαηξείαο γηα παξεκπφδηζε ηνπ έξγνπ ηεο 

δηθαηνζχλεο. 

Ζ απνθάιπςε ηνπ ξφινπ πνπ έπαημε ζηελ απφθξπςε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ηεο Enron ζηνίρηζε ζηελ Andersen πειάηεο θαη ηδίξν, ελψ 

παξάιιεια αθπξψζεθε ην ζρέδην εμαγνξάο ηεο απφ ηελ Delloitte & Touche. Σν 

Μάξηην παξαηηείηαη ν πξφεδξφο ηεο Σδφδεθ Μπεξλαξληίλν θαη έλα κήλα αξγφηεξα 

αλαθνηλψλεηαη ε απφιπζε 7.000 ππαιιήισλ ή ην 25% πεξίπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

Ο «ζάλαηνο» ηεο Andersen έθεξε ζηελ επηθάλεηα ην ξφιν ησλ ινγηζηηθψλ εηαηξεηψλ 

ζηε δεκηνπξγία ηεο «θνχζθαο» ηεο Wall Street ην 1999-2000, θαζψο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο δηαπινθήο ησλ ξφισλ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ζπκβνχινπ, θαζψο εθηφο 

απφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε εηαηξεία πξνζέθεξε ζηελ Enron 

θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Μεηά ηελ πεξίπησζε ηεο Enron, ην κήλπκα πνπ εζηάιε ζε φινπο φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηνλ θιάδν ησλ εηαηξεηψλ ινγηζηηθήο είλαη ζαθέο: «Σπρφλ ραιαξφηεηα 

δελ δηθαηνινγείηαη θαη ην βάξνο πέθηεη ζε εθείλνπο πνπ πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζην ρψξν, δειαδή ζηνπο ίδηνπο ηνπο ινγηζηέο». ήκεξα νη 

ειεγθηηθέο επηηξνπέο πξέπεη λα είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο, επεηδή ζηε ζρέζε απηή είραλ παξαηεξεζεί ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα.  

ε απάληεζε φισλ απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Enron (Adelphia, WorldCom, Tyco 

International), ζεζπίζηεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2002 ζηηο Ζ.Π.Α. κηα νκνζπνλδηαθή 

λνκνζεζία, φπσο αλαιπηηθά ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα
107

, ν λφκνο Sarbanes-

                                                
107 Βιέπε § 5.4. «Ο Νφκνο Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act)» 
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Oxley επίζεο γλσζηφο σο “Public Company Accounting Reform and Investor 

Protection Act 2002» ή SOX ή Sarbox. Σν φλνκά ηνπ ην πήξε απφ ηνλ Γεξνπζηαζηή 

Paul Sarbanes θαη ηνλ εθπξφζσπν Michael G. Oxley. Ο πξφεδξνο Bush ππέγξαςε ην 

λφκν δειψλνληαο φηη ήηαλ ε πην καθξφπλνε κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ επνρή ηνπ Roosevelt. 

 

 

5.4 Ο Νόκνο Sarbanes – Oxley (Sarbanes – Oxley Act) 

 

ηηο Ζ.Π.Α. ην θπξηφηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ςεθίζηεθε γηα ηελ πξφιεςε θαη 

κείσζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο, ήηαλ ν Νφκνο Sarbanes – Oxley (Sarbanes – Oxley 

Act). χκθσλα κε ηνλ Ηαηξίδε
108

, ν Νφκνο απηφο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπφκελσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ, ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαγνξάο.  

Ο Νφκνο Sarbanes – Oxley έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

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

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

ηελ ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

επηβνιή πνηλψλ πνπ ζα απνηξέπνπλ αμηφπνηλεο θαη θαηξνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 

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

 

 Σελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 

 

 Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

 Σελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

  

                                                
108 ΗΑΣΡΗΓΖ, Γεψξγηνο, 2008. Ο Νφκνο Sarbanes – Oxley: Οθέιε θαη επηπηψζεηο 
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 Σε βειηίσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εξεπλψλ. 

  

 ηελ ελίζρπζε ηεο επηβνιήο ησλ νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ (federal security 

laws)
109

. 

 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδαο
110

 ν Νφκνο Sarbanes – Oxley (SOX) κεηαμχ άιισλ επηβάιιεη ζηνπο 

Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο ησλ εηζεγκέλσλ ζε 

ρξεκαηηζηήξηα ησλ Ζ.Π.Α. εηαηξηψλ λα πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο, εθηφο νξηζκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ φηη: 

 

 Οη γλσζηνπνηήζεηο ζε νξηζκέλα απφ ηα ππνβαιιφκελα πξνο ην SEC 

(Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α.) δειηία δελ πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιάζε 

ή παξαιείςεηο. 

