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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η διαδικασία του ελέγχου είναι καταλυτικής σηµασίας όσον αφορά τη λειτουργία 

όλων των συστηµάτων, καθώς αποτελεί µέσο µετρίασης του κινδύνου. Στην 

περίπτωση των λειτουργιών µιας επιχείρησης, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά τόσο 

στην πρόληψη, όσο και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση τυχόν λαθών ή 

παραλείψεων µέσω δικλείδων ασφαλείας που καθορίζονται από το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί το πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, 

τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς, µέσω της εξέλιξής του από τη γέννησή του έως 

και σήµερα. Η εργασία αυτή στοχεύει στο να ορίσει τις αρµοδιότητες ενός 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τον 

εσωτερικό ελεγκτή και τα πρότυπα και τους κανόνες µε τους οποίους θα πρέπει να 

συµµορφώνεται. Στόχος της εργασίας είναι να γίνει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στα 

είδη των ελεγκτών, καθώς και να διευκρινιστούν οι διαφορές ανάµεσα στον 

εσωτερικό έλεγχο και το «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου». Τέλος, εξετάζονται τα 

µειονεκτήµατα του εσωτερικού ελέγχου και η σηµασία του στην αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

1.2 Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

 

Η εργασία καλείται να ορίσει τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου και τη µεθολογία µε την οποία γίνεται η αξιολόγησή του. Ένα 
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ακόµα ερευτητικό ερώτηµα της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιοπιστία του 

σύγχρονου ελέγχου, η οποία αµφισβητείται µετά από την αποκάλυψη σκανδάλων 

όπως αυτά της Enron και της Arthur Andersen. Η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται µέσα από την εφαρµογή νόµων και 

διατάξεων που έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την προάσπιση 

των συµφερόντων των επενδυτών στο µέγιστο δυνατό επίπεδο, αυξάνοντας τις 

απαιτήσεις, άρα και το κόστος του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

1.3 ∆οµή της εργασίας 

 
 
Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: στο Κεφάλαιο 2 παρατίθεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές της 

εργασίας, ενώ στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται το θεσµικό πλαίσιο του ελέγχου µέσω της 

εξέλιξής του, στη συνέχεια δίνονται κάποιοι από τους ορισµούς του ελέγχου, καθώς 

και του εσωτερικού ελέγχου, παρουσιάζονται το περιεχόµενο και η µεθοδολογία του 

ελέγχου, ενώ γίνεται και διαχωρισµός των ειδών ελέγχου, των διαφορών ανάµεσα 

στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, του «Εσωτερικού Ελέγχου» και του 

«Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» και των κατηγοριών εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, 

στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση του σκοπού, των αρµοδιοτήτων και των 

χαρακτηριστικών του εσωτερικού ελεγκτή, καθώς και της διαδικασίας εσωτερικού 

ελέγχου.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται τα πρότυπα και οι κανόνες ελέγχου, δηλάδη ο 

Κώδικας ∆εοντολογίας, µε τον οποίο πρέει να συµµορφώνονται οι ελεγκτές, τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, ενώ γίνεται και αναφορά στα Ελληνικά Πρότυπα που 

αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο. Γίνεται ειδική αναφορά στο ∆ιεθνές Πρότυπο 400, το 

οποίο αφορά τον ελεγκτικό κίνδυνο, όπως και στην ευθύνη των ελεγκτών και στα 

πρότυπα µε βάση την επιτροπή C.O.S.O..  

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η µεθοδολογία του ελέγχου, µέσω του 

προγράµµατος ελέγχου, της υλοποίησης και αξιολόγησής του. Ακόµη, αναλύονται τα 

µειονεκτήµατα του εσωτερικού ελέγχου και η σηµασία του για την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων.  
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρατίθενται κάποια συµπεράσµατα που προκύπτουν 

απ’ την εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Στην παρούσα ενότητα θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα και 

πιο σύγχρονα άρθρα και έρευνες που έχουν σχέση µε τον εσωτερικό έλεγχο. 

 

 

2.2 Έρευνες για τον εσωτερικό έλεγχο 

 

 

Οι James Bierstaker, Lawrence Abbott και Susan Parker (2010) στην επιστολή τους, 

εκπροσωπώντας την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων, σχολιάζουν τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου και 

επισηµαίνουν την αναγκαιότητα παραµονής της µνείας της ανεξαρτησίας του 

∆ιευθυντή ελέγχου στο άρθρο 1100 περί ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας, η 

οποία είχε διαγραφεί στο τελευταίο σχέδιο, τονίζοντας έτσι τη σηµασία της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Ακόµη, παραθέτουν σχόλια για τις ενότητες 1110, η οποία 

αφορά την οργανωτική ανεξαρτησία, 1312, που αναφέρεται στις εξωτερικές 

αξιολογήσεις, 2000, σχετικά µε τη διαχείριση της δραστηριότητας εσωτερικού 

ελέγχου, 2070, που έχει να κάνει µε την εταιρική ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή σε 

σχέση µε τον εξωτερικό έλεγχο και 2450 «Συνολικές γνώµες». 

Οι Rick S. Hayes, Arnold Schilder, Roger Dassen και Philip Wallage (2000) 

παραθέτουν µία επισκόπηση της διεθνούς ελεγκτικής µέσα από τα πρότυπα, τον 

Κώδικα ∆εοντολογίας και την υλοποίηση του ελέγχου βήµα προς βήµα. 

Οι J. Donald Warren Jr. και L. Murphy Smith (2006) στο άρθρο τους 

“Continuous auditing: an effective tool for internal auditors”, υποστηρίζουν ότι για 

την επίτευξη των αναγκών των ενδιαφερόµενων µερών µιας επιχείρησης 
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απαιτείται συνεχής έλεγχος, ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί µε οποιαδήποτε από τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούν οι ελεγκτές κατά τον έλεγχο, αλλά σε συνεχή βάση. Οι 

συνεχείς δοκιµές ελέγχου είναι πράξεις που βασίζονται σε προκαθορισµένα κριτήρια 

και εντοπίζουν ανωµαλίες, κάτι που είναι ευθύνη του ελεγκτή, του οποίου το έργο 

αξιολογείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές µε τη βοήθεια των προτύπων. 

 Οι Dr. Jagdish Pathak και Mary R. Lind στην έρευνά τους εξετάζουν τον 

ελεγκτικό κίνδυνο και τις ελεγκιτκές διαδικασίες µέσω της πολύπλοκης τεχνολογίας 

και υποστηρίζουν ότι, εάν ο ελεγκτής αξιολογεί τον κίνδυνο του ελέγχου στο µέγιστο 

επίπεδο, θα απαιτήσει σηµαντικά και ουσιαστικά τεκµήρια για να διαπιστώσει την 

ακρίβεια των ποσών που καταγράφονται. Επιπλέον, όταν τα οικονοµικά στοιχεία 

υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, η ικανότητα του ελεγκτή να επιτύχει την 

επιθυµητή διαβεβαίωση είναι σηµαντικά µειωµένηκαι θα πρέπει να περιορίσει τον 

κίνδυνο εντοπισµού σε ένα αποδεκτό επίπεδο µέσω ουσιαστικών δοκιµών, αλλά και  

δοκιµών ελέγχου. 

Οι Messod Daniel Beneish, Mary Brooke Billings και Leslie Davis Hodder 

(2007) στην έρευνά τους σε δείγµα 330 επιχειρήσεων που δεν υποχρεώνονται σε 

έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 302 του Sarbanes-Oxley Act και 383 επιχειρήσεων που 

είναι υπόχρεες σε έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 404 του ίδιο νόµου, αναλύουν τις 

επιπτώσεις του στους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και το υψηλό κόστος συµµόρφωσης. Το συµπέρασµα που διεξάγεται 

είναι ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 302 δεν δείχνουν εξίσου µεγάλη 

ανταπόκριση όσο εκείνες που υπάγονται στο άρθρο 404, ενώ στην πρώτη περίπτωση 

διαπιστώνεται και αύξηση του κόστους κεφαλαίου. 

 Ο Jeffrey Doyle, Weili Ge και Sarah McVay (2007) εξετάζουν τις επιπτώσεις 

της ποιότητας των δεδουλευµένων και του εσωτερικού ελέγχου στην 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση πάνω σε ένα δείγµα 750 επιχειρήσεων. Οι  

αδυναµίες συνδέονται εν γένει µε την κακή εκτίµηση των δεδουλευµένων που δεν 

πραγµατοποιούνται ως ταµιακές ροές και είναι πιθανό να οφείλονται σε ευρύτερη 

αδυναµία εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί και οδηγεί σε 

ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Οι Stephen Asare, Ronald A. Davidson και Audrey A. Gramling (2003) 

παρουσιάζουν την επίδραση των κινήτρων της διαχείρισης και της επιτροπής ελέγχου 

στις εκτιµήσεις και τις αποφάσεις των εσωτερικών ελεγκτών. Εξετάζεται η 

ευαισθησία του κινδύνου απάτης κατά τις εκτιµήσεις των εσωτερικών ελεγκτών σε 
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ένα δείγµα 60 εσωτερικών ελεγκτών και η προσπάθεια ελέγχου των αποφάσεων από 

τη διοίκηση µέσω της εκ προθέσεως εσφαλµένης διατύπωσης της 

χρηµατοοικονοµικής τους θέσης, τα κίνητρα και η επίδραση στην ποιότητα της 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου µιας επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι 

εσωτερικοί ελεγκτές αναγνωρίζουν τον κίνδυο αυτό αλλά δεν φαίνεται να 

χρησιµοποιούν αυτή τη γνώση για τη µείωση της απάτης. 

 Οι Susan W. Eldridge και Burch T. Kealey (2005) µελετούν την αύξηση του 

κόστους για την έκδοση πιστοποιητικού ελεγκτή σύµφωνα µε την παράγραφο 404 

του νόµου Sarbanes-Oxley Act σε ένα δείγµα 1000 εταιριών και καταλήγουν ότι το 

2004 η αµοιβή των ελεγκτών ήταν σηµαντικά υψηλότερη από το 2003, γεγονός το 

οποίο οφείλεται στην εφαρµογή αυτού του άρθρου. 

 Οι Hollis Ashbaugh-Skaife, Daniel W. Collins και William R. Kinney, Jr. 

(2006) µελετούν και καταγράφουν τις ελλείψεις του εσωτερικού ελέγχου πριν την 

εφαρµογή του Sarbanes-Oxley Act. Η έρευνα αυτή διερευνά τα οικονοµικά 

γεγονότα, τις στρατηγικές αποφάσεις και οι επενδύσεις σε εσωτερικούς ελέγχους που 

εκθέτουν τις επιχειρήσεις σε κινδύνους αποτυχίας του ελέγχου. Το συµπέρασµα που 

διεξάγεται είναι ότι οι επιχειρήσεις µε εσωτερικές αδυναµίες του συστήµατος ελέγχου 

έχουν πιο σύνθετες εργασίες, τις περισσότερες φορές συµµετέχουν σε συγχωνεύσεις, 

εξαγορές και αναδιαρθρώσεις, έχουν µεγαλύτερα αποθέµατα και είναι ταχύτερα 

αναπτυσσόµενες σε σχέση µε επιχειρήσεις που δεν εµφανίζουν αδυναµίες εσωτερικού 

ελέγχου. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις µε λιγότερους 

πόρους για να επενδύσουν παρουσιάζουν και προβλήµατα στον εσωτερικό έλεγχο. 

 Οι Gopal V. Krishnan και Gnanakumar Visvanathan (2005) ερευνούν τις 

αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στην εποχή µετά την εφαρµογή του 

Sarbanes-Oxley Act, το ρόλο των ελεγκτών και την εταιρική διακυβέρνηση και 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι εταιρίες που αντιµετωπίζουν αδυναµίες στον 

εσωτερικό έλεγχο σε σχέση µε εκείνες που δεν αντιµετωπίζουν εµφανίζουν 

υψηλότερο αριθµό συνεδριάσεων της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, µικρότερο 

ποσοστό «οικονοµικών εµπειρογνωµόνων» στην επιτροπή ελέγχο και περισσότερες 

αλλαγές ελεγκτή. Τα αποτελέσµατα σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της εταιρίας, 

όπως η πολυπλοκότητα των εργασιών, η κερδοφορία και η ανάπτυξη, αλλά ακόµα 

περισσότερο σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης κατά την εξέταση 

των εκθέσεων των αδυναµιών του εσωτερικού ελέγχου. 
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 Οι Yan Zhang, Jian Zhou και Nan Zhou (2006) στην εργασία τους διερευνούν 

τη σχέση µεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και της επιτροπής ελέγχου, την 

ανεξαρτησία, του ελεγκτή και την αποκάλυψη των αδυναµιών του εσωτερικού 

ελέγχου µετά την ψήφιση του νόµου Sarbanes-Oxley Act. Με βάση ένα δείγµα  

επιχειρήσεων µε αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου και έπειτα µε βάση τη βιοµηχανία, 

το µέγεθος και τις επιδόσεις, τις συγκρίνουν µε αυτές τις επιχειρήσεις χωρίς 

αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου. Τα ευρήµατά τους αποδεικνύουν ότι στις 

επιχειρήσεις µε συχνά προβλήµατα αδυναµιών εσωτερικού ελέγχου υπάρχει ένας 

ισχυρός οικονοµικός δεσµός µεταξύ ενός ελεγκτή και µιας εταιρείας πελάτη, πράγµα 

το οποίο αποτελεί ένα κίνητρο για τον ελεγκτή ούτως ώστε να αγνοήσει τα πιθανά 

προβλήµατα και να εκδώσει ευνοϊκή γνώµη σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο της 

εταιρείας πελάτη. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή µπορεί να συνδέεται µε την 

αποκάλυψη προβληµάτων του εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης και οι 

περισσότερες από τις αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τις 

γνωστοποιήσεις SOX 302 και SOX 404 σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά 

συστήµατα και διαδικασίες. 

 Ο Jack Diamond (2002) στην εργασία του εξετάζει το ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στην άσκηση κυβερνητικής χρηµατοοικονοµικής διοίκησης επισηµαίνοντας 

ότι ένας µεγάλος αριθµός των χωρών θα αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα από τα 

ελεγκτικά πρότυπα από µία διεθνή προοπτική. Υποστηρίζει ότι διεθνώς υπάρχουν 

πολλά διαφορετικά µοντέλα εσωτερικού ελέγχου και µπορεί να είναι αναγκαίο να 

ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικές θεσµικές ικανότητες 

ελέγχου κατά τη θέσπιση µέτρων για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου για την 

ανάπτυξη των µεταβατικών χωρών. Στη συνέχεια, εξετάζει τα κύρια ζητήµατα που 

πρέπει να αντιµετωπιστούν στην ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου σε αυτές τις 

χώρες και προσφέρει ένα πλαίσιο για την εισαγωγή απαραίτητων µεταρρυθµίσεων 

στον τοµέα αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
 

3.1 Η ιστορική εξέλιξη του ελέγχου 
 
 
Η αναγκαιότητα του ελέγχου πηγάζει κατά κύριο λόγο από τις ατέλειες της 

ανθρώπινης φύσης και αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα οποιασδήποτε οικονοµικής 

διαχείρισης ξένης περιουσίας, ένα είδος ασφαλίσεως κατά των λαθών, της 

ανειλικρίνειας, της κλοπής και της απάτης, ενώ η αµοιβή του ελεγκτή αντιστοιχεί στο 

ασφάλιστρο. Σηµειώνουµε εδώ ότι η απάτη µπορεί να γίνει είτε σε βάρος των 

συµφερόντων της επιχείρησης είτε προς όφελός της. Ένας άλλος σηµαντικός λόγος 

ύπαρξης του ελέγχου είναι ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση των λογιστικών 

σφαλµάτων, ηθεληµένων ή αθέλητων, ενώ αποτελεί και µέσο µετρίασης των 

συγκρουόµενων συµφερόντων που υφίστανται ανάµεσα στη διοίκηση και τους 

µετόχους λόγω της ασύµµετρης πληροφόρησης. Μία ακόµα σηµασία του ελέγχου 

είναι ότι καλύπτει την ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες είναι όλο και 

περισσότερο δυσεύρετες εξαιτίας της συνεχώς αυξανόµενης απόστασης από την πηγή 

πληροφόρησης, του τεράστιου όγκου των δεδοµένων και πληροφοριών, της 

συνθετότητας των συναλλακτικών πράξεων και, τέλος, της πιθανότητας αλλοίωσής 

τους ανάλογα µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση τους1. 