 

 Έρνπλ εθαξκνζζεί νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηε ζπιινγή θαη 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δειηία απηά. 

 

 Έρνπλ πξφζθαηα (εληφο 90 εκεξψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

δειηίσλ) αμηνινγεζεί νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη δηαθάλεηαο.  

 

χκθσλα κε ην γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ “Allen & Overy”
111

  θαη 

ζηνηρεία απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ 

Sarbanes – Oxley είλαη:  

 

 Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ (Audit Committees), πνπ πιένλ ζα πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.., ππφθεηληαη ζε λέεο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ην Γηνξηζκφ ειεγθηψλ, ηηο απνιαβέο θαη ηελ επίβιεςε ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, απαγνξεχεηαη ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ έιεγρν ζε κηα εηαηξία λα 

παξέρνπλ ζπγρξφλσο θαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο.  

                                                
109 The Practitioner’s Guide to the Sarbanes – Oxley Act, 2004. Volume 1. The American Bar 

Association 
110 Αλάθηεζε απφ www.nbg.gr 
111

 ALLEN & OVERY, 2002. Sarbanes – Oxley Act of 2002: The Most Significant Corporate 

Governance and Securities Law Reform Enacted in the US in Years  
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 Οη Γεληθνί (CEΟ) θαη νη Οηθνλνκηθνί (CFO) Γηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ ζα 

πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζε θάζε Γειηίν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ππνβάιιεηαη ζηε SEC (εθηφο νξηζκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ) ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζην Γειηίν θαη ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ 

δηαθάλεηαο ηεο κνλάδαο ηνπο.  

 

 Δθηφο ειάρηζησλ πεξηπηψζεσλ, νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο δελ επηηξέπεηαη λα 

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

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

ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αλαλεσζνχλ.  

 

 Οη εξγαδφκελνη, ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη φινη φζνη δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ηπρφλ 

ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ ηνπο εληφο δχν εκεξψλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο (γηα ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ inside 

information). 

 

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

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ ην SEC ζεσξεί φηη ηέηνηα επηπιένλ 

πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ ή  γηα ηνπο επελδπηέο.  

 

 Κάζε Δηήζην Γειηίν πνπ ππνβάιιεηαη ζην SEC θαη πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη γλσζηνπνηήζεηο γηα φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο.  

 

 Σέινο, πνιιέο πξάμεηο νξίδνληαη πιένλ σο θαθνπξγήκαηα, φπσο ε 

παξαπνίεζε ή θαηαζηξνθή αξρείσλ κε πξφζεζε ηελ παξεκπφδηζε ηεο νξζήο 

δηελέξγεηαο ειέγρσλ ή δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο, ε εζειεκέλε κε δηαηήξεζε 

φισλ ησλ αξρείσλ ειέγρνπ απφ Οξθσηφ Διεγθηή γηα πέληε ρξφληα θαη ε 

γλψζε εθηέιεζεο ζρεδίνπ γηα ηελ παξαπιάλεζε επελδπηψλ. 
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Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην λφκν Sarbanes – 

Oxley είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Public Company Accounting Oversight Board 

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

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ball
112

, ην ΡCΑΟΒ είλαη έλαο θαλνληζκφο 

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

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

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

θαη δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζηηο ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο. Ο Ball θαηαιήγεη ιέγνληαο φηη «ην ΡCΑΟΒ είλαη ζπγρξφλσο λνκνζέηεο, 

αζηπλνκηθφο, δηθαζηήο θαη έλνξθνο», ηνλίδνληαο ηηο απεξηφξηζηεο δπλάκεηο πνπ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πάλσ ζην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ν Νφκνο Sarbanes – Oxley απνηέιεζε γηα ηηο H.Π.Α. ηελ 

κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε λνκνζεηηθή πξάμε σο πξνο ηελ θξαηηθή παξέκβαζε 

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

Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC)
113,114

. ηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ, απφ παξάλνκεο πξάμεηο ησλ δηαθφξσλ ζηειερψλ ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ, ζηελ απζηεξφηεξε επνπηεία ηεο αγνξάο θαη ζηελ ελίζρπζε, ηε δηαθάλεηα 

θαη ηελ αλεμαξηεζία, ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θέηεη, 

επίζεο, λέεο βάζεηο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, κέζα απφ ηελ πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηε θαη πνηνηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηέιεζε 

ηνλ νδεγφ γηα παξφκνηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αιινχ. 

Αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ εμεηάζεη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

SOX ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ζηηο απνθάζεηο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

Οη Linck, Νetter θαη Yang
115

 θάλνπλ κία πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ SOX, εζηηάδνληαο ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο:  

 

                                                
112 BALL, Ray, 2009. “Market and Political / Regulatory Perspectives on the Recent Accounting 

Scandals”. Journal of Accounting Research. Vol. 47, No 2 
113 LINCK, James, NETTER, Jeffry, YANG, Tina, (2008). “Effects and Unintended Consequences of 

the Sarbanes – Oxley Act on Corporate Boards”. Review of Financial Studies 
114 BALL, Ray, 2009. “Market and Political / Regulatory Perspectives on the Recent Accounting 

Scandals”. Journal of Accounting Research. Vol. 47, No 2 
115

 LINCK, James, NETTER, Jeffry, YANG, Tina, (2008). “Effects and Unintended Consequences of 

the Sarbanes – Oxley Act on Corporate Boards”. Review of Financial Studies 
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 Σελ αληίδξαζε ησλ αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο γηα ηελ ςήθηζε  ηνπ 

λένπ λφκνπ. 

  

 Σελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηα θφζηε εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην γηα ηηο 

ακεξηθάληθεο εηαηξίεο (1isting costs).  

 

 Σελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

  

 Σελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ζηα έμνδα ειέγρνπ. 

  

ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

εηαηξηψλ πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έξεπλεο ησλ 

Ashbaugh et. al.
116

 θαζψο θαη ησλ Ge et. a1.
117

 έδεημαλ φηη «ε πηζαλφηεηα εηαηξηψλ γηα 

απνθάιπςε αλεπάξθεηαο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο έιεγρν είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηε 

ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα θαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ»
118

. Δπίζεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη ν Ηαηξίδεο
119

 «νη 

Ashbaugh – Skaife et a1. (2007) ζπκπεξαίλνπλ φηη εηαηξίεο κε ηζρπξά ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ, ελψ ε έθζεζε 

Lord θαη Benoit (2006) θαηαιήγεη φηη εηαηξείεο ρσξίο νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηνπο,  ή εηαηξείεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

δηνξζψζνπλ έγθαηξα ηηο δηάθνξεο αδπλακίεο ηνπο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο απμήζεηο 

ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο εηαηξείεο».  

Ζ επίδξαζε ηνπ SOX ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο ειεγθηέο εμεηάζηεθε απφ ηνπο Hoitash, Markelevich θαη  Barragato
120

, Lai
121

, 

                                                
116 ASHBAUGH, Hollis, COLINS, Daniel, KINNEY William, 2005. The discovery and consequences 

of internal control deficiencies prior to SOX - mandated audits. Working Paper 
117 GE, Weili, MACVAY, Sarah, 2005. The disclosure of material weaknesses in internal control after 
the Sarbanes – Oxley Act. Working Paper 
118 LINCK, James, NETTER, Jeffry, YANG, Tina, (2008). “Effects and Unintended Consequences of 

the Sarbanes – Oxley Act on Corporate Boards”. Review of Financial Studies 
119 ΗΑΣΡΗΓΖ, Γεψξγηνο, 2008. Ο Νφκνο Sarbanes – Oxley: Οθέιε θαη επηπηψζεηο 
120 HOITASH, Rani, MARKELEVICH, Ariel, BARRAGATO, Charles, 2005. Auditor fees, abnormal 

fees and audit quality before and after Sarbanes – Oxley Act. Working Paper 
121

 LAI, Kam – Wah, 2003. The Sarbanes – Oxley Act and auditor independence: Preliminary evidence 

from audit opinion and descretionary accruals. Working paper 
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θαζψο θαη απφ ηνπο Griffin, Lond
122

. Κάλνληαο κία επηζθφπεζε ηεο παξαπάλσ 

βηβιηνγξαθίαο νη Linck et. al. θαηαιήγνπλ ζην φηη:  

 

 ν SOX αχμεζε ηα έμνδα ειέγρνπ (audit fees).  

 

 ε απαγφξεπζε παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

αχμεζε ηελ πνηφηεηα ηνπ έιεγρνπ θαη  

 

 ν SOX επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά ηνπ ειέγρνπ (auditor 

market).  