Η έννοια της θεµιτής παρουσίασης αποτελείται από: 1) την έννοια της 

λογιστικής ευπρέπειας, δηλαδή την έκταση των λεπτοµερειών που πρέπει να 

γνωστοποιούνται, 2) την έννοια της επαρκούς δηµοσιότητας, δηλαδή το πεδίο 

εφαρµογής των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται σε σχέση µε τα πιθανά 

επιβλαβή αποτελέσµατα, τους περιορισµούς και τα όρια της λογιστικής και των 

ελέγχων, 3) την έννοια της υποχρέωσης ελέγχου2. 

Η αρχική θεσµοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των πρακτικών 

της ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από των παλαιοτάτων χρόνων της ιστορίας 

                                                 
1 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σσ. 45-58 
2 R. K. Mautz & Hussein A. Sharaf, “The philosophy of auditing”, American Accounting Association, 

1961, σσ. 158, 170 
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του οικονοµικού βίου και του πολιτισµού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από το χρόνο 

της εµφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών µεταξύ ατόµων και κοινωνικών 

οµάδων. Η εισαγωγή του χρήµατος ως µονάδας µέτρησης των αξιών και ως µέσου 

διεξαγωγής των οικονοµικών συναλλαγών, δηµιούργησε την ανάγκη εξέλεγξης των 

οικονοµικών συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των δηµόσιων 

οικονοµικών, προκειµένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών3. 

Σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς ερευνητές γέννησης, εξέλιξης και εδραίωσης του 

θεσµού των Ελεγκτών, ο έλεγχος υπήρξε προϊόν του συγκεκριµένου κοινωνικο-

οικονοµικού συστήµατος, το οποίο κάθε φορά επικρατούσε. Κατά συνέπεια, η 

αυξητική πορεία των υποχρεώσεων και των αρµοδιοτήτων των ελεγκτών 

ευθυγραµµίστηκε απόλυτα µε τη διαχρονική τεχνο-οικονοµική µετεξέλιξη του 

συστήµατος αυτού4. 

                                                 
3 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 40 
4 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος, «Ελεγκτική», Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Εκδ. Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 9 
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3.2 Η εξέλιξη του ελέγχου στη χώρα µας 
 

 

Στη χώρα µας η πρώτη προσπάθεια θεσµοθέτησης του Ελεγκτικού επαγγέλµατος 

γίνεται µε το νόµο 5076/1931 χωρίς όµως να λειτουργήσει ο θεσµός των Ορκωτών 

Ελεγκτών. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών το 

έτος 1956 ο έλεγχος που προέβλεπε και προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 περιοριζόταν 

στην κάλυψη των τυπικών προϋποθέσεων του νόµου. Η βασική αιτία της υποτονικής 

παρουσίας της ελεγκτικής στην εξέλιξη της οικονοµικής διαχείρισης των ανωνύµων 

εταιριών δεν φαίνεται να εντοπίζεται στις τυχόν ατέλειες του νοµοθετικού πλαισίου, 

το οποίο παρείχε στους ελεγκτές ευρύτατα δικαιώµατα µε κατοχύρωση των 

ελεγκτικών διαδικασιών, αλλά στην αδυναµία διασφάλισης της ανεξαρτησίας των 

ελεγκτών. Η εξάρτηση των ελεγκτών από τις διοικήσεις των εταιριών, τις πράξεις των 

οποίων καλούνταν να ελέγξουν, ήταν ένας από τους κύριους λόγους τυπικής και µόνο 

παρουσίας του ελεγκτή στη διαδικασία πιστοποίησης της χρηστής διοίκησης. 

Στα πλαίσια της ρυθµιστικής παρέµβασης στο ελεγκτικό έργο, ιδρύθηκε στη 

χώρα µας µε τον Ν. 3148/5.6.2003 (ΦΕΚ 136 Α’) και λειτουργεί νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας των 

ορκωτών λογιστών ελεγκτών και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών. 

Του ελληνικού νοµοθετήµατος ίδρυσης της Ε.Λ.Τ.Ε., είχε προηγηθεί η ψήφιση 

από το Κογκρέσο και την Αµερικανική Γερουσία στις 15 Ιουλίου 2002, του Sarbanes-

Oxley Act, µε αυστηρές διατάξεις προάσπισης των συµφερόντων των επενδυτών5. Ο 

νόµος Sarbanes-Oxley Act (SOX) του 2002 τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουλίου, λόγω της 

ολοένα αυξανόµενης ανησυχίας των επενδυτών σχετικά µε την ακεραιότητα των 

εκθέσεων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, λόγω 

σκανδάλων που αφορούσαν ακόµα και σεβαστές εταιρείες, όπως η Enron και η 

WorldCom και ελεγκτικών εταιριών, όπως η Arthur Andersen6. 

                                                 
5 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σσ. 59-60 
6 Yan Zhang, Jian Zhou and Nan Zhou, “Audit Committee Quality, Auditor Independence, and 

Internal Control Weaknesses”, SUNY – Binghamton, 2006 
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3.3 Ορισµός 

 
 
Ένας σφαιρικός ορισµός της ελεγκτικής µε γενική ισχύ, έχει ως εξής: 

«Έλεγχος είναι µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής συλλογής και 

αξιολόγησης στοιχείων σχετικών µε τους ισχυρισµούς για τις οικονοµικές ενέργειες 

και πράξεις στις οποίες το άτοµο ή οργανισµός κάνει τους ισχυρισµούς και τα 

καθιερωµένα κριτήρια και την επικοινωνία των αποτελεσµάτων για τους χρήστες των 

εκθέσεων στις οποίες γίνονται οι ισχυρισµοί»7. 

Ο όρος «συστηµατική διαδικασία» σηµαίνει µια λογική, καλά δοµηµένη και 

οργανωµένη σειρά βηµάτων ή διεργασιών. Η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων 

αναφέρεται στην εξέταση  των βασικών ελεγκτικών τεκµηρίων και τη συνετή και 

ακριβοδίκαιη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων χωρίς καµία προκατάληψη υπέρ ή 

κατά του ελεγχόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Αποδεικτικό στοιχείο ή 

ελεγκτικό τεκµήριο ή ελεγκτική µαρτυρία είναι κάθε πληροφορία που 

χρησιµοποιείται από τον ελεγκτή για να εξακριβώσει κατά πόσο η κάθε µετρήσιµη 

πληροφορία που ελέγχεται ανταποκρίνεται σε προκαθορισµένα κριτήρια. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία είναι διαφόρων τύπων όπως προφορική κατάθεση, έγγραφα ή 

και παρατήρηση του ελεγκτή. Ένα πρωταρχικής σηµασίας πρόβληµα είναι ο 

καθορισµός της ποσότητας των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διαµόρφωση 

σωστής κρίσης από µέρους του ελεγκτή αλλά και της ποιότητάς τους. Τα ευρήµατα 

του ελέγχου και η γνώµη του ελεγκτή πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως στους 

ενδιαφερόµενους χρήστες των σχετικών πληροφοριών. Η διατύπωση της γνώµης του 

ελεγκτή γίνεται µέσω των πιστοποιητικών και των εκθέσεων ελέγχου. Με την 

πιστοποίηση του βαθµού ανταπόκρισης των µετρήσιµων πληροφοριών σε 

προκαθορισµένα κριτήρια ο ελεγκτής αυξάνει ή µειώνει την αξιοπιστία τους. Ο λόγος 

που µπορεί να παρέχει εύλογη διασφάλιση και όχι βεβαιότητα είναι ότι επηρεάζεται 

από τον ανθρώπινο παράγοντα8. 

                                                 
7 Brenda Porter-Jon Simon-David Hatherly, “Principles of external auditing”, 2nd edition, John Wiley & 

sons Ltd, 2003, σελ.3 
8 Larry F. Konrath, “Auditing concepts and applications: a risk analysis report”, Εκδόσεις West 

Publishing Company, 1996, σ.220 
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Ενδιαφερόµενοι χρήστες είναι όλοι όσοι χρησιµοποιούν και εµπιστεύονται τα 

ευρήµατα του ελεγκτή. Σε επιχειρησιακό επίπεδο στους ενδιαφερόµενους χρήστες 

περιλαµβάνονται µέτοχοι και επενδυτές, πιστωτές, προµηθευτές και Πιστωτικά 

Ιδρύµατα, η διοίκηση της επιχείρησης, κυβερνητικοί φορείς, χρηµατοοικονοµικοί 

αναλυτές, εργατικές και επαγγελµατικές ενώσεις, ανταγωνιστές, αρχές ρυθµιστικού 

παρεµβατισµού, πανεπιστηµιακοί ερευνητές και το ευρύ κοινό. Η πραγµατοποίηση 

της οποιασδήποτε µορφής ελέγχου προϋποθέτει την οριοθέτηση της έκτασης του 

ελέγχου, των ευθυνών δηλαδή, που αναλαµβάνει ο ελεγκτής. Η οριοθέτηση αυτή 

περιλαµβάνει τον ορισµό της οικονοµικής µονάδας και της χρονικής περιόδου. Τις 

περισσότερες φορές η οικονοµική οντότητα είναι επίσης µια νοµική οντότητα όπως 

επιχείρηση, εταιρία, οργανισµός ή ιδιοκτησία και η χρονική περίοδος που έλεγχος 

είναι συνήθως ένα έτος9. 

Ωστόσο, η λειτουργία του ελέγχου θεωρείται πάντα αναπόσπαστο µέρος της 

διαχείρισης και των δηµοσίων οικονοµικών, και όλο και περισσότερο ως µέσο για τη 

βελτίωση των επιδόσεων του ∆ηµόσιου Τοµέα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ελέγχου 

των δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν διαφορετικούς στόχους. Παραδοσιακά, έχει ένα 

µηχανισµό για την εξασφάλιση από την κυβέρνηση και τα υπουργεία της (εσωτερικός 

έλεγχος), και από το νοµοθέτη (εξωτερικός έλεγχος), ότι τα δηµόσια κεφάλαια 

λαµβάνονται και δαπανώνται σύµφωνα µε τις πιστώσεις και άλλους σχετικούς νόµους 

(έλεγχος συµµόρφωσης), και ότι η κυβέρνηση χρησιµοποίησε τα αµοιβαία κεφάλαια 

ορθά και αντικειµενικά σύµφωνα µε την οικονοµική της θέση (δηµοσιονοµικός 

έλεγχος). Η λειτουργία του ελέγχου έχει εξελιχθεί σε πολλές χώρες που υιοθέτησαν 

µια πιο ολοκληρωµένη άποψη των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων των 

ενεργειών της κυβέρνησης, που συχνά ονοµάζεται "value-for-money” ή έλεγχος 

απόδοσης.10 

 
 

3.4 Περιεχόµενο και µεθοδολογία του ελέγχου 
 
 

                                                 
9 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σσ. 52-54 
10 James Bierstaker, Lawrence Abbott and Susan Parker, “Current Issues in Auditing Volume 4, Issue 

2”, American Accounting Association, 2010, σελ. C1- C4 
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Όπως οι ερευνητές σε πολλούς άλλους τοµείς, ο ελεγκτής ενδιαφέρεται για στοιχεία 

και τα αποκτά, τα αξιολογεί και τα µελετά πριν σχηµατίζει µια γνώµη. Είναι 

υποχρεωµένος να καταλήξει σε µια απόφαση και θα πρέπει να καταλήξει στην 

απόφαση αυτή µε λογικό κόστος και σε εύλογο χρονικό διάστηµα. ∆εν είναι σε θέση 

να επεκτείνει την έρευνά του µέχρι να αποκτήσει τα αποδεικτικά στοιχεία που τον 

πείθουν απόλυτα σε κάθε θέµα. Όταν µια γνώµη αποκτηθεί και εκφραστεί, όσον 

αφορά ένα συγκεκριµένο θέµα, αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι τελικά και 

πλήρως λυµένο. Επανεξετάζει, βέβαια, συνεχώς τις δικές του προηγούµενες κρίσεις, 

έρευνες και εφαρµογές της µεθοδολογίας του, έτσι ώστε να µπορέσει να τα καταφέρει 

καλύτερα στο µέλλον. Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι σε κάθε έκθεση επίσηµα και 

οριστικά καταγράφει µια τελική και την καλύτερη γνώµη που µπορεί να εκφράσει 

υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. 

Η µεθοδολογία του ελέγχου για την αντιµετώπιση των πραγµατικών 

προβληµάτων µπορεί να περιγραφεί σε αυτά τα βήµατα11: 

1. Αναγνώριση και παραδοχή του σύνθετου προβλήµατος (την αποστολή του 

ελέγχου) 

2. Παρατήρηση των γεγονότων που σχετίζονται µε το πρόβληµα 

3. Υποδιαίρεση του προβλήµατος σε επιµέρους µεµονωµένα προβλήµατα 

4. Καθορισµός των διαθέσιµων στοιχείων που σχετίζονται µε κάθε πρόβληµα 

5. Επιλογή των εφαρµόσιµων τεχνικών ελέγχου και ανάπτυξη των 

κατάλληλων διαδικασιών 

6. Πραγµατοποίηση διαδικασιών για τη συλλογή αποδείξεων 

7. Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων: α) µε σεβασµό στη συνάφεια και 

την εγκυρότητα, β) µε σεβασµό στις ενδείξεις για τυχόν πρόσθετα 

προβλήµατα, γ) µε σεβασµό της επάρκειας για το σχηµατισµό κρίσης 

8. ∆ιαµόρφωση της γνώµης: α) για τις µεµονωµένες προτάσεις, β) για το 

σύνθετο πρόβληµα  

 
Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ένα άτοµο ικανό και να διαθέτει όλα εκείνα τα 

επαγγελµατικά και επιστηµονικά προσόντα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια 

του ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να παραµένει ανεπηρέαστος και ανεξάρτητος. 

                                                 
11 R. K. Mautz & Hussein A. Sharaf, “The philosophy of auditing”, American Accounting Association. 

1961, σ. 21-27 



 17 

Η σηµασία του ανεξάρτητου πνεύµατος, που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής, αποτελεί 

κυρίαρχη διάσταση της ποιότητας των παρεχόµενων απ’ αυτόν υπηρεσιών. 

Η συµπεριφορά του ελέγχου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. Περιορισµός του ενδιαφέροντος και της έρευνας κυρίως για θέµατα για τα 

οποία ζητείται η κρίση,  

2. Καθορισµός της θέσης µε αµεροληψία στη διαµόρφωση και την έκφραση 

αποφάσεων, 

3. Ο σχηµατισµός και  η έκφραση της απόφασης να βασίζεται σε εύλογες 

αποδείξεις. 