 

Οη Braiotta θαη Zhou
123

 απέδεημαλ φηη νη ακεξηθάληθεο εηαηξίεο πνπ 

ζπκκνξθψζεθαλ κε ηε λέα ειεγθηηθή λνκνζεζία (audit committee alignment), 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αχμεζε ή ρακειφηεξα πνζνζηά δηαρείξηζεο θεξδψλ 

(earnings management).  Δπίζεο, ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε ειεγθηηθή αλεμαξηεζία 

θαη δηελεξγνχλ πεξηζζφηεξα ειεγθηηθά ζπκβνχιηα. Σέινο, νη Rittenberg θαη Miller
124

 

αλαθέξνπλ φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SOX, ην επελδπηηθφ θνηλφ ζεσξεί πιένλ 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ.  

Σειεηψλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη θξηηηθέο πνπ δέρηεθε ν 

ζπγθεθξηκέλνο λφκνο θπξίσο απφ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη έθαλαλ ιφγν γηα 

ηελ ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα ηνπ λφκνπ θαη ηελ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο - λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ο Ball, ζην ηέινο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ, 

δηεξσηάηαη αλ ηειηθά ν Νφκνο Sarbanes – Oxley ήηαλ κηα ππεξαληίδξαζε 

(overraction) θαη απαληάεη φηη «εμαξηάηαη αλ θάπνηνο ην βιέπεη απφ ηε ζθνπηά ηεο 

αγνξάο ή απφ ηελ πνιηηηθή λνκνζεηηθή ζθνπηά».
125

 

 

                                                
122 GRIFFIN, Paul, LONT, David, 2005. The effect of auditor dismissals and resignations on audit fees: 

Evidence based on SEC disclosures under Sarbanes and Oxley. Working Paper 
123 BRAIOTTA, Louis, ZHOU, Jian, 2006. An exploratory study of the effect of the Sarbanes – Oxley 

Act, the SEC and the United States stock exchange(s) rules on audit committee alignment. Managerial 

Auditing Journal. Vol. 21. Issue 2. Page 166 – 190    
124 RITTENBERG, L., MILLER, P., 2005. Sarbanes – Oxley Section 404 Work: Looking at the 

Benefits. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.  
125 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λφκν Sarbanes – Oxley ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (http://www.nbg.gr) θαη ζηηο 

παξαπνκπέο πνπ πεξηέρνληαη εθεί. 

http://www.nbg.gr/
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5.5 Αίηηα πνπ Οδεγνύλ ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά θάλδαια 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη ηα κεγαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια 

ζηελ ηζηνξία είλαη πξνθαλείο αλ θαηαλνήζεη θαλείο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Καηαξράο, εηαηξίεο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηέηνηα ζθάλδαια, φπσο ε Enron πνπ 

αλαιχζακε, είραλ δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ πξνζπαζνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο κε ζηφρν λα απμήζνπλ ηνλ πινχην ησλ κεηφρσλ ηεο. 

Χζηφζν, ε αιεζηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηψλ ησλ εηαηξηψλ ήηαλ ηέηνηα 

πνπ δελ επέηξεπε ηελ αχμεζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη νη εηαηξίεο 

απηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δεκηνπξγηθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο γηα λα πεηχρνπλ ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ην ζεκείν πνπ νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

απαηηνχζαλ ζπλερψο απμαλφκελεο εηζξνέο λένπ θεθαιαίνπ, ηα δηνηθεηηθά ηνπο 

ζηειέρε βαζίδνληαλ ζε εθεπξεηηθνχο κεραληζκνχο γηα λα θέξνπλ λέν θεθάιαην ζε 

απηέο, ρσξίο λα θάλνπλ ηελ επηρείξεζε λα θαίλεηαη πςεινχ θηλδχλνπ ζηνπο λένπο 

επελδπηέο θεθαιαίσλ. ηαλ, φκσο, άξρηδε ε πηψζε ηνπο ε αλάγθε λα ζπλερίζνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απμαλφηαλ ρξφλν κε ην ρξφλν. Σα ζηειέρε 

θνβφηαλ γηα ηπρφλ απνιχζεηο θαη ηαπηφρξνλα επηδίσθαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

νηθνλνκηθή επεκεξία. Απηφ ζήκαηλε φηη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εξγαδφηαλ έπξεπε 

λα δηαηεξεζνχλ κε θάζε ηξφπν. 

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζθάλδαια νθείιεηαη ζηνλ 

ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ εηαηξηψλ, ν νπνίνο δελ ήηαλ 

αξθεηά απζηεξφο φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία ησλ ζηειερψλ ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπο. 

Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην παξέκελε εθεζπραζκέλν, 

γηαηί νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ήηαλ πςειέο θαη νη εηζξνέο απμαλφκελεο. 

Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ απνιάκβαλαλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

εηαηξία. ζν γηα ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο δνχιεπαλ βάζεη ησλ εληνιψλ ησλ 

αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη θαλέλαο δελ είρε ην ζάξξνο λα ξσηήζεη κε πνην 

ηξφπν ε εηαηξεία είρε θέξδε ή πσο απνθξχπηνληαλ ην ρξένο ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

κάιηζηα πνπ νη κηζζνί ηνπο ήηαλ θαινί θαη είραλ αξθεηέο παξνρέο απφ ηελ εηαηξία 

ήηαλ αθφκε πην δχζθνιν λα θάλνπλ θάηη ηέηνην. 

Δπηπιένλ, ζε πνιιά επηρεηξεκαηηθά ζθάλδαια εηαηξηψλ είραλ εκπιαθεί θαη 

εηαηξίεο θαηά ηα άιια λφκηκεο, νη νπνίεο θάιππηαλ ηηο ελέξγεηεο ησλ πξψησλ θαηά ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο. Οη εηαηξείεο απηέο ηηο ζεσξνχζαλ θαινχο πειάηεο, ιφγσ ησλ 
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πςειψλ εζφδσλ ηνπο θαη εηζέπξαηηαλ απφ απηέο κεγάια πνζά γηα λα ηηο ζηεξίδνπλ. 

Έρνληαο θαιέο ζρέζεηο κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπο νη «λφκηκεο» εηαηξείεο 

εμαζθάιηδαλ θαη ην δηθφ ηνπο κέιινλ θαη ίζσο νξηζκέλα απφ ηα ζηειέρε ηνπο είραλ 

θαη επηπιένλ παξνρέο. Αλαθεξφκαζηε, θπζηθά ζηηο παζίγλσζηεο πιένλ εηαηξίεο 

εηδηθνχ ζθνπνχ, νη νπνίεο έπαημαλ, φπσο είδακε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Enron. 

Οη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο είραλ, επίζεο, έλα κεξίδην επζχλεο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Enron, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αζθαιείαο θαη πλαιιαγψλ είρε 

κεησζεί, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνληαλ ζπλερψο ν αξηζκφο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

εηαηξηψλ πνπ έπξεπε λα εξεπλήζεη. Οη πνιηηηθνί είραλ αιιάμεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

ίζρπαλ γηα ηελ Δπηηξνπή, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, κεηψλνληαο ηνλ έιεγρν πάλσ ζηηο 

εηαηξίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οη λένη απηνί θαλνληζκνί δνθηκάζηεθαλ αξγφηεξα 

ζηελ πξάμε θαη πνιιέο θνξέο θάλεθε φηη δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλακελφκελεο 

νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο. Δπηπιένλ, πνιινί πνιηηηθνί ππνζηεξίδνληαλ απφ ηηο εηαηξίεο 

απηέο ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο θαη έηζη δελ κπνξνχζαλ λα ηηο ειέγμνπλ απζηεξά. 

εκαληηθφο ππήξμε θαη ν ξφινο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Οη επελδπηέο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

δεκηνπξγνχζαλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο πνπ επλννχζαλ ηηο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο 

πξνέβιεπαλ πςειέο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη άθελαλ ζην πεξηζψξην απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαλ λα είραλ ρακειέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αζθνχηαλ πίεζε ζην κάλαηδκελη 

ησλ εηαηξηψλ, ψζηε λα θξνληίδνπλ λα θαίλεηαη ε εηαηξεία ηνπο θεξδνθφξα θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα αλεβαίλνπλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Ζ εθηίκεζε ηνπ ξίζθνπ γηα ηηο 

κεηνρέο απηέο θαηλφηαλ σο θάηη ην δεπηεξεχνλ ζηνπο επελδπηέο απηνχο, εθφζνλ 

απνθφκηδαλ κεγάια θέξδε απφ ηηο κεηνρέο. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη ηξάπεδεο, θαζψο θαη νη δηάθνξνη 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη επίζεο ζπλεξγάδνληαλ παξάλνκα κε ηηο εηαηξίεο 

γηα λα απνθνκίζνπλ θέξδε απφ απηέο ή γηα λα εμαζθαιίζνπλ κπφλνπο γηα ηνπο δηθνχο 

ηνπο επελδπηέο. Ηδηαίηεξα νη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί επσθεινχληαλ απφ απηή ηε 

ζρέζε, γηαηί εθάξκνδαλ ζπκθσλίεο πνπ δελ ήηαλ πιήξσο θαηαλνεηέο ή δελ 

απνθαιχπηνληαλ εχθνια ζην επελδπηηθφ θνηλφ. 
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5.6 Ο Ρόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Απάηεο 