 

3.5 Είδη ελέγχου 

 
 
Ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας του µε τον 

ελεγχόµενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και 

µικτούς
12. Εσωτερικοί είναι αυτοί που οργανώνονται από τον ίδιο φορέα και 

διενεργούνται από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι είναι υπάλληλοι της επιχείρησης. Εξωτερικοί είναι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ή κάποια υπαλληλική ιδιότητα µε την οικονοµική µονάδα, την 

οποία καλούνται να ελέγξουν µετά από πρόσκληση των µετόχων αυτής. Οι µικτοί 

έλεγχοι, τέλος, οργανώνονται και συντονίζονται από το τµήµα εσωτερικού ελέγχου 

και διενεργούνται µε τη συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών13. 

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέµατα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τον 

εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό έλεγχο14: 

1. Το αντικείµενο του ελέγχου 

2. Το υποκείµενο του ελέγχου  

3. Τις ελεγκτικές διαδικασίες 

                                                 
12 Brenda Porter-Jon Simon-David Hatherly, “Principles of external auditing”, 2nd edition, , John Wiley 

& sons Ltd, 2003 
13 K. H. Spencer Pickett, “The internal auditing handbook”, Εκδ. John Wiley & sons, 1997 
14 Παπαστάθης Παντελής, «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στις Επιχειρήσεις-

Οργανισµούς και η Πρακτική Εφαρµογή του», Α’ τόµος, Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2003 
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Εκτός από την παραπάνω διάκριση, οι έλεγχοι διακρίνονται και ανάλογα µε την 

έκτασή τους σε ειδικούς και γενικούς. Ανάλογα µε το σκοπό τους διακρίνονται σε 

µόνιµους, τακτικούς και έκτακτους. Τέλος, η ταξινόµηση κατά κύριο λόγο τον στόχο 

του ελέγχου είναι15: 

1. Οι έλεγχοι λογιστικών καταστάσεων- φορολογικών δηλώσεων 

2. Οι έλεγχοι συµµόρφωσης και σωστής τήρησης (σύµφωνα µε τις διαδικασίες και 

κανονισµούς που καθορίζονται από µια αρχή) 

3. Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι (έµπειροι επαγγελµατίες αναφέρουν τα ευρήµατά τους 

στη διοίκηση). 

Κοινά χαρακτηριστικά των ελέγχων: 

1. Συστηµατική εξέταση και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που 

αναλαµβάνονται από αβέβαιες δηλώσεις ή ενέργειες από µεµονωµένα άτοµα ή 

οργανώσεις που συµµορφώνονται µε καθιερωµένα κριτήρια 

2. Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εξέτασης συνήθως σε µια γραπτή 

έκθεση για το µέρος από το οποίο ή για λογαριασµό του οποίου ορίστηκε ο 

ελεγκτής. 

 
 

3.6 ∆ιαφορές µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών 

 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι εξίσου σηµαντικός µε τον ανεξάρτητο έλεγχο, αλλά 

διαφέρει σε πολλά σηµαντικά σηµεία. Η κύρια διαφορά µεταξύ του εσωτερικού 

ελέγχου και εξωτερικού ελέγχου είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος εξυπηρετεί τη 

διοίκηση, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος εξυπηρετεί τους τρίτους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων. Μοιάζουν στο ότι και οι δύο αφορούν τη συλλογή και 

την αξιολόγηση των στοιχείων που σχετίζονται µε ισχυρισµούς16. Αν και είναι 

ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν, οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της οργάνωσης ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής 

                                                 
15 Brenda Porter-Jon Simon-David Hatherly, “Principles of external auditing”, 2nd edition, , John Wiley 

& sons Ltd, 2003, σελ.4-8 
16 Larry F. Konrath, “Auditing concepts and applications: a risk analysis report” Εκδόσεις West 

Publishing Company, 1996, σ.7 
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παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων. Αντίθετα, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τον οργανισµό, και παρέχουν κάθε χρόνο µία 

γνωµοδότηση για τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Το έργο των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να 

συντονίζεται για τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Για το λόγο 

αυτό, οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να συνέρχονται περιοδικά 

για να συζητήσουν κοινά συµφέροντα, να επωφεληθούν από τις συµπληρωµατικές 

ικανότητές τους, τους τοµείς της εµπειρογνωµοσύνης, τις προοπτικές, να 

κατανοήσουν το πεδίο εφαρµογής της άλλης εργασίας και τις µεθόδους της, να 

παρέχουν πρόσβαση σε εκθέσεις, προγράµµατα και τα έγγραφα εργασίας, και να 

αξιολογήσουν από κοινού τους τοµείς του κινδύνου. Κατά την άσκηση των 

εποπτικών αρµοδιοτήτων της για τη διαβεβαίωση, το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει 

να απαιτεί τον συντονισµό του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτικού έργου για την 

αύξηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

συνολικής διαδικασίας ελέγχου. 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές έχουν αµοιβαία συµφέροντα σχετικά µε 

την αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών δηµοσιονοµικών ελέγχων. Γι’ αυτό, και τα 

δύο επαγγέλµατα οφείλουν να τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας και τα 

επαγγελµατικά πρότυπα που καθορίζουν οι αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις τους. 

Υπάρχουν, ωστόσο, σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τις σχέσεις τους µε την 

οργάνωση και το πεδίο εφαρµογής των εργασιών και των στόχων τους. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές αποτελούν µέρος της οργάνωσης, οι στόχοι τους καθορίζονται από τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και το διοικητικό συµβούλιο και οι διευθυντές των τµηµάτων 

της επιχείρησης αποτελούν τους πρωτογενείς πελάτες τους. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

δεν αποτελούν µέρος της οργάνωσης, αλλά ασχολούνται µε αυτήν, οι στόχοι τους 

καθορίζονται κατά κύριο λόγο από τον νόµο. Το πεδίο της εργασίας των εσωτερικών 

ελεγκτών είναι ολοκληρωµένο. Εξυπηρετεί την οργάνωση, βοηθώντας την επίτευξη 

των στόχων της, καθώς και τη βελτίωση των ενεργειών, της διαχείρισης των 

κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης. Ασχολείται µε όλα τα στοιχεία της 

οργάνωσης, τόσο τα οικονοµικά όσο και µη, και επικεντρώνονται στα µελλοντικά 

γεγονότα ως αποτέλεσµα της συνεχούς αναθεώρησης τους και την αξιολόγηση των 

ελέγχων και των διαδικασιών. Επίσης ασχολούνται µε την πρόληψη της απάτης σε 

οποιαδήποτε µορφή. Η πρωταρχική αποστολή των εξωτερικών ελεγκτών είναι να 
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παρέχει ανεξάρτητη γνώµη σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του οργανισµού, 

σε ετήσια βάση. Η προσέγγισή τους έχει ιστορικό χαρακτήρα, αφού εκτιµούν κατά 

πόσον οι δηλώσεις είναι σύµφωνες µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και 

παρουσιάζουν ορθά την οικονοµική κατάσταση του οργανισµού, αν τα αποτελέσµατα 

των δράσεων για µια δεδοµένη χρονική περίοδο εκπροσωπούνται µε ακρίβεια, καθώς 

και κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν µεταβληθεί. 

Ένα βασικό στοιχείο που διακρίνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης των εκτός της επιχείρησης 

προσώπων, στην ανεξαρτησία της κρίσης των εσωτερικών ελεγκτών. Ωστόσο, µια 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, µπορεί να συµβάλει µε τρόπο που να οδηγεί σε 

µείωση των αµοιβών των εξωτερικών ελεγκτών17. 

Παρ’ ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τους υπεύθυνους των 

ελεγχόµενων τµηµάτων δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητοι από τους υπεύθυνους την 

επιχείρηση µε την οποία τους συνδέει υπαλληλική ή συµβατική συνήθως σχέση. 

Κατά συνέπεια, οι εκτός της επιχείρησης ενδιαφερόµενοι είναι δυνατόν να µην 

εµπιστεύονται τα πορίσµατα και τις πληροφορίες των εσωτερικών ελεγκτών, κυρίως 

λόγω ελλείψεως ανεξαρτησίας ως προς την επιχείρηση18.  

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής έχει µια στενή συνεργασία µε τους εσωτερικούς 

ελεγκτές της ελεγχόµενης επιχείρησης. Η διοίκηση για παράδειγµα µπορεί να ζητήσει 

από τον ανεξάρτητο ελεγκτή να εξετάσει και να αξιολογήσει τις δραστηριότητες των 

εσωτερικών ελεγκτών και να υποβάλλει µια έκθεση για την ποιότητα της δουλειάς 

τους. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής επίσης έχει άµεσο και πρωτογενές ενδιαφέρον για το 

έργο των εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Η εργασία του εσωτερικού ελεγκτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

υποκατάστατο της εργασίας του ανεξάρτητου ελεγκτή, Ωστόσο, µπορεί να είναι 

συµπληρωµατική. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής προκειµένου να προσδιορίσει την 

επίδραση της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή στη δική του εξέταση θα πρέπει να: 

1. Λάβει υπόψη του την επάρκεια και την αντικειµενικότητα του εσωτερικού 

ελεγκτή και 

2. Αξιολογήσει την ποιότητα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή 
                                                 
17 Douglas F. Prawitt, Nathan Y. Sharp, David A. Wood, “Reconciling Archival And Experimental 

Research: Does Internal Audit Contribution Affect The External Audit Fee?”, Μάιος 2010 
18 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 97 
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3.7 Ορισµός και περιεχόµενο του εσωτερικού ελέγχου 
 
 

Εννοιολογικά, η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται ως µία ανεξάρτητη, 

αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική υπηρεσία, καλά σχεδιασµένη και 

οργανωµένη, η οποία, µέσω των τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεών της, 

αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η 

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

σκοπό την αποτελεσµατική εκτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, 

τον περιορισµό ή την εξάλειψή του, τον οποίο βέβαια η διοίκηση της επιχείρησης 

αναλαµβάνει να διαχειριστεί για την επίτευξη των στρατηγικών και τακτικών 

επιχειρησιακών της στόχων19. 

Εσωτερικοί ελεγκτές είναι τα στελέχη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού 

που είναι επιφορτισµένα µε τη διενέργεια ελέγχων µέσα στην ίδια την επιχείρηση.  Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές προσλαµβάνονται στις εταιρίες ως εργαζόµενοι πλήρους 

απασχόλησης ώστε να προβούν σε ελέγχους εντός του οργανισµού. Άρα, 

ενδιαφέρονται ουσιαστικά να καθορίσουν εάν έχουν ακολουθηθεί ή όχι οι 

οργανωτικές πολιτικές και οι διαδικασίες και να διαφυλάξουν τα στοιχεία 

ενεργητικού του οργανισµού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κυρίως διενεργούν ελέγχους 

συµµόρφωσης και λειτουργικό έλεγχο. Συνήθως αναφέρονται στο διοικητικό 

συµβούλιο του οργανισµού, αλλά οι εκθέσεις τους µπορούν να απευθύνονται και στο 

management, τους µετόχους και τους εξωτερικούς ελεγκτές20. 

Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει τα µέλη του οργανισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων της διοίκησης και του ∆.Σ., στην αποτελεσµατική εκτέλεση 

των καθηκόντων τους21. 

                                                 
19 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 387 
20 Dan M. Guy-C. Wane Alderman-Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, The Dryden Press, 1996, 

σελ. 11 
21 Dan M. Guy-C. Wane Alderman-Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, The Dryden Press, 1996, 

σελ. 856 
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Ο εσωτερικός έλεγχος διαχωρίζεται σε διοικητικό και διαχειριστικολογιστικό 

εσωτερικό έλεγχο. Ο διοικητικός εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στη διασφάλιση των 

αρχών και την προσήλωση του προσωπικού στη διοίκηση. Η αποτελεσµατικότητα 

του διοικητικού εσωτερικού ελέγχου εξετάζεται µέσω της σύγκρισης των πρότυπων 

(προϋπολογισµένων) και των πραγµατοποιηµένων αποδόσεων22: 

1. Επαρκής λογιστική οργάνωση 

2. Κατάλληλη µηχανογραφική οργάνωση 

3. ∆ιαχωρισµός λειτουργικών διαδικασιών, ο οποίος επιτυγχάνεται µέσω του 

ελάχιστου διαχωρισµού λειτουργιών, την κατανοµή των διαδικασιών που 

αποτυπώνεται στον κανονισµό και το οργανόγραµµα), τη διενέργεια 

συναλλαγών, τη διαχείριση και φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και τη 

λογιστική ενηµέρωση 

4. Κατανοµή αρµοδιοτήτων 

5. Ικανότητα και ακεραιότητα προσωπικού που επιτυγχάνεται µε την 

µελετηµένη επιλογή και εκπαίδευση, την προσήλωση στις αρχές και τους 

στόχους και την εναλλαγή του προσωπικού 

Τέλος, τρεις διαφορετικοί τύποι του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να 

προσδιοριστούν, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει µοναδικά χαρακτηριστικά: 

1. επιχειρησιακός έλεγχος, τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι ότι 

εφαρµόζεται σε λειτουργικό επίπεδο, είναι προσανατολισµένος στο 

µέλλον, είναι ανεξάρτητος και αποτελεί συστηµατική αξιολόγηση που 

πραγµατοποιείται από τον εσωτερικό ελεγκτή των λειτουργικών και 

διοικητικών δραστηριοτήτων 

2. διοικητικός έλεγχος 

3. χρηµατοοικονοµικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος συνίσταται σε ένα σύνολο αρχών που πρέπει να γίνουν 

αντιληπτές ως όλον αλλά και η καθεµία µόνη της ξεχωριστά. Η φύση της ελεγκτικής 

διαδικασίας εµποδίζει την εύρεση ακριβούς ορισµού. Ωστόσο, διάφοροι φορείς έχουν 

δώσει κατά καιρούς κάποιους ορισµούς του εσωτερικού ελέγχου. 

 
 

                                                 
22 Κ. Αισιόπουλος, «Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και λογιστικό τοµέα των 

επιχειρήσεων», Εκδόσεις Παπαζήση, 1980, σ.14-16, 45-58 
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3.7.1 Ορισµός του Αµερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών 
 
 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Ινστιτούτου των Αµερικάνικων Ορκωτών 

Λογιστών (AICPA), «εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι 

συντονισµένες προσπάθειες, µέθοδοι και µέτρα που υιοθετούνται εντός µιας 

επιχείρησης, για την διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον 

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

αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγραµµένης επιχειρηµατικής πολιτικής»23. 

 
 

3.7.2 Ορισµός της Αµερικανικής Επιτροπής Λογιστικής 
 

 

Η Αµερικανική Επιτροπή Λογιστικής σχετικά µε τις βασικές έννοιες ελέγχου 

έχει ορίσει τον έλεγχο ως: «µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής απόκτησης 

και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε τους ισχυρισµούς για 

οικονοµικές πράξεις και γεγονότα έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός αντιστοιχίας 

ανάµεσα σ’ αυτούς τους ισχυρισµούς και τα καθιερωµένα κριτήρια και η 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στους ενδιαφερόµενους χρήστες»24. 