 

Ζ απάηε ζηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ιάβεη πξφζθαηα ηδηαίηεξε 

πξνζνρή απφ ηελ επηρεηξεµαηηθή θνηλφηεηα θαη ηηο ξπζµηζηηθέο αξρέο, δηφηη 

απνηέιεζε αηηία ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηάξξεπζεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

εµπηζηνζχλε ζηε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ κεηψζεθε ζεµαληηθά απφ ηε 

δηάβξσζε ηνπ ζπζηήµαηνο ηεο δεµφζηαο απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ απφ ηέηνηνπ 

είδνπο πεξηπηψζεηο ςεπδνχο ππνβνιήο εθζέζεσλ. Ζ απάηε ζηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο, είλαη µηα ζθφπηµε πξνζπάζεηα απφ ηηο εηαηξίεο λα εμαπαηεζνχλ ή λα 

παξαπιαλεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ δεµνζηεπµέλσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, µε ηελ 

πξνεηνηµαζία θαη ηε δηάδνζε παξαπνηεµέλσλ θαη παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνµηθψλ 

θαηαζηάζεσλ
126,127

. 

Σν θαηλφκελν ηεο απάηεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε θάζε επηρείξεζε ή 

νξγαληζκφ, ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δξάζηεο κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη μεθάζαξν 

φηη δελ ππάξρεη εγγχεζε εμάιεηςεο ηεο απάηεο απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ειέγρνπ, 

είηε εζσηεξηθφ είηε εμσηεξηθφ, ή απφ θάπνηα νκάδα ζπκβνχισλ. 

Οη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε δηαθζνξά θαη ε πηψρεπζε 

ιφγσ απάηεο ηεο Enron άιια θαη πνιιψλ άιισλ γλσζηψλ εηαηξεηψλ (WorldCom, 

Adelphia Communications & Arthur Andersen), νδήγεζαλ ζηελ αθχπληζε ησλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Μηα ζεηξά κέηξσλ 

έρεη αζθήζεη πίεζε ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε – απφ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο έσο 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο – κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο 

ηεο εηαηξηθήο απάηεο θαη ηεο θαθήο δηαγσγήο. Σν λέν λνκηθφ πιαίζην ελζαξξχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζεσξήζνπλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο σο κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, απηφ ην πεξηβάιινλ 

παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε 

                                                
126 SPATHIS, Christos, 2002. Detecting False Financial Statements using Published Data: Some 

Evidence from Greece. Managerial Auditing Journal. Vol. 17. Νν. 4, pp. 179‐191 
127

 Rezaee, Z., 2005. Causes, consequences and deterrence of financial statement fraud. Critical 

Perspectives of Accounting. Vol. 16, pp. 277‐298 
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αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Αληηζέησο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ απνηπγράλνπλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ κεηφρσλ δηαθηλδπλεχνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αζθάιεηα. 

Οη εηαηξείεο ηζηνξηθά, φπσο απνδείρζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Enron δε 

γλψξηδαλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο σο έλα ζεκαληηθφ ζηφρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο έλαληη ηεο απάηεο απνηεινχζαλ κία πιεπξά ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζπκκφξθσζεο θαη φρη ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο απάηεο. 

Δληνχηνηο, ζήκεξα νη παξάγνληεο ειέγρνπ αληηθαζηζηνχλ ην ελδηαθέξνλ 

ζπκκφξθσζεο σο ηνλ θχξην νδεγφ πάηαμεο ηεο απάηεο, θαζψο ε απάηε απνηειεί γηα 

φιεο ηηο εηαηξείεο, εηζεγκέλεο ή κε, χςηζηε αλεζπρία. ην παξειζφλ, θνξπθαία 

ζηειέρε, κέηνρνη, ειεγθηέο θαη ξπζκηζηέο ζεσξνχζαλ ηελ απάηε σο αλσκαιία - 

απνηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ ινγηζηηθψλ 

ζθαλδάισλ ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε απάηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θχξηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αγνξά, ηνπο πηζησηηθνχο θαη λνκηθνχο 

θηλδχλνπο, φπσο θαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο θήκεο. 

Ζ λέα έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο έρεη 

επεξεάζεη πεξηζζφηεξν απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο αιπζίδαο αμίαο ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν αλάκεζα 

ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή θαη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, έρνληαο άκεζε ή έκκεζε ζρέζε 

κε ηα δχν κέξε. 