 

3.7.3 Ορισµός του Αµερικανικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 
 

 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ (Institute of 

Internal Auditors - IIA), «ο Εσωτερικός έλεγχος (Internal Auditing) είναι µια 

ανεξάρτητη, αντικειµενική διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, καλά 

σχεδιασµένη και οργανωµένη, εγκατεστηµένη σε έναν οργανισµό, που µέσω των 

τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια 

                                                 
23 Τσαγκλαγκάνος Άγγελος, «Ελεγκτική», εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε , Θεσσαλονίκη, 2000 
24 Dan M. Guy - C. Wane Alderman - Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, , The Dryden Press, 

1996, σελ. 3, 18 
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λειτουργίας του, τις δραστηριότητες και τα προγράµµατά του ως υπηρεσία προς την 

επιχείρηση (λειτουργίες- εφαρµογή διαδικασιών). Επιπλέον προσθέτει αξία και 

βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού µε σκοπό την αποτελεσµατική αποτίµηση 

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

αναλαµβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την επίτευξη των στρατηγικών της 

στόχων.». Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου είναι να προσδιορίζει και να αξιολογεί 

τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και η διοίκηση να τους διαχειρίζεται25. Ο όρος 

«υπηρεσία αξιολόγησης» είναι ευρύς και χρησιµοποιείται για να αποδώσει ένα 

µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων που εκτείνεται από τον έλεγχο της αριθµητικής 

ακρίβειας των λογιστικών υπολογισµών µιας επιχείρησης µέχρι και την 

εµπεριστατωµένη αξιολόγηση µιας σύνθετης και σηµαντικής απόφασης της 

Ανώτατης ∆ιοίκησής της. Επιπλέον, ο όρος «εσωτερικός» αναφέρεται στην ελεγκτική 

εργασία, η οποία πραγµατοποιείται µέσα στην επιχείρηση από το προσωπικό της, 

διαχωρίζοντάς την κατ’ αυτόν τον τρόπο από κάθε άλλη ελεγκτική εργασία που 

πραγµατοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές ή από άλλους φορείς που δεν ανήκουν 

στην επιχείρηση. Ο όρος «ανεξάρτητη» χαρακτηρίζει την ελεγκτική εργασία που 

είναι ελεύθερη από περιορισµούς, οι οποίοι θα µπορούσαν να περιορίσουν το σκοπό 

και την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου ή σε µεταγενέστερο στάδιο να αλλοιώσουν 

τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα της έκθεσης των εσωτερικών ελεγκτών. Οι όροι 

«εξέταση» και «αξιολόγηση» είναι δηλωτικοί της διπλής δράσης της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου, πρώτα για αναζήτηση και εξεύρεση πληροφοριών και στη 

συνέχεια για κριτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.  

Το ίδιο Ινστιτούτο, δηλαδή η Επαγγελµατική Ένωση των Εσωτερικών 

Ελεγκτών, έχει δώσει ένα πληρέστερο και αναλυτικότερο ορισµό της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου. Σύµφωνα µε αυτόν: «η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου 

περιλαµβάνει τις δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται από τη διοίκηση για να σχεδιαστεί, 

οργανωθεί και κατευθυνθεί η απόδοση ικανοποιητικών ενεργειών, που σκοπό έχουν 

να παρέχουν επαρκή ασφάλεια ότι θα επιτευχθούν οι σκοποί της: α) επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων για λειτουργίες και προγράµµατα της επιχείρησης, β) 

οικονοµική και επαρκής χρησιµοποίηση των πόρων της, γ) προστασία των 

                                                 
25 Παπαστάθης Παντελής, «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στις Επιχειρήσεις-

Οργανισµούς και η Πρακτική Εφαρµογή του», Α’ τόµος, Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2003 
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περιουσιακών της στοιχείων, δ) αξιοπιστία και ακεραιότητας των πληροφοριών, ε) 

συµµόρφωση µε πολιτικές, προγράµµατα, διαδικασίες, νόµους και κανονισµούς.»26. 

Για το σκοπό αυτό ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος τους εφοδιάζει µε τις 

εκτιµήσεις της ανάλυσης, συστάσεις, συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε τις 

εκτελούµενες δραστηριότητες. Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει την προώθηση του 

αποτελεσµατικού ελέγχου σε λογικό κόστος.  

 
 

3.7.4 Ορισµός της Επιτροπής COSO 
 
 

Η Επιτροπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως «µια λειτουργία που 

πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της ∆ιοίκησης και 

του υπόλοιπου προσωπικού και είναι σχεδιασµένη να παρέχει επαρκή ασφάλεια για 

την επίτευξη των παρακάτω στόχων: α) αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των 

λειτουργιών, όπως απόδοση και κερδοφορία από την επίτευξη των στόχων, 

προστασία πόρων κ.λ.π. β) αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών αναφορών, και γ) 

συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς»27. Η έκθεση Coso καθορίζει την εύλογη 

διασφάλιση για την επίτευξη των στόχων µέσω των ακόλουθων κατηγοριών: 

1. αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών (λειτουργικοί 

έλεγχοι) 

2. αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών αναφορών (χρηµατοοικονοµικοί 

έλεγχοι) 

3. συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς (έλεγχοι 

συµµόρφωσης) 

 
 

3.8 ∆ιαχωρισµός «εσωτερικού ελέγχου» και «Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου» 

 

                                                 
26 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 386-387 
27 www.coso.org 
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Στην οικονοµική των επιχειρήσεων, ο όρος «Εσωτερικός έλεγχος» χρησιµοποιείται 

για να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, θέτοντας παράλληλα τα όρια και τις 

αρµοδιότητες αυτών, ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και ως Εσωτερικός Έλεγχος. 

1. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control). Αναφέρεται σ' ένα 

οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, σ' ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική λειτουργία 

για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισµού. Τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου είναι µια σηµαντική εργασία και προηγούνται των ελέγχων, ενώ 

παράλληλα αποτελούν τον κύριο άξονα αποτελεσµατικής εργασίας των εσωτερικών 

ελεγκτών. Βασική προϋπόθεση για την κατάρτισή τους όµως, είναι η ύπαρξη 

καταγεγραµµένων διαδικασιών στην επιχείρηση, διότι κάθε πρόγραµµα ελέγχου 

ακολουθεί βήµα προς βήµα τη ροή των εργασιών µε λογική σειρά, ενώ µετά το πέρας 

των ελέγχων, αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τους ελεγκτές µε την εισαγωγή 

νέων δεδοµένων που προκύπτουν, κωδικοποιούνται και τέλος αν καταρτίζονται για 

πρώτη φορά, αρχειοθετούνται 

2. Εσωτερικός έλεγχος (Internal Auditing). Ο όρος Εσωτερικός έλεγχος 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικών 

ελέγχων, και στο να προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναµίες28. 

Οι βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

1. Να διαπιστωθεί αν λειτουργούν τα επιµέρους τµήµατα της µονάδας, κυρίως 

του λογιστηρίου, σύµφωνα µε την καθορισµένη πολιτική της διοίκησης. 

2. Να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής οργάνωσης . 

3. Να γίνει εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της επάρκειας των 

συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης της µονάδας. 

4. Να διαπιστωθούν τυχόν απάτες, ατασθαλίες, λάθη και αδυναµίες στην 

οργάνωση 

και την λειτουργία των φυσικών και ανθρώπινων συστηµάτων. 

5. Τέλος να γίνει αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στην διοίκηση της 

µονάδας και η εισήγηση µέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης. 

Αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) είναι η 

                                                 
28 Παπαστάθης Π., «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις - Οργανισµούς και η 

πρακτική εφαρµογή του», εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα, 2003 
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παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, µέσω επιστηµονικών 

προσεγγίσεων και αναλύσεων µε σκοπό την αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειµένου η διοίκηση, να διαχειρισθεί τους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύριο µέληµά της. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος αποσκοπεί στην εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη 

θωράκιση των συµφερόντων της επιχείρησης και των µετόχων και τη διαφύλαξη των 

εργαζοµένων. 

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

1. Το Σύστηµα του Εσωτερικού Ελέγχου και τα επιµέρους υποσυστήµατα του 

2. Την αξιολόγηση της κάθε µορφής επιχειρηµατικού κινδύνου και την 

 αποτελεσµατική διαχείρισή του 

3. Την ύπαρξη οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των 

 εσωτερικών διαδικασιών 

4. Την τήρηση πολιτικής προσωπικού και εκπαίδευσής του 

5. Το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων µε τις αποφάσεις της διοίκησης 

 και τους κανόνες λειτουργίας 

6. Τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας των επί µέρους τµηµάτων σε σχέση 

 µε το όφελος τους 

7. Την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της πληρότητας και της 

 αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων 

8. Την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εργαζοµένων 

 τόσο σε επίπεδο τµήµατος, όσο και µεταξύ των τµηµάτων 

9. Την αξιοποίηση των µέσων παραγωγής και την αποδοτικότητά τους. Τα 

µέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των υπηρεσιακών στοιχείων από 

κλοπές, απώλειες και παντός είδους φθορές 

Ο εσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) είναι µια αναγκαία λειτουργία του 

σύγχρονου management και είναι σηµαντικός σύµβουλος σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα καθώς η επισήµανση των αδυναµιών έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των 

συστηµάτων λειτουργίας και όχι την επιβολή ποινών. 

Επίσης, µέσω της διερεύνησης, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί να 

διαβεβαιώνει στα στελέχη και στα τµήµατα γενικότερα που εποπτεύουν, ότι αυτό που 

κάνουν είναι σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τις εντολές της διοίκησης, πράγµα που 

τους απαλλάσσει πολλές φορές από ευθύνες. 

Τέλος αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι καµία λειτουργία δεν µπορεί να 
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αποτελέσει εξαίρεση ελέγχου, εκτός και αν δεν παρουσιάζει ελεγκτικό ενδιαφέρον. Ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν υποκαθιστά τους επιτελείς ή τα γραφεία της οργάνωσης για 

να συντάσσει κανονισµούς και διαδικασίες, αλλά χρησιµοποιείται για να βοηθά αυτά 

τα όργανα να υιοθετούν τους κανόνες λειτουργίας. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος, τη συγκρότηση 

της επιχείρησης, τη δραστηριότητα, τον όγκο των συναλλαγών, τη φύση και το 

αντικείµενό της29. Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις σύγχρονες οικονοµικές 

µονάδες και κρατικούς οργανισµούς γίνεται όλο και σπουδαιότερος30. 

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου έχει ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον και ως προς 

το σηµαντικό στοιχείο της διαχείρισης της δηµοσιονοµικής και αποτελεί ένα εργαλείο 

για τη βελτίωση της απόδοσης του ∆ηµόσιου Τοµέα. Υποστηρίζεται ότι διεθνώς 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά µοντέλα εσωτερικού ελέγχου, και µπορεί να είναι 

απαραίτητο να λάβουµε υπόψη τις διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικές 

ικανότητες θεσµικού ελέγχου κατά τη θέσπιση µέτρων για την ενίσχυση του 

εσωτερικού ελέγχου στις αναπτυσσόµενες χώρες31. 

 
 

3.9 Κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου 
 
 

3.9.1 Έλεγχοι παραγωγής 
 
 
Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά πόσο οι 

παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο από τη διοίκηση 

πρόγραµµα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, το κατά πόσο γίνεται σωστή 

διαχείριση και χρήση του µηχανολογικού εξοπλισµού, αν τα τµήµατα είναι σωστά και 

κατάλληλα στελεχωµένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα, αν γίνεται 

                                                 
29 Κ. Αισιόπουλος, «Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και λογιστικό τοµέα των 

επιχειρήσεων», Εκδόσεις Παπαζήση, 1980, σ.15 
30 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 97 
31 Jack Diamond, “The Role of Internal Audit in Government Financial Management: An International 

Perspective”, IMF Working Paper, Μάιος 2002 
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σωστά ο εφοδιασµός της παραγωγής από υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά 

αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης το 

κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου 

(I.S.O.). Επίσης, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης - παραλαβής των ετοίµων 

προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι 

διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα µέσα που λαµβάνουν 

χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις. 

 
 

3.9.2 Οικονοµικοί έλεγχοι 
 
 
Οι οικονοµικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της 

ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και 

στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την 

εξακρίβωση της νοµιµότητας, της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων, της 

σωστής διαχείρισης αυτών, µέσω διαδικασιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται µε κάθε λεπτοµέρεια επί των οικονοµικών 

στοιχείων, των επιµέρους δοσοληψιών - συναλλαγών και επί κάθε είδους 

οικονοµικού φαινόµενου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε 

διοίκηση για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Αφού γίνεται αναφορά στους 

οικονοµικούς ελέγχους θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως πως οι εσωτερικοί ελεγκτές 

δεν συντάσσουν ισολογισµούς, αντικείµενο που αφορά τον προϊστάµενο του 

λογιστηρίου. 

 
 

3.9.3 ∆ιοικητικοί έλεγχοι 
 
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο 

δράσης, σε αντίθεση από τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους, έχουν 

ευρύτερους αντικειµενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να 

αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, την συνολική 

διοικητική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης - φορέα, καθώς και τις επιµέρους 
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διοικητικές λειτουργίες αυτής, σύµφωνα µε τις τεχνικές, τις µεθόδους και τους 

αποδεχτούς κανόνες της διοικητικής επιστήµης. 

Οι διοικητικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι εξετάζουν το βαθµό διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των 

διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισµού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες 

και τις αδυναµίες του τρόπου λειτουργίας τους. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του 

συστήµατος διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, στην επισήµανση αδυναµιών και 

αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναµιών αυτών. 

∆ιερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και 

τη στρατηγική του φορέα ως προς το βαθµό υλοποίησης και την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων. Ο διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το κατά πόσο διαχειρίζονται κατά 

τον άριστο τρόπο τα διαθέσιµα µέσα και πόροι. Εξετάζουν τους λόγους και τα αίτια 

αποχώρησης του εξειδικευµένου προσωπικού και τις επιπτώσεις των αποχωρήσεων 

αυτών. Επίσης, εξετάζουν τη συµµόρφωση των εργαζοµένων προς τις 

εξουσιοδοτήσεις, τα σχέδια δράσης τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την 

πολιτική διοίκησης της εταιρείας. 

Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο δυναµικό 

αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν είναι 

προσηλωµένο και εγκλιµατισµένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήµερο 

για τους στόχους της επιχείρησης και αν συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. 

Επίσης, αν οι σχέσεις των εργαζοµένων µε τον φορέα είναι σε καλό επίπεδο 

συνεργασίας και αν επιλύονται άµεσα τα προβλήµατα τους και δεν αποβαίνουν σε 

βάρος και των δύο µερών. 

Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική 

διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήµατα διοίκησης λειτουργούν 

αποδοτικά, προκειµένου να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και µε το µεγαλύτερο όφελος. 

Σε γενικές γραµµές, οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν 

άµεσα το λειτουργικό, διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων δίνοντας 

δυνατότητα στη διοίκηση να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. 
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3.9.4 Λειτουργικοί έλεγχοι 
 
 
Αντικειµενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι η 

διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίµηση της δοµής του 

υπάρχοντος συστήµατος και η πρόταση ανάπτυξης νέων συστηµάτων και βελτίωσης 

υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Εάν λειτουργεί το οργανόγραµµα, 

εφαρµόζονται οι νόµοι, οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, οι νόµοι της 

πολιτείας, ελέγχεται εάν οι συναλλαγές γίνονται σύµφωνα µε τις θεσπισµένες 

εξουσιοδοτήσεις και αν τα επιµέρους τµήµατα λειτουργούν αρµονικά και αποδοτικά 

µεταξύ τους. 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιµέρους 

λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος διοίκησης. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσµατικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στο να 

διαπιστώσουν εάν ένα τµήµα λειτουργεί σωστά µε την υπάρχουσα οργανωτική δοµή, 

αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεµβάσεις όπου 

συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες συµβάλουν στη βελτίωση της 

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας µεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και µεταξύ 

τµηµάτων. 

 
 

3.10 Σκοπός, αρµοδιότητες και χαρακτηριστικά του εσωτερικού 
ελεγκτή 
 
 

Αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τη διοίκηση της επιχείρησης µέσω της 

αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, και της παροχής βοήθειας σε όλα 

τα επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνονται στο µέγιστο βαθµό οι 

στόχοι της διοίκησης.  

Η βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι καµία διαχειριστική πράξη δεν 

ολοκληρώνεται µόνο από ένα άτοµο αλλά η εργασία ενός υπαλλήλου ολοκληρώνεται 

µε την συµµετοχή ενός δεύτερου υπαλλήλου και ελέγχεται από έναν τρίτο. 
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Αποτέλεσµα της διαδικασίας του ελέγχου είναι η παροχή προς τη διοίκηση 

αναλύσεων, εκτιµήσεων, συστάσεων και παρατηρήσεων επί των λειτουργιών, 

συναλλαγών και δοσοληψιών της εταιρείας. Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να 

εφαρµοστεί µε διάφορους τρόπους, γι’ αυτό και τα διοικητικά στελέχη πρέπει να είναι 

ενηµερωµένα επαρκώς και µε κάθε λεπτοµέρεια για τις αρµοδιότητες του ελεγκτή. Η 

ακρίβεια σε αυτό το θέµα είναι πολύ σηµαντική. 

Χαρακτηριστικό του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ότι εκτείνεται και 

πέραν των θεµάτων που σχετίζονται άµεσα µε τις λειτουργίες του λογιστικού 

συστήµατος ενώ καλύπτει όλη την επιχείρηση και αφορά όλες τις δραστηριότητας 

αυτής, δηλαδή επεκτείνεται και πέραν των λογιστικών και οικονοµικών λειτουργιών.  

Οι αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών ποικίλουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση και είναι δυνατόν να περιορίζονται σε ελέγχους τηρήσεως των 

εσωτερικών οδηγιών ή κανονισµών ή να εκτείνονται σε λειτουργικούς και 

διαχειριστικούς ελέγχους των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης. Οι βασικότεροι 

τύποι εσωτερικού ελέγχου είναι οι έλεγχοι παραγωγής, οι οικονοµικοί, οι διοικητικοί, 

οι λειτουργικοί και οι έλεγχοι πληροφοριακών συστηµάτων. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αξιόλογες 

πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 

λειτουργία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής, επιθεωρώντας το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, αξιολογεί τόσο τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό του συστήµατος όσο και την 

αποτελεσµατική λειτουργία του. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αποτελεί εργαλείο 

της διοίκησης για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, παρέχοντας τη 

δυνατότητα εκτίµησης και µέτρησης του αποτελέσµατος σε σύγκριση µε τους 

αρχικούς της στόχους και όντας σε διαρκή ετοιµότητα και ευαισθησία για την 

ανακάλυψη γεγονότων µέσα στην επιχείρηση που χρειάζονται να αναφερθούν στα 

ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια32. 

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι το καθετί στην επιχείρηση να λειτουργεί 

µε τον τρόπο που προβλέφθηκε και να επιτευχθεί η αναµενόµενη απόδοση της 

επιχείρησης
33. Ο βασικός αυτός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή της 

προώθησης της αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης, επιτυγχάνεται µε τη 

                                                 
32 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 97 
33 Diane Watters and John Dunn, “Student’s Manual of auditing”, Thomson learning, 2001 
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λήψη σειράς µέτρων που αποβλέπουν: α) στην προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων από υπεξαιρέσεις, σπατάλη, φθορά και µη αποτελεσµατική χρήση, β) στην 

προώθηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών καταχωρήσεων, γ) στην 

ενθάρρυνση της µέτρησης της παραγωγής και της σύγκρισης µε τους στόχους και την 

πολιτική της επιχείρησης και δ) στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 

εργασιών της επιχείρησης34. 

Για την αποτελεσµατική διενέργεια των ελέγχων οι εσωτερικοί ελεγκτές 

(επιθεωρητές) πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχόµενων. Γι’ αυτό 

οργανωτικά το τµήµα των εσωτερικών ελεγκτών συνήθως υπάγεται απ’ ευθείας στη 

διοίκηση της επιχείρησης ή στην επιτροπή ελέγχου. Η έννοια της ανεξαρτησίας έχει 

θεµελιώδη σηµασία. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να επιβιώσει αν δεν είναι 

αντικειµενικός. Όλοι οι ορισµοί του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαθέτουν το 

στοιχείο της ανεξαρτησίας, παρόλη την επέκτασή της και τον τρόπο επιτυγχάνεται, 

αποτελεί θέµα από µόνο της. Η λειτουργία του ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκές 

κύρος και να είναι σε θέση να σταθεί πίσω από τη λειτουργία υπό αναθεώρηση για να 

είναι χρήσιµη. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε αυτό αποτελεί ένα θεµελιώδες σφάλµα 

στην υπηρεσία ελέγχου και ορισµένες εσωτερικές λειτουργίες ελέγχου µπορεί να µην 

είναι σε θέση να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή µπορεί 

να συνδέεται µε την αποκάλυψη προβληµάτων του εσωτερικού ελέγχου µιας 

επιχείρησης. Όταν υπάρχει ένας ισχυρός οικονοµικός δεσµός µεταξύ ενός ελεγκτή 

και µιας εταιρείας πελάτη, αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για τον ελεγκτή ούτως ώστε να 

αγνοήσει τα πιθανά προβλήµατα και να εκδώσει ευνοϊκή γνώµη σχετικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας πελάτη35. 

 
 
 

3.11 ∆ιαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 
 
 

                                                 
34 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος, «Ελεγκτική», Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Εκδ. Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 44 
35 Yan Zhang, Jian Zhou and Nan Zhou, “Audit Committee Quality, Auditor Independence and Internal 

Control Weaknesses”, 2006 
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Η στάση ελέγχου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία36: 

1. τον περιορισµό του ενδιαφέροντος και της έρευνας κυρίως για θέµατα για τα 

οποία ζητείται η κρίση 

2. καθορισµό µιας θέσης µε αµεροληψία κατά τη διαµόρφωση και την έκφραση 

αποφάσεων 

3. σχηµατισµός απόφασης και έκφραση γνώµης στο µέτρο που είναι εύλογο να 

σχηµατιστεί 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εκτελέσει µια καθορισµένη διαδικασία και 

φέρνει στο νου την εικόνα κάποιας µορφής τυποποιηµένου συστήµατος εισόδου / 

εξόδου, µε σαφές τελικό προϊόν.  

Μία από τις βασικές αρχές του ελέγχου είναι και ο σχεδιασµός για τον 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο. Ο πρώτος κανόνας της ελεγκτικής αναφέρει ότι η 

εργασία πρέπει να σχεδιαστεί επαρκώς και αν υπάρχουν βοηθοί πρέπει να τυγχάνουν 

της κατάλληλης επίβλεψης. Το πρόγραµµα ελέγχου καταρτίζεται για να βελτιώσει 

την οργάνωση, το συντονισµό και την κατανοµή των δραστηριοτήτων του 

προσωπικού του ελέγχου µέσα από την κατάρτιση σχεδίων ελέγχου, προγραµµάτων 

ελέγχου και χρονοδιαγραµµάτων, ενώ φροντίζει ώστε οι εργαζόµενοι και οι 

συνεργαζόµενοι µε την επιχείρηση να λειτουργούν και να συµπεριφέρονται σύµφωνα 

µε τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που το απαρτίζουν. Τα αποτελέσµατα 

και οι προτάσεις του ελέγχου γνωστοποιούνται στη διοίκηση της επιχείρησης, η 

οποία τα αξιολογεί και εφόσον χρειάζεται εκδίδει οδηγίες βελτίωσης. 

Το γεγονός ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται εντός του 

οργανισµού καθιστά σαφές ότι είναι πλήρως υπεύθυνη για την οργάνωση και δεν 

αποτελεί κάποιο εξωτερικό ρυθµιστικό φορέα. Η ιδέα ότι ο έλεγχος έχει σαφή ευθύνη 

για την παροχή συµβουλών σχετικά µε τα διάφορα συστήµατα ελέγχου έρχεται στο 

προσκήνιο µε τη σηµασία του για τη διαχείριση των αναπτυσσόµενων θεµάτων 

ελέγχου και η προσαγωγή τους στην προσοχή της διοίκησης37. 

Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ότι ένα περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου   

περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία «επίπεδα» ή στοιχεία38:  

                                                 
36 R. K. Mautz & Hussein A. Sharaf, “The philosophy of auditing”, American Accounting Association, 

1961 
37 K. H. Spencer Pickett, “The internal auditing handbook”, Εκδ. John Wiley & sons, 1997, σ. 4-10 
38 Diane Watters and John Dunn, “Student’s Manual of auditing”, Thomson learning, 2001, σ. 2/15 
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1.  την οργάνωση, τους ρόλους και τις ευθύνες της διοίκησης 

2.  την αξιολόγηση του κινδύνου της διοίκησης 

3.  την παρακολούθηση του συστήµατος της διοίκησης 

και διασφαλίζει ότι: 

1. Τα συστήµατα πληροφοριών είναι επαρκή 

2. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες τηρούνται 

3. Τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης έχει τις πιο κάτω ενδεικτικά 

αναφερόµενες υπευθυνότητες39: 

1.  Εξετάζει την ύπαρξη αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και 

αξιολογεί την επάρκειά της, καθώς και την ύπαρξη διαδικασιών 

εξουσιοδοτήσεων που ρυθµίζουν τις σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των 

επιµέρους υπηρεσιακών λειτουργιών και των συναλλαγών τους µε 

τρίτους 

2. Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων των βιβλίων και των στοιχείων της επιχείρησης 

3.  Αξιολογεί τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου 

4.  Εξετάζει µε συστηµατικό τρόπο την παρακολούθηση, εκτίµηση, 

αξιολόγηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου. Αναζητά τις 

γενεσιουργές αιτίες των κινδύνων και εισηγείται µέτρα 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισής τους 

5. Αξιολογεί τη συµµόρφωση των εργαζοµένων µε τις πολιτικές και τις 

αποφάσεις της διοίκησης, καθώς και µε τους κανόνες λειτουργίας και 

µε τις παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις 

6. Παρακολουθεί την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, 

αξιολογήσεων και αξιοποιήσεως του ανθρώπινου δυναµικού και 

γενικότερα των διαδικασιών του τµήµατος προσωπικού. 

7. Εξετάζει τις µετρήσεις των επιδόσεων των διευθυντικών στελεχών 

όλων των βαθµίδων της ιεραρχίας πλην της ανώτατης διοίκησης µε 

                                                 
39 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 391-392 
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απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των παραγωγικών 

µέσων και πόρων. 

8. Εκτιµά την αποτελεσµατικότητα των προτύπων απόδοσης και 

συµπεριφοράς που θέτει κάθε φορά η διοίκηση της επιχείρησης και 

αξιολογεί την πολιτική που υπαγορεύουν τα πρότυπα αυτά. 

9. ∆ιατυπώνει κατά πόσο οι διάφορες υπηρεσίες και τα τµήµατα της 

επιχείρησης έχουν σαφή αντίληψη των αρµοδιοτήτων αλλά και της 

αποστολής τους, αν είναι άρτια στελεχωµένες, καθώς και αν 

αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναµικό τους. 

10. Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων µε βάση τον αρχικό 

σχεδιασµό τους. 

11. Εκτιµά το συνολικό αλλά και το επιµέρους κόστος των τµηµάτων, το 

οποίο συγκρίνει µε το προϋπολογισθέν, και από τη σύγκρισή του µε το 

αντίστοιχο όφελος προσδιορίζει επικερδείς ή ζηµιογόνες 

δραστηριότητες. Εντοπίζει τα σηµεία που επιδέχονται βελτίωση µε 

άµεσα αποτελέσµατα. 

12. Εξετάζει τον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας που 

ασκείται από τα στελέχη όλων των επιπέδων. 

13. Αξιολογεί τις πολιτικές για αποθάρρυνση και αποτροπή των 

καταχρήσεων της απάτης, τον προσπορισµό οικονοµικών ωφελειών εις 

βάρος της επιχείρησης, των φθορών και κλοπών, καθώς και το 

γενικότερο κλίµα αφοσίωσης των εργαζοµένων στους κανόνες 

επιχειρησιακής ηθικής. 

14. Εξετάζει την αξιοποίηση και την αποδοτικότητα των µέσων 

παραγωγής, τα προγράµµατα παραγωγής και τη συντήρηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού, τη διάθεση των προϊόντων καθώς και το 

ύψος αλλά και τη διαχείριση των αποθεµάτων. Παράλληλα, 

παρακολουθεί εάν τηρείται η προσδιορισθείσα πολιτική πωλήσεων και 

εισπράξεων όπως και η αντίστοιχη πολιτική διαχείρισης διαθεσίµων, 

καθώς και οι όροι τόσο του δανεισµού όσο και των λοιπών 

υποχρεώσεών της. 

15. Αξιολογεί τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζοµένων 

τόσο εντός των τµηµάτων όσο και στο σύνολο της επιχείρησης 

γενικότερα. 
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3.12 Στοιχεία εσωτερικού ελέγχου 
 
 

1. Το περιβάλλον του ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει τις συµπεριφορές των 

αρµοδίων, ισχυρή υποστήριξη της διοίκησης, τον κώδικα ηθικής, τη 

λειτουργία των ανθρωπίνων πόρων, τη φιλοσοφία και το στυλ λειτουργίας της 

επιχείρησης, την ορθή χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και την οργανωτική 

δοµή της επιχείρησης 

2. Εκτίµηση του κινδύνου 

3. ∆ραστηριότητες ελέγχου, δηλαδή, σύµφωνα µε την έκθεση Coso, οι εγκρίσεις, 

οι επαληθεύσεις, οι συµφωνίες, η αναθεώρηση της απόδοσης λειτουργίας, η 

ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων και ο διαχωρισµός των καθηκόντων40 

4. Πληροφορία και επικοινωνία, σύµφωνα µε την έκθεση Coso  

5. Παρακολούθηση 

 
 

3.13 Νοµικό πλαίσιο 

 

 

Στην Ελλάδα, ο νόµος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωµένου σώµατος 

ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 µε το Ν.∆. 3329/1955 και 

την ίδρυση του «Σώµατος Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ). 

Σε επίπεδο επαγγελµατικής οργάνωσης, στην Ελλάδα µε την απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85, ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό 

Ινστιτούτο Ελεγκτών», το οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελµατικό όργανο των 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταµελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και έχει ως µέλη του εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων 

σχολών, διακεκριµένους για τις γνώσεις, το ήθος και την τιµιότητα τους. 

Στη χώρα µας τα καθ’ ύλη αρµόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 

(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών 

                                                 
40 Larry F. Konrath, “Auditing concepts and applications: a risk analysis report” Εκδόσεις West 

Publishing Company, 1996, σ.220-226 
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Αθηνών) απαιτούν από τις επιχειρήσεις που επιθυµούν την εισαγωγή των µετοχών 

τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσµατικό εσωτερικό 

έλεγχο
41. 

Ο νόµος 3429/2005 - ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005 αναφέρεται στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισµούς (∆.Ε.Κ.Ο.). Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 4 αναφέρει: 

«Κάθε δηµόσια επιχείρηση οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού 

κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της δηµόσιας επιχείρησης, καθώς και 

της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την επιχείρηση, 

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της δηµόσιας 

επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου µε τα συµφέροντα 

της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος 

συµβούλου, 

γ) ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο το διοικητικό 

συµβούλιο καθώς και τη γενική συνέλευση των µετόχων για τους ελέγχους που 

διενεργεί, 

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας 

ζητηθεί από την Ειδική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, που 

συνιστάται µε το άρθρο 11 του νόµου αυτού και διευκολύνει µε κάθε πρόσφορο 

µέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί. 

Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός 

ελεγκτής, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσιακή µονάδα 

της δηµόσιας επιχείρησης, παρέχουν υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή και δεν αποκτούν 

ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας.» 