Οη ξφινη έλαληη ηεο απάηεο δηαθέξνπλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Χζηφζν, 

ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηεο απάηεο, 

φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ παξέρνπλ ελεξγή επίβιεςε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηά 

ηεο απάηεο θαη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί σο ηελ θξίζηκε γξακκή άκπλαο 

έλαληη ηεο απεηιήο ηεο απάηεο, κε εζηίαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηεο πξφιεςεο ηεο απάηεο. 

Ζ απάηε απνηειεί έλα δχζθνιν ζέκα πνπ ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Ζ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα αλαζέζνπλ κεγάιν κεξίδην 

επζχλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απάηεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Πξνηεξαηφηεηα 

δίλεηαη ζηελ αλάγθε εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ ηεο απάηεο, απαηηήζεηο πνπ 

ζα αλαγθάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή λα πξνζαξκφζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αλαιφγσο. 

ηαλ παξνπζηάδνληαη ζπκβάληα απάηεο, νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη ε επηηξνπή 
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ειέγρνπ επζχλνληαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ ηα αληηκεηψπηζαλ νη ίδηνη απνηειεζκαηηθά. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα δερζεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο επηπηψζεηο κηαο θαθήο πνιηηηθήο 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, ρσξίο φκσο λα ηνπ επηξξηθζνχλ επζχλεο.  Παξάιιεια, ίζσο νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα  αλαιάβνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ απάηε. 

Έλα παξάδεηγκα αιιαγήο ησλ πξνζδνθηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά 

πξφιεςε ησλ παξαλνκηψλ είλαη φηη ζην παξειζφλ, πνιιά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εζηίαδαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη ηνπο πφξνπο ηνπο ζηελ αλίρλεπζε απάηεο 

πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηάρξεζε ησλ εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ παξάλνκεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ε αλίρλεπζε ηεο απάηεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχζε αξκνδηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ 

ειεγθηψλ. ην λέν πεξηβάιινλ, ε δηνίθεζε δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία 

ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ σο βάζε πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Ζ δηνίθεζε 

ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα δεηήζεη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα δηαζθαιίζεη φηη νη 

θίλδπλνη απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ δηεπζεηνχληαη κε νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο έλαληη ηεο απάηεο. 

πλεπψο, πνιιά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαινχληαη λα εληζρχζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

 

Ζ εηθφλα ησλ ζχγρξνλσλ αγνξψλ θαη θνηλσληψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαηλφκελν 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, 

ησλ κεγάισλ αληζνηήησλ θαη ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ απφ κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε ηνπ ειέγρνπ 

επηηαθηηθή. Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη, επίζεο, απφ ηε 

ζπλερή κεηαβιεηφηεηά ηνπ θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. 

ην πιέγκα απηφ ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ, κπξηάδεο θίλδπλνη απεηινχλ ηελ 

επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη πνιιά εξσηήκαηα εγείξνληαη γηα ην ξφιν πνπ 

θαιείηαη λα επηηειέζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ 

θαη ζηελ πξφιεςε ηεο δηάπξαμεο απάηεο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ηνλ θαηαιχηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αλαιεθζέλησλ 

θηλδχλσλ. Κηλείηαη ζε έλα επξχηεξν επίπεδν δηνηθεηηθήο θηινζνθίαο θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, πξνζζέηνληαο αμία ζηηο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην. Οπζηαζηηθά ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία ηεο εηαηξίαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ ηεο. Απνζηνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ πεξηβάιινπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αλππαξμία ελφο πγηνχο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή κνλάδα 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηα ζηειέρε 

πνπ ηε δηνηθνχλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πιένλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

πνξεία ηεο θάζε εηαηξίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο απ’ απηέο έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Καζψο νη εηαηξείεο ζήκεξα, φπσο έγηλε ζαθέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο καο, έξρνληαη αληηκέησπεο κε κηα πιεηάδα θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαιιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνχ ζρήκαηνο. Ζ 

απνζηνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα βνεζά ηηο δηνηθήζεηο θαη ηα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ πεξηβάιινπλ ηηο εηαηξίεο ηνπο θαη λα πξνάγεη ηελ εζηθή θαη δενληνινγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ είλαη θάπνηνο πνπ απιψο 

αλαζθνπεί ηελ παξειζνληηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο ή αξθείηαη ζηε ζπλήζε θαη απιή 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο. Δίλαη εθείλνο πνπ απνζθνπεί ζην κεγαιχηεξν ζπκθέξνλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα λα ην επηηχρεη. 

Βέβαηα, ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη αιιάμεη δξαζηηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη σο απνηέιεζκα ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ θαη ησλ 

ρξενθνπηψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Enron, πνπ εμεηάζακε 

ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο. Απηά ηα πξνβιήκαηα είραλ αληίθηππν, φρη κφλν 

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

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

επελδπηηθνχ θνηλνχ σο πξνο ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

νπνίεο επέλδπαλ. Παξαδφμσο φια απηά ηα πεξηζηαηηθά είραλ θαη µία ζεηηθή ζπµβνιή, 

θαζψο απνηέιεζαλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζµα γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζµφ θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπζηεµάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηα 

ζπζηήµαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, πνπ ζπληέιεζαλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζµφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηε δεµηνπξγία ελφο επξχηεξα 

αλαβαζµηζµέλνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο απάηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε δεκηνπξγεί 

έλα πεξηβάιινλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, 

θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ πιαηζίσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ην πιαίζην C.O.S.O., πνπ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ πεξηβάιινληνο 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο θαη ελ ηέιεη ζηελ 

απνηξνπή ηνπ ελδερφκελνπ εηαηξηθήο απάηεο. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο είλαη ε πξφιεςή 

ηεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ ηζρπξφ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηζρπξέο 

θαη αλεμάξηεηεο επηηξνπέο ειέγρνπ, ζηε ζσζηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ 

πξφζιεςε ηθαλψλ θαη έληηκσλ αηφκσλ. Άιισζηε αλ θνηηάμεη θαλείο ηζηνξηθά νη 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνηπρίαο νπνηαζδήπνηε κεγάιεο επηρείξεζεο νθείιεηαη 

ζε κηα απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα εληνπηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απάηεο θαη γηα δηαρείξηζε ησλ επηθείκελσλ θηλδχλσλ. ε φιεο 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εάλ ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είρε αμηνινγήζεη 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν ηφηε ην απνηέιεζκα ζα 

κπνξνχζε κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα είλαη δηαθνξεηηθφ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλ φρη απνηξέπνληαο ηνπιάρηζηνλ πεξηνξίδνληαο θαηλφκελα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, εληζρχνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε πξνεγνχκελε 

κειέηε καο.  

πγθεθξηκέλα, έλα ζεκαληηθφηαην βήκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε 

ζχγρπζε θαη ε ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ ηνπο κε άιινπο κέζα ζηελ ίδηα εηαηξία. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εξγάδνληαη ζηελά κε ηελ εζσηεξηθή 

δηνίθεζε θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απηή ε ζηελή ζρέζε, φπσο έρεη απνδεηρζεί 

δηαρξνληθά, ίζσο λα απεηιήζεη ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δειαδή ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία. ην ίδην πιαίζην, θαζίζηαηαη 

απαξαίηεην λα αλαδηακνξθσζνχλ νη ζρέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηνπο 

ειεγρφκελνπο, ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο νπηηθήο ηνπο, πνπ απφ ειεγθηηθέο κφλν 

ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ πιένλ θαη ζπκβνπιεπηηθέο.  

Δπηπξφζζεηα, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ  

143 

 

απηψλ πξνηχπσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζηνηρείν θξίλεηαη ε εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

λα απνηειεί γεξφ ζεκέιην γηα πςειέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, θάηη πνπ κπνξεί φκσο λα 

απνηειέζεη θαη απεηιή, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη Γηνίθεζεο. 

Σέινο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηνπο ειεγθηέο λα εμαζθεζνχλ ζηε 

ινγηζηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, 

δεδνκέλεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδάιισο κπνξεί λα θαηαζηεί 

πνιχ δχζθνινο ν εληνπηζκφο ηεο νξγαλσκέλεο απάηεο, εηδηθά ζε κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο, ρσξίο ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ επηβνιή παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαζνιηθά εμαζθαιίδνληαο νκνηνκνξθία θαη 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα.  

Χο θεληξηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε ην φηη ε ηάζε ησλ δηνηθήζεσλ λα εκθαλίδνπλ παξαπιαλεηηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια, 

εθκεηαιιεπφκελεο ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ θαη 

λφκσλ ή αθφκα θαη παξαβηάδνληαο απηνχο έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ηφζν 

ζηε ρψξα καο, φζν θαη δηεζλψο. Απηφ πνπ έρεη δεζπφδνπζα ζεκαζία γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε θνηλνπνίεζε, ε 

δηαθάλεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη δηαδηθαζίεο. 

ε γεληθφηεξε βάζε, δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρεη θάπνηα παλάθεηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εζειεκέλεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

σζηφζν, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν. 
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