Με την Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 προσαρµόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι 

αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων 

                                                 
41 Παπαστάθης Παντελής, «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στις Επιχειρήσεις-

Οργανισµούς και η Πρακτική Εφαρµογή του», Α’ τόµος, Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2003 
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Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τόσο 

σε επίπεδο ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο οµίλου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο κατάλογος των εγγράφων που αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο αυτής της 

ενότητας. Οι βασικότερες προσαρµογές που πραγµατοποιούνται αφορούν κυρίως τα 

εξής
42: 

1. Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσιακής Μονάδας 

∆ιαχείρισης Κινδύνων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να 

παρακολουθούνται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές κινδύνων, 

συµπεριλαµβανοµένου του λειτουργικού. Επιπλέον, ανάλογα µε το µέγεθος 

και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, 

θεσπίζεται και υποχρέωση σύστασης Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

2. Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης, 

η οποία θα καλύπτει θέµατα συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος προς το 

ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, µε ιδιαίτερη αναφορά στα 

θέµατα της πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

3. Προβλέπεται η υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να διαθέτει, 

συλλογικά, επαρκείς γνώσεις και εµπειρία για τις κύριες δραστηριότητες του 

πιστωτικού ιδρύµατος, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί 

του συνόλου των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος. 

4. Ενισχύεται η σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πελάτες, καθώς και της διαφάνειας των συναλλαγών, ως 

αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. 

5. Καθορίζονται οι βασικές αρχές που θα ισχύουν στην περίπτωση εκχώρησης 

δραστηριοτήτων σε τρίτους, περιλαµβανοµένων των εργασιών είσπραξης 

οφειλών και διαχείρισης καρτών. 

 

                                                 
42 http://www.bankofgreece.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

4.1 Ο Κώδικας ∆εοντολογίας 
 
 
Οι κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας και συµπεριφοράς καθιερώνουν υψηλά 

πρότυπα εντιµότητας, αντικειµενικότητας, επιµέλειας και αφοσίωσης, µε τα οποία 

πρέπει να συµµορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές43. Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 

200 και το αντίστοιχο Ελληνικό Πρότυπο 2200 ορίζουν ότι ο ελεγκτής κατά τον 

έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να συµµορφώνεται προς τον Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας44. Οι κανόνες που εκδίδει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία 

Λογιστών (IFAC) είναι οι εξής45: 

Ανεξαρτησία 

Η έννοια της ανεξαρτησίας είναι θεµελιώδης για την ελεγκτική και αναφέρεται 

σε ολόκληρη την επαγγελµατική τάξη των ελεγκτών και κάθε µορφή ανεξαρτησίας. 

Η ανεξαρτησία είναι η ουσία του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος και από προσωπικές και από επιχειρησιακές δραστηριότητες . 

∆ιαφορετικά, οι απόψεις, τα συµπεράσµατα και συστάσεις του θα ήταν ύποπτες. 

Έτσι, η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Ακεραιότητα και αντικειµενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής 

αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών 

                                                 
43 Dan M. Guy-C. Wane Alderman-Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, The Dryden Press, 1996, 

σελ. 47 
44 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σσ. 152-153 
45 Larry F. Konrath, “Auditing concepts and applications: a risk analysis report”, Εκδόσεις West 

Publishing Company, 1996, σ.40-47 
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περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα, ή 

τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους. 

Εχεµύθεια 

Επαγγελµατική ικανότητα και οφειλόµενη επιµέλεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

εµπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου46: 

1) Στελέχωση 

2) γνώση, δεξιότητες και ειδικότητες (αρχές και τεχνικές) 

3) εποπτεία 

4) ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνίες 

5) συνεχής εκπαίδευση (80 ώρες κάθε 2 χρόνια) 

6) δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια.  

Ανάγκη εγρήγορσης για: 

1) Λάθη και παραλείψεις 

2) Αναποτελεσµατικότητα και σπατάλη 

3) Συγκρούσεις συµφερόντων 

4) Συνθήκες και δραστηριότητες, όπου οι παρατυπίες είναι πιο πιθανό να 

συµβούν 

5) Ανεπαρκής έλεγχος και ανάγκη βελτιώσεων συµµόρφωσης  

Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Συµµόρφωση µε τα πρότυπα 

Ο ελεγκτής οφείλει να επικαλείται συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα (∆ΕΠ) µόνο όταν έχει συµµορφωθεί πλήρως µε όλα τα ∆ΕΠ που 

σχετίζονται µε τον έλεγχο47. 

Εµπιστευτικές πληροφορίες των πελατών 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη 

εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για να γίνει 

κάτι τέτοιο48. 

                                                 
46 Dan M. Guy-C. Wane Alderman-Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, The Dryden Press, 1996, 

σελ. 861 
47 Βασίλειος Ι. Λουµιώτης, «Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2η Έκδοση, Αθήνα 2008, σ. 42 
48 K. H. Spencer Pickett, “The internal auditing handbook”, Εκδ. John Wiley & sons, 1997, σ. 124 
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4.2 Ελεγκτικά Πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο 

 
 
Κάθε πρότυπο ελέγχου ή κινδύνου παρέχει έναν τρόπο που µας επιτρέπει να 

κατανοήσουµε την οντότητα και τη λειτουργία των οργανισµών. Μέσω της 

οµαδοποίησης ορισµένων λειτουργιών (ή και ελέγχων), «υπογραµµίζονται» οι 

κρισιµότερες εξ’ αυτών. Τα κριτήρια που προβλέπουν τα συγκεκριµένα πλαίσια της 

ελεγκτικής διαδικασίας αποτελούν τη βάση για την κατανόηση του ελέγχου εντός 

µιας επιχείρησης και κυρίως για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ίδιου 

του ελέγχου, ενώ αποτελούν και βασικό εργαλείο για τη διεύθυνση και τους ελεγκτές 

στο έργο της αξιολόγησης, αφού τους παρέχουν µια συνολική εικόνα της υπάρχουσας 

κατάστασης, της λειτουργίας, των ελλείψεων και των αδυναµιών.. Έτσι, 

προσεγγίζεται µεθοδικά η εξακρίβωση της επάρκειας της ελεγκτικής διαδικασίας σε 

όλα τα επίπεδα του οργανισµού. 

 
 

4.2.1 Αναγκαιότητα ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται σε διαφορετικά νοµικά και πολιτισµικά 

περιβάλλοντα, µέσα σε οργανισµούς που ποικίλλουν όσον αφορά το σκοπό, το 

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

οργανισµού. Ενώ οι διαφορές µπορεί να επηρεάσουν την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα είναι 

ουσιαστικής σηµασίας την ανταπόκριση στις ευθύνες των εσωτερικών ελεγκτών και 

των εσωτερικών ελέγχων.  

Ο σκοπός των προτύπων είναι να: 

1. Σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου. 

2. Παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκτέλεση και την προώθηση ενός ευρέος φάσµατος 

της προστιθέµενης αξίας εσωτερικού ελέγχου. 

3. Καθιερωθεί βάση για την αξιολόγηση των επιδόσεων του εσωτερικού ελέγχου. 

4. Προωθήσουν βελτιωµένες οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 
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Οι κατευθυντήριες γραµµές ελέγχου καλύπτουν τις εξής 8 βασικές περιοχές για 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο: 

1. ανεξαρτησία 

2. στελέχωση και εκπαίδευση (από άποψη αριθµού, βαθµών, προσόντων και 

εµπειρίας του προσωπικού) 

3. σχέσεις (ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να επιδιώξει να προωθήσει 

εποικοδοµητικές σχέσεις εργασίας και αµοιβαία κατανόηση µε τη διοίκηση, τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και κάθε άλλο φορέα ελέγχου, καθώς και την ελεγκτική 

επιτροπή) 

4. δέουσα προσοχή 

5. τον σχεδιασµό, τον έλεγχο και την καταγραφή 

6. αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

7. αποδείξεις 

8. την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα 

πορίσµατα, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις που προκύπτουν από την ανάθεση 

κάθε εσωτερικού ελεγκτή κοινοποιούνται αµέσως στο κατάλληλο επίπεδο 

διαχείρισης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ρυθµίσεις γίνονται ώστε 

να ακολουθηθούν οι ελεγκτικές οδηγίες για την παρακολούθηση των µέτρων που 

έχουν ληφθεί σύµφωνα µε αυτές.  

 
 

4.2.2 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου 

και ∆ιασφάλισης (IAASB)49 

 
 
Το ∆ΕΠ 400 «εκτιµήσεις κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου» είναι ένα από τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και εξυπηρετεί τον ελεγκτή µε το να απαιτεί να γίνει κατανοητό 

το λογιστικό σύστηµα του πελάτη και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και να 

εκτιµήσει τον κίνδυνο του ελέγχου και τον εγγενή κίνδυνο. Ο στόχος είναι να 

καθοριστεί η φύση, ο χρόνος και η έκταση των ουσιαστικών διαδικασιών, 

προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος του ελέγχου σε ένα αποδεκτό χαµηλό επίπεδο. 

                                                 
49 http://www.ifac.org/ 
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Το αναθεωρηµένο πρότυπο ∆ΕΠ 610 αφορά στη χρησιµοποίηση των εργασιών 

των εσωτερικών ελεγκτών και έχει ως στόχο να βελτιώσει την απόδοση των 

εξωτερικών ελεγκτών µε ένα ισχυρότερο πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη χρήση 

των εργασιών των εσωτερικών ελεγκτών. Η αναθεώρηση έρχεται σε αναγνώριση των 

εξελισσόµενων πρακτικών των εσωτερικών ελεγκτικών προτύπων και τη σχέση 

µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών.  

Επίσης, το αναθεωρηµένο πρότυπο ∆ΕΠ 315 ασχολείται µε τις βελτιώσεις που 

αφορούν στις απαιτούµενες εκτιµήσεις των εξωτερικών ελεγκτών από τον εσωτερικό, 

τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας µέσω 

της κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντος της. 

 
 
4.2.3 Τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ (IIA) 50 

 
 
Πρότυπα συµπεριφοράς: 

1000 - Σκοπός, εξουσία και ευθύνη 

Ο σκοπός, η εξουσία και η ευθύνη των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να ορίζονται 

επισήµως στον χάρτη εσωτερικού ελέγχου, να συµφωνούν µε τον ορισµό του 

εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τα πρότυπα. Ο επικεφαλής 

ελεγκτής πρέπει να εξετάζει περιοδικά τον χάρτη εσωτερικού ελέγχου και να τον 

παρουσιάσει στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο για 

έγκριση. 

1010 - Αναγνώριση του ορισµού του εσωτερικού ελέγχου, του Κώδικα ∆εοντολογίας 

και των προτύπων στο πλαίσιο του χάρτη εσωτερικού ελέγχου 

Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του ορισµού του εσωτερικού ελέγχου, ο κώδικας 

δεοντολογίας και τα πρότυπα πρέπει να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του χάρτη 

εσωτερικού ελέγχου. Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να συζητήσει τον ορισµό του 

εσωτερικού ελέγχου, τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα µε τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο. 

                                                 

50 http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/ 
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1100 - Ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα51 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειµενικοί κατά την εκτέλεση των εργασιών 

τους.  

1110 - Οργανωτική ανεξαρτησία 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να υποβάλει έκθεση σε τέτοιο επίπεδο εντός του 

οργανισµού που θα επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να ανταποκρίνονται στις 

ευθύνες του. Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να επιβεβαιώσει στο διοικητικό 

συµβούλιο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, την οργανωτική ανεξαρτησία των 

εσωτερικών ελέγχων. 

1111 - Άµεση αλληλεπίδραση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά άµεσα µε το 

διοικητικό συµβούλιο. 

1120 - Ατοµική Αντικειµενικότητα 

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

αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων. 

1130 - Αποµείωση στην ανεξαρτησία ή την αντικειµενικότητα 

Εάν η ανεξαρτησία ή η αντικειµενικότητα είναι µειωµένη πραγµατικά ή φαινοµενικά, 

οι λεπτοµέρειες της αποµείωσης πρέπει να αποκαλύπτονται στα κατάλληλα µέρη. Η 

φύση του της αποκάλυψης θα εξαρτηθεί από την αποµείωση. 

1200 - Επάρκεια και δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια 

Οι δεσµεύσεις πρέπει να γίνονται µε επάρκεια και τη δέουσα επαγγελµατική 

επιµέλεια. 

1210 - Επάρκεια 

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

ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των ατοµικών ευθυνών τους. Η 

δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου συλλογικά πρέπει να διαθέτει ή να 

αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και άλλες ικανότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των ευθυνών της. 

1220 - ∆έουσα επαγγελµατική επιµέλεια 

                                                 
51 James Bierstaker, Lawrence Abbott and Susan Parker, “Comments by the Auditing Standards 

Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association on IIA’s Exposure Draft 

of 2010 International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”, 8 Σεπτεµβρίου 2010 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρµόζουν την επιµέλεια και την ικανότητα που 

αναµένεται από κάθε συνετό και ανταγωνιστικό εσωτερικό ελεγκτή. Όµως, η δέουσα 

επαγγελµατική επιµέλεια δεν συνεπάγεται το αλάθητο. 

1230 - Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και τα 

λοιπά προσόντα µέσω της συνεχούς επαγγελµατικής εξέλιξης. 

1300 - ∆ιασφάλιση Ποιότητας και Πρόγραµµα βελτίωσης 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να αναπτύξει και να διατηρήσει τη διασφάλιση της 

ποιότητας και το πρόγραµµα βελτίωσης που καλύπτει όλες τις πτυχές των 

εσωτερικών ελέγχων. 

1310 - Απαιτήσεις της ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρόγραµµα βελτίωσης 

Η διασφάλιση της ποιότητας και το πρόγραµµα βελτίωσης πρέπει να περιλαµβάνει 

τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. 

1311 - Οι εσωτερικές εκτιµήσεις 

Εσωτερικές εκτιµήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τη συνεχή παρακολούθηση των 

επιδόσεων των εσωτερικών ελέγχων και περιοδικές αξιολογήσεις, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται µέσω της αυτοαξιολόγησης ή από άλλα πρόσωπα εντός του 

οργανισµού µε επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. 

 

Πρότυπα επίδοσης: 

2000 - Η διαχείριση της εσωτερικής ελεγκτικής δραστηριότητας 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την δραστηριότητα 

του εσωτερικού ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι προσθέτει αξία στην οργάνωση. 

2010 - Σχεδιασµός 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να δηµιουργήσει µε βάση τον κίνδυνο προγράµµατα 

για να διαπιστώσει τις προτεραιότητες των εσωτερικών ελέγχων, σύµφωνα µε τους 

στόχους της οργάνωσης. 

2020 - Ανακοίνωση και έγκριση 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να γνωστοποιεί τα σχέδια εσωτερικών ελέγχων και τις 

απαιτήσεις πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών ενδιάµεσων αλλαγών, 

στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο για εξέταση και 

έγκριση. Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει γνωστοποιεί επίσης τις επιπτώσεις των 

περιορισµών των πόρων. 

2030 - ∆ιαχείριση των Πόρων 
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Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πόροι του εσωτερικού ελέγχου 

είναι κατάλληλοι, επαρκείς και χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά για την επίτευξη 

του εγκεκριµένου σχεδίου. 

2040 - Πολιτικές και ∆ιαδικασίες 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για τον 

προσανατολισµό της εσωτερικών ελέγχων. 

2050 - Συντονισµός 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες και να συντονίζει 

δραστηριότητες µε άλλες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές αξιοπιστίας και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί η ορθή κάλυψη και η ελαχιστοποίηση 

της επικάλυψης των προσπαθειών. 

2060 - Αναφορά στην Ανώτατη Εκτελεστική ∆ιεύθυνση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να υποβάλλει περιοδικά εκθέσεις στα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε τον σκοπό, την εξουσία 

των εσωτερικών ελεγκτών, την ευθύνη και την απόδοση σε σχέση µε το σχέδιό της. Η 

αναφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει έκθεση σε σηµαντικούς κινδύνους και 

θέµατα ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων απάτης, θεµάτων 

διακυβέρνησης και άλλα ζητηµάτων που χρειάζεται ή απαιτείται η ανώτερη διοίκηση 

και το διοικητικό συµβούλιο. 

2070 - Εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών και οργανωτική ευθύνη για τον εσωτερικό 

έλεγχο 

Όταν ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών λειτουργεί ως η δραστηριότητα 

εσωτερικού ελέγχου, ο πάροχος πρέπει να κάνει στην οργάνωση γνωστό ότι ο 

οργανισµός έχει την ευθύνη για τη διατήρηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. 

2100 - Η φύση της εργασίας 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συµβάλει στη 

βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου 

χρησιµοποιώντας µια συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση. 

2110 – ∆ιακυβέρνηση 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει και προβεί στις 

κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης στην 

υλοποίηση της των ακόλουθων στόχων: 

1. Την προώθηση κατάλληλων αξιών εντός του οργανισµού 
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2. Την εξασφάλιση αποτελεσµατικής οργανωτικής επίδοσης της διαχείρισης 

3. Την προβολή των κινδύνων και τον έλεγχο των πληροφοριών στις κατάλληλες 

περιοχές της οργάνωσης 

4. Συντονισµό των δραστηριοτήτων της και κοινοποίηση των πληροφοριών 

µεταξύ του διοικητικού συµβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών 

ελεγκτών και τη διαχείρισης 

2120 - ∆ιαχείριση κινδύνων 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει την 

αποτελεσµατικότητα και να συµβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων. 

2130 – Έλεγχος 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συνδράµει στην διατήρηση 

αποτελεσµατικών ελέγχων µε την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητάς τους και µε την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης. 

2200 – Σχεδιασµός του έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύξουν και να τεκµηριώσουν ένα σχέδιο για 

κάθε έργο, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων, του πεδίου εφαρµογής του έργου, του 

χρονοδιαγράµµατος και της κατανοµής των πόρων. 

2201 - Θέµατα Σχεδιασµού 

Κατά το σχεδιασµό του έργου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξετάσουν: 

1. Τους στόχους της δραστηριότητας υπό αναθεώρηση και τα µέσα µε τα οποία 

η δραστηριότητα ελέγχει την απόδοσή της 

2. Τους σηµαντικούς κινδύνους της δραστηριότητας, τους στόχους της, τους 

πόρους, τις πράξεις και τα µέσα µε τα οποία ο πιθανός αντίκτυπος του 

κινδύνου διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα 

3. Την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του κινδύνου της 

δραστηριότητας και τις διαδικασίες ελέγχου σε σύγκριση µε το σχετικό 

πλαίσιο ή µοντέλο ελέγχου 

4. Τις ευκαιρίες για να επιτύχει σηµαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση του 

κινδύνου της δραστηριότητας και τις διαδικασίες ελέγχου. 

2210 - Στόχοι δεσµεύσεων 

Οι στόχοι πρέπει να καθοριστούν για κάθε έργο 

2220 - Πεδίο εφαρµογής δεσµεύσεων 

Το καθιερωµένο πεδίο εφαρµογής πρέπει να είναι επαρκές για την ικανοποίηση των 
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στόχων του έργου. 

2230 - Κατανοµή Πόρων δεσµεύσεων 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς 

πόρους για την επίτευξη των στόχων µε βάση την αξιολόγηση της φύσης και την 

πολυπλοκότητα του κάθε έργου, τους χρονικούς περιορισµούς και τους διαθέσιµους 

πόρους. 

2240 - Πρόγραµµα εργασιών έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύξουν και να τεκµηριώσουν τα προγράµµατα 

εργασίας που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου. 

2300 - Η εκτέλεση της εντολής 

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να προσδιορίζει, να αναλύει, να αξιολογεί και να 

τεκµηριώνει επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εντολής του. 

2310 - Προσδιορισµός των πληροφοριών 

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εντοπίσει επαρκείς, αξιόπιστες, συναφείς και 

χρήσιµες πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων της δέσµευσης του. 

2320 - Ανάλυση και Αξιολόγηση 

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να στηρίξει τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα 

του έργου του µε τις κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις. 

2330 - Τεκµηρίωση Πληροφορίας 

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να τεκµηριώνει τις σχετικές πληροφορίες για να 

υποστηρίξει τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα του έργου. 

2340 - Εποπτεία του έργου 

Το έργο πρέπει να εποπτεύεται κατάλληλα για την εξασφάλιση επίτευξης των 

στόχων, η ποιότητα να είναι εξασφαλισµένη και το προσωπικό να αναπτύσσεται. 

2400 - Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να κοινοποιούν τα αποτελέσµατα των δεσµεύσεων. 

2410 - Κριτήρια επικοινωνίας 

Στην παρουσίαση πρέπει να περιλαµβάνονται οι στόχοι και το πεδίο εφαρµογής του 

έργου, καθώς και τα συµπεράσµατα, οι συστάσεις και τα σχέδια δράσης. 

2420 - Ποιότητα των ανακοινώσεων 

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

εποικοδοµητική, ολοκληρωµένη και έγκαιρη. 

2421 - Λάθη και παραλείψεις 

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



 50 

επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί διορθωµένες πληροφορίες σε όλα τα µέρη 

που έλαβαν την αρχική επικοινωνία. 

2430 - Συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να αναφέρουν ότι οι δεσµεύσεις τους διεξάγονται σε 

συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου, µόνο αν τα αποτελέσµατα της διασφάλισης της ποιότητας και το πρόγραµµα 

βελτίωσης υποστηρίζουν αυτή τη δήλωση. 

2431 - Γνωστοποίηση της µη συµµόρφωσης 

Όταν δεν υπάρχει συµµόρφωση µε τον ορισµό του εσωτερικού ελέγχου, τον κώδικα 

δεοντολογίας ή τα πρότυπα σε κάποιο έργο, η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 

πρέπει να περιλαµβάνει: 

- Τον κανόνα συµπεριφοράς του Κώδικα ∆εοντολογίας ή πρότυπο (-α) µε τα οποία η 

πλήρης συµµόρφωση δεν επιτεύχθηκε 

- Τους λόγους της µη συµµόρφωσης 

- Τις επιπτώσεις της µη συµµόρφωσης στο έργο και τα αποτελέσµατα. 

2440 - ∆ιάδοση των αποτελεσµάτων 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα στα κατάλληλα 

µέρη. 

2450 - Συνολικές Γνώµες52 

Όταν δίδεται µια συνολική γνώµη, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών, το διοικητικό συµβούλιο και άλλα ενδιαφερόµενα 

µέρη και πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, συναφείς και χρήσιµες 

πληροφορίες. 

2500 - Παρακολούθηση της προόδου 

Ο επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστηµα για την 

παρακολούθηση της διάθεσης των αποτελεσµάτων που κοινοποιούνται στην 

διαχείριση. 

2600 - Απόφαση της αποδοχής των κινδύνων από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

Όταν ο επικεφαλής ελεγκτής πιστεύει ότι η ανώτερη διοίκηση έχει δεχθεί ένα επίπεδο 

                                                 
52 James Bierstaker, Lawrence Abbott and Susan Parker, “Comments by the Auditing Standards 

Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association on IIA’s Exposure Draft 

of 2010 International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”, 8 Σεπτεµβρίου 2010 
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του υπολειπόµενου κινδύνου που µπορεί να είναι απαράδεκτη για την οργάνωση, θα 

πρέπει να συζητήσει το θέµα µε την ανώτερη διοίκηση. Αν η απόφαση σχετικά µε τον 

υπολειπόµενο κίνδυνο δεν έχει επιλυθεί, ο ελεγκτής πρέπει να αναφέρει το θέµα στο 

διοικητικό συµβούλιο για την επίλυσή του. 

Ωστόσο, αυτά τα διεθνή πρότυπα εγείρουν ορισµένα θεµελιώδη ερωτήµατα. 

Πρώτον, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά τους σε πολλές 

αναπτυσσόµενες και µεταβατικές χώρες. Η διεθνής εµπειρία στην ενίσχυση και τη 

δηµιουργία των προτύπων του IIA αποκάλυψε µια σειρά κοινών προβληµάτων, που 

δεν  αντιµετωπίζονται εντελώς µε τα νέα πρότυπα. Πράγµατι, τα πρότυπα αυτά 

εµφανίζονται περισσότερο αποτελεσµατικά όταν εφαρµόζονται σε προηγµένες χώρες, 

και ίσως ακόµη και µια περιορισµένη οµάδα των χωρών αυτών53. 

 
 
4.2.4 Πρότυπο Εσωτερικού Ελέγχου της C.O.S.O.54 

 
 
Η Επιτροπή C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), δηµιουργήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1985, µε στόχο την 

υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέµησης της Ψευδούς Οικονοµικής 

Πληροφόρησης (National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Η 

Επιτροπή αυτή ήταν µια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα, η οποία 

αφενός µελέτησε τους αιτιώδεις παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν στη ψευδή 

υποβολή οικονοµικών αναφορών και αφετέρου ανέπτυξε τις ανάλογες πληροφορίες 

και συστάσεις για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους ανεξάρτητους ελεγκτές τους και τη 

SEC (Securities and Exchange Commission). Συνέτεινε στην µεταρρύθµιση πολλών 

κανονιστικών πλαισίων και οι επιστηµονικές διαπιστώσεις της αποτέλεσαν 

αντικείµενο εκπαίδευσης στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Η Εθνική Επιτροπή υποστηρίχτηκε από κοινού από πέντε σηµαντικούς 

επαγγελµατικούς συνδέσµους στις Ηνωµένες Πολιτείες: την Αµερικανική Ένωση 

Λογιστικής (American Accounting Association), το Αµερικανικό Ίδρυµα 

Πιστοποιηµένων ∆ηµόσιων Λογιστών (American Institute of Certified Public 

                                                 
53 James Bierstaker, Lawrence Abbott and Susan Parker, “Current Issues in Auditing 

Volume 4, Issue 2”, American Accounting Association, 2010 
54 http://www.coso.org 
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Accountants), τους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Υπαλλήλους Ανωτέρου Επιπέδου 

(Financial Executives International), το Ίδρυµα Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of 

Internal Auditors), και την Εθνική Ένωση Λογιστών (National Association of 

Accountants), η οποία στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα ∆ιοικητικών 

Λογιστών (Institute of Management Accountants). Η Επιτροπή ήταν πλήρως 

ανεξάρτητη από τις υποστηρικτικές της οργανώσεις, ενώ σ’ αυτή συµµετείχαν 

αντιπρόσωποι από τη βιοµηχανία, τη δηµόσια λογιστική, τις εταιρίες επενδύσεων και 

το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Το 1992 ανέπτυξε ένα ειδικό πρότυπο ελέγχου (Internal Control - Integrated 

Framework). Οι πιο γνωστοί και έγκυροι οργανισµοί, συνέθεσαν τις απόψεις τους 

σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και διαµόρφωσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

κινείται το γνωστικό αντικείµενο µε βάση το συγκεκριµένο πρότυπο. 

Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αυτό αποτελείται από 4 τόµους. Ο πρώτος 

περιλαµβάνει µια περίληψη προς τα εκτελεστικά στελέχη, τα διοικητικά συµβούλια 

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

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

ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αξιολογήσουν τα συστήµατα ελέγχου. O τρίτος 

τόµος αποτελεί ένα συµπληρωµατικό έγγραφο που παρέχει οδηγίες στους 

οργανισµούς οι οποίοι δηµοσιεύουν εκθέσεις σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο για 

την προετοιµασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. Ο τέταρτος τόµος 

περιλαµβάνει εργαλεία αξιολόγησης τα οποία αναδεικνύουν τα στοιχεία που µπορούν 

να είναι χρήσιµα στην πραγµατοποίηση της αξιολόγησης ενός Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Το πλαίσιο της COSO, έχει υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον 

εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήµερα αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγµατικό κριτήριο, µε 

βάση το οποίο οι οργανώσεις µετρούν την αποτελεσµατικότητα των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου τους. Είναι σήµερα το πιο διαδεδοµένο πλαίσιο εσωτερικού 

ελέγχου καθώς αποτελεί ένα δυναµικό και εξελισσόµενο µοντέλο, το οποίο συχνά 

εµπλουτίζεται ανάλογα µε τις εισηγήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η ίδια η 

Επιτροπή µάλιστα, λόγω των αλλαγών που σηµειώνονται στις διεθνείς αγορές, συχνά 

εκδίδει αναφορές που περιλαµβάνουν υποδείξεις και συστάσεις, οι οποίες 

συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το βασικό πλαίσιο. 
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4.2.5 AUDITING PRACTISES BOARD (APB) STANDARDS55 
 
 
Τα πρότυπα λογιστικού ελέγχου APB εφαρµόζονται σε όλα τα µέλη από τους κύριους 

φορείς λογιστικής στο Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτοί αποτελούν τους ACCA, ICA, 

CIMA και CIPFA. Τα σηµαντικά αυτά όργανα λογιστικής του Ηνωµένου Βασιλείου 

έχουν κατορθώσει να σχηµατίσουν µια συµβουλευτική επιτροπή που ονοµάζεται 

CCAB. Η CCAB έχει µε τη σειρά της ιδρύσει πρακτικές και ελεγκτική καθοδήγηση 

για τους φορείς-µέλη της.  

 
 

4.3 ∆ΕΠ 400: Ελεγκτικός κίνδυνος 
 
 
Ελεγκτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ότι ο ελεγκτής θα εκδώσει µια εσφαλµένη 

γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων56. Εσφαλµένη γνώµη θεωρείται η 

σύµφωνη γνώµη του ελεγκτή, χωρίς δηλαδή καµία επιφύλαξη, για οικονοµικές 

καταστάσεις που περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες57. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 400, ο ελεγκτικός κίνδυνος 

διακρίνεται στον εγγενή, τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου και τον κίνδυνο 

εντοπισµού ή µη αποκάλυψης. Ως εγγενής κίνδυνος ορίζεται «η επιρρέπεια ενός 

υπολοίπου λογαριασµού ή κατηγορίας συναλλαγών σε ανακρίβεια, που µπορεί να 

είναι ουσιώδης, µεµονωµένα, ή όταν συνυπολογίζεται µε ανακρίβειες σε άλλα 

υπόλοιπα ή κατηγορίες, µε την υπόθεση ότι δεν υπήρξαν σχετικοί εσωτερικοί 

έλεγχοι.». Η εκτίµηση του εγγενούς κινδύνου γίνεται βάσει της επαγγελµατικής 

κρίσης του ελεγκτή όσον αφορά την ακεραιότητα, την εµπειρία και τις γνώσεις της 

∆ιοίκησης, το µέγεθος της πίεσης λόγω έλλειψης κεφαλαίων, τη φύση των εργασιών 

αλλά και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική µονάδα. Ο κίνδυνος 

εντοπισµού ή µη αποκάλυψης αναφέρεται στον κίνδυνο δειγµατοληψίας και τον 

κίνδυνο χρήσης ακατάλληλης ελεγκτικής διαδικασίας. Ο κίνδυνος εσωτερικού 

ελέγχου είναι ο κίνδυνος εµφάνισης ενός  ουσιαστικού σφάλµατος στις οικονοµικές 

                                                 
55 K. H. Spencer Pickett, “The internal auditing handbook”, Εκδ. John Wiley & sons, 1997, σ. 44-45 
56 Diane Watters and John Dunn, “Student’s Manual of auditing”, Thomson learning, 2001, σ. 2/10 
57 Βασίλειος Ι. Λουµιώτης, «Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2η Έκδοση, Αθήνα 2008, σ. 39 
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καταστάσεις µιας επιχείρησης, από την αδυναµία του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου να εντοπίσει ή να αποτρέψει το σφάλµα αυτό. Ο ελεγκτής οφείλει να 

διενεργήσει προκαταρκτική εκτίµηση κατ’ αρχήν της ύπαρξης δικλείδων ασφαλείας 

και του κινδύνου δυσλειτουργίας τους58. Με βάση το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 

4400, ο ελεγκτής οφείλει να τεκµηριώνει στα φύλλα εργασίας: 

1.  την εξασφαλισθείσα κατανόηση του λογιστικού συστήµατος και του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να γνωρίσει: 

a. τις κύριες κατηγορίες των συναλλαγών του ελεγχόµενου οργανισµού 

b. την αφετηρία των συναλλαγών αυτών και του τρόπου µε τον οποίο 

εξουσιοδοτούνται και συλλαµβάνονται 

c. τα σηµαντικά λογιστικά στοιχεία και παραστατικά του ελεγχόµενου 

οργανισµού από τα οποία αντλούνται και στα οποία στηρίζονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις 

d. τη διαδικασία λογιστικοποίησης και απεικόνισης των συναλλαγών, 

από την αφετηρία τους µέχρι την απεικόνισή τους στις οικονοµικές 

καταστάσεις 

2. την αξιολόγηση του κινδύνου δυσλειτουργίας των δικλείδων ασφαλείας του 

συστήµατος. 

 
 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ59 

 

 
 Τα ελεγκτικά πρότυπα δεν παρέχουν συγκεκριµένες οδηγίες και κατευθύνσεις για το 

ποιο µπορεί να είναι ένα αποδεκτό επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου. Ο προσδιορισµός 

του ελεγκτικού κινδύνου και η χρησιµοποίηση του µοντέλου ελεγκτικού κινδύνου 

βασίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό την κρίση του ελεγκτή. Το µοντέλο του ελεγκτικού 

κινδύνου έχει τρεις παραµέτρους οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε µία 

πολλαπλασιαστική σχέση: 

 

                                                 
58 Rick S. Hayes, Arnold Schilder, Roger Dassen & Philip Wallage, “Principles of Auditing, An 

International Perspective” 
59 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 226 - 231 
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ΕΚ= ΕΓΚ x ΚΕΕ  x ΚΑ 

Όπου, ΕΚ= Ελεγκτικός κίνδυνος 

 ΕΓΚ= Εγγενής κίνδυνος 

 ΚΕΕ= Κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου 

 ΚΑ= Κίνδυνος αποκάλυψης ή εντοπισµού 

 

Η υιοθέτηση πλαισίων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων µπορούν 

να συµβάλουν σηµαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη δηµιουργία ενός 

ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόµενου 

εταιρικής απάτης. 

Τα πρότυπα ελέγχου πρέπει να ακολουθούν την αύξηση του όγκου και της 

πολυπλοκότητας των συναλλαγών. Στο παρελθόν, οι περισσότεροι ελεγκτές 

χρησιµοποιούσαν ένα υπόµνηµα ή έναν πίνακα ελέγχου για να τεκµηριώσουν τα 

πορίσµατά τους, ένα σύστηµα που ήταν επαρκές, όταν ασχολούνται µε σχετικά λίγες 

συναλλαγές. Χάρη στην τεχνολογία, ωστόσο, οι ελεγκτές µπορούν να επεκτείνουν 

την τεκµηρίωσή τους και να συµπεριλάβουν διαγράµµατα, ερωτηµατολόγια, ή 

πίνακες αποφάσεων για την έγγραφη κατανόηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Οι  αρµοδιότητες του ελεγκτή απαιτούν το σχεδιασµό των διαδικασιών για 

την κατανόηση των µηχανισµών ελέγχου και την αξιολόγηση των κινδύνων του 

ελέγχου για τα υπόλοιπα των λογαριασµών και την κατηγορία των συναλλαγών. Εάν 

ο ελεγκτής αξιολογεί τον κίνδυνο του ελέγχου στο µέγιστο επίπεδο, θα απαιτήσει 

σηµαντικές και ουσιαστικές δοκιµές για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ποσών που 

καταγράφονται. Εάν ο ελεγκτής αξιολογεί τον ελεγκτικό κίνδυνο κάτω από το 

µέγιστο επίπεδο, µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατική η εκτέλεση δοκιµών ελέγχου 

και όχι ουσιαστικές δοκιµές. Επιπλέον, όταν τα οικονοµικά στοιχεία υπάρχουν µόνο 

σε ηλεκτρονική µορφή, η ικανότητα του ελεγκτή να επιτύχει την επιθυµητή 

διαβεβαίωση είναι σηµαντικά µειωµένη. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι δεν είναι 

δυνατόν να περιορίσει τον κίνδυνο εντοπισµού σε ένα αποδεκτό επίπεδο µόνο από τις 

επιδόσεις των ουσιαστικών δοκιµών. Αντ' αυτού, µπορεί να απαιτηθούν και δοκιµές 

ελέγχου
60. 

                                                 
60 Dr. Jagdish Pathak & Mary R. Lind, “Audit Risk, Complex Technology And Auditing Processes” 
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4.4 Ευθύνη ελεγκτών 
 
 

Κατάσταση των ευθυνών των εσωτερικών ελεγκτών61: 

1. εξέταση της αξιοπιστίας και ακεραιότητας των οικονοµικών και επιχειρηµατικών 

πληροφοριών και των µέσων που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό, τη µέτρηση, 

την ταξινόµηση και έκθεση αυτών των πληροφοριών 

2. επανεξέταση των συστηµάτων που έχουν δηµιουργηθεί για να διασφαλιστεί η 

συµµόρφωση µε αυτές τις πολιτικές, τα σχέδια, τις διαδικασίες, τους νόµους και τους 

κανονισµούς που έχουν σηµαντική επίδραση στις δραστηριότητες και εκθέσεις και να 

οριστεί αν η οργάνωση είναι σύµφωνη 

3. αναθεώρηση των µέσων διαφύλαξης των στοιχείων ενεργητικού και, ανάλογα µε 

την περίπτωση, έλεγχος της ύπαρξης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων 

4. αξιολόγηση της οικονοµίας και της αποτελεσµατικότητας µε την οποία οι πόροι 

απασχολούνται 

5. επανεξέταση των λειτουργιών ή προγραµµάτων για να διαπιστωθεί αν τα 

αποτελέσµατα είναι συνεπή µε τους καθιερωµένους στόχους και τους σκοπούς της 

επιχείρησης και το αν οι λειτουργίες ή τα προγράµµατα εκτελούνται όπως ήταν 

προγραµµατισµένα.  

 

 

4.5 Ο Εσωτερικός Έλεγχος σύµφωνα µε την Επιτροπή C.O.S.O.62 
 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε την επιτροπή του C.O.S.O. ορίζεται ως µια 

διαδικασία που επηρεάζεται από τα άτοµα της οντότητας, σχεδιασµένη για την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Ο ορισµός είναι ευρύς και καλύπτει όλες τις πτυχές 

του ελέγχου µιας επιχείρησης, διευκολύνει όµως µια κατευθυνόµενη εστίαση σε 

συγκεκριµένους στόχους. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από πέντε συσχετισµένα 

συστατικά, τα οποία είναι έµφυτα στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της 

επιχείρησης. Τα συστατικά στοιχεία συνδέονται, και χρησιµεύουν ως κριτήρια για να 

                                                 
61 Dan M. Guy-C. Wane Alderman-Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, The Dryden Press, 1996, 

σελ. 858 
62 www.coso.org 
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καθορίσουν εάν το σύστηµα είναι αποτελεσµατικό ή όχι. 

Στην αναφορά COSO, περιγράφονται οι συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται 

ο εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται όχι σαν µια απλή οικονοµική 

λειτουργία, αλλά σαν µια διαδικασία σχεδιασµένη για να παρέχει ουσιαστική 

ασφάλεια στην επιχείρηση αναφορικά µε την αξιοπιστία των υπαρχουσών 

οικονοµικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που βοηθούν στην εύρυθµη υιοθέτηση και 

αποδοτικότερη λειτουργία του είναι: 

1. το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (The control 

environment), 

2. η εκτίµηση του κινδύνου (Risk assessment), 

3. οι ελεγκτικές δραστηριότητες (Control activities), 

4. η πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and Communication), και 

5. η παρακολούθηση και ο έλεγχος (Monitoring). 

Οι πέντε αυτές συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου αλληλοσυσχετίζονται και 

απορρέουν από τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση διοικεί την επιχείρηση και είναι οι 

εξής: 

1. Παρακολούθηση και έλεγχος 

2. Πληροφόρηση και επικοινωνία 

3. Ελεγκτικές δραστηριότητες 

4. Εκτίµηση του κινδύνου 

5. Περιβάλλον ελέγχου 

Οι συγκεκριµένες συνιστώσες λειτουργούν για να δηµιουργήσουν τη βάση ενός 

ισχυρού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, µέσω της συµµετέχουσας 

ηγεσίας, των κοινών αξιών και µιας κουλτούρας που δίνει έµφαση στην 

υπευθυνότητα για τον έλεγχο. Οι δραστηριότητες ελέγχου και οι συναφείς µε αυτές 

µηχανισµοί, είναι προσχεδιασµένοι για να εξετάσουν και να ελαχιστοποιήσουν τους 

σηµαντικούς κινδύνους. Οι κρίσιµες πληροφορίες για τον προσδιορισµό των 

κινδύνων και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, διαβιβάζονται µέσω 

συγκεκριµένων καναλιών προς τα επάνω, προς τα κάτω και προς όλη την επιχείρηση. 

Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου επανεξετάζεται σε συνεχή βάση, ενώ τα τυχόν 

προβλήµατα που προκύπτουν, εξετάζονται έγκαιρα και διεξοδικά. 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται αποτελεσµατικός σε 

κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες στόχων, εάν το διοικητικό συµβούλιο και η 

διεύθυνση έχουν τη λογική διαβεβαίωση ότι κατανοούν το βαθµό στον οποίο οι 
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λειτουργικοί στόχοι της οντότητας επιτυγχάνονται, ότι οι δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις ετοιµάζονται αξιόπιστα και υπάρχει συµµόρφωση µε τους κατάλληλους 

νόµους και κανονισµούς. 

Το να προσδιορισθεί εάν ένα συγκεκριµένο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

αποτελεσµατικό αποτελεί µια υποκειµενική κρίση που απορρέει από την αξιολόγηση 

των πέντε παραπάνω κριτηρίων, εάν αυτά υφίστανται και λειτουργούν 

αποτελεσµατικά. Η αποτελεσµατική λειτουργία τους παρέχει τη λογική διαβεβαίωση 

σχετικά µε την επίτευξη µιας ή περισσότερων από τις δηλωµένες κατηγορίες στόχων. 

Κατά συνέπεια, οι συνιστώσες, στις οποίες αναφερθήκαµε προηγουµένως, αποτελούν 

επίσης αδιαµφισβήτητα κριτήρια για τον αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. 

Παρότι και τα πέντε κριτήρια πρέπει να πληρούνται, αυτό δεν σηµαίνει ότι κάθε 

συνιστώσα πρέπει να λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο ή ακόµα και στο ίδιο επίπεδο, σε 

διαφορετικές οντότητες. Επειδή οι έλεγχοι µπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλους 

σκοπούς, οι έλεγχοι σε µια συνιστώσα µπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό των 

ελέγχων που κανονικά µπορεί να υπάρχει σε διαφορετική συνιστώσα. Για παράδειγµα 

η συνιστώσα της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη συνιστώσα των ελεγκτικών 

διαδικασιών. Επιπλέον, οι έλεγχοι µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε το βαθµό µε 

τον οποίο απευθύνονται σε έναν ιδιαίτερο κίνδυνο, έτσι ώστε οι συµπληρωµατικοί 

έλεγχοι, ο κάθε ένας µε την περιορισµένη του επίδραση, να µπορούν σωρευτικά να 

είναι ικανοποιητικοί. 

Οι συνιστώσες λοιπόν και τα κριτήρια ισχύουν για ένα ολόκληρο Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου, ή για µια ή περισσότερες κατηγορίες στόχων. Κατά την 

εξέταση οποιασδήποτε κατηγορίας όπως για παράδειγµα στους ελέγχους υποβολής 

των χρηµατοοικονοµικών αναφορών, πρέπει να ικανοποιούνται και τα πέντε κριτήρια 

προκειµένου να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών είναι αποτελεσµατικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

5.1 Πρόγραµµα ελέγχου 
 
 

Τα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου είναι µια σηµαντική εργασία που 

προηγείται κάθε ελέγχου. Η χρήση τους αποτελεί τον κύριο άξονα, προκειµένου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί στην εργασία τους63. Τα 

προγράµµατα ελέγχου συντάσσονται λεπτοµερώς και πρέπει να περιλαµβάνουν κάθε 

επιµέρους λειτουργία της επιχείρησης προκειµένου να κατοχυρώσουν κάθε δικλείδα 

ασφαλείας που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία όλων των τµηµάτων της 

επιχείρησης. Οι δικλείδες αυτές διασφαλίζονται µε δειγµατοληπτικό έλεγχο, φυσική 

απογραφή και κάθε άλλου τύπου µορφή ελέγχου µπορεί να απαιτείται ανάλογα µε τη 

φύση της ελεγχόµενης διαδικασίας. 

 
 

5.2 Απόδοση του ελέγχου 
 

 

Η απόδοση του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα64: 

1. σχεδιασµός: καθορισµός των στόχων του ελέγχου, απόκτηση 

παρασκηνιακών πληροφοριών, καθορισµός των πόρων απαραίτητων για να 

διενεργηθεί ο έλεγχος, επικοινωνία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, 

προσδιορισµός των τοµέων που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον, 

συγγραφή του προγράµµατος ελέγχου, προσδιορισµός των διαδικασιών για 

την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και, τέλος, εξασφάλιση της έγκρισης 

του ελεγκτικού σχεδίου εργασίας. Πραγµατοποιείται σε περιοχές µε το 

µεγαλύτερο κίνδυνο λόγω όγκου ή πιθανών προβληµάτων. ∆ηλαδή, άλλες 

περιοχές ελέγχονται π.χ. κάθε χρόνο και άλλες κάθε 3 χρόνια. Τα δεδοµένα 

                                                 
63 Παντελής Στυλ. Παπαστάθης, «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισµούς και 

η πρακτική εφαρµογή του», Τόµος β’, Αθήνα 2003, σελ. 11 
64 Dan M. Guy-C. Wane Alderman-Alan J. Winters, “Auditing”, 4th edition, The Dryden Press, 1996, 

σελ. 863 



 60 

των πινάκων κινδύνου οµαδοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες κινδύνου 

και αυτές ενσωµατώνονται σε αυτό που είναι γνωστό ως το ετήσιο µοντέλο 

σχεδιασµού εσωτερικού ελέγχου. Αυτό συνδυάζει τα δεδοµένα του κινδύνου 

µε άλλους παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα της λειτουργικής περιοχής, 

το διάστηµα από τον τελευταίο έλεγχο και άλλα συναφή θέµατα και 

δηµιουργεί µια λίστα µε τους ελέγχους που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου µπορεί να προσδιορίσει, στη συνέχεια, τις ανάγκες σε προσωπικό, 

όπως τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού, τις δεξιότητες και την 

απαιτούµενη εµπειρία. 

2. εξέταση και αξιολόγηση των πληροφοριών: το πρόγραµµα εκτελείται αφού 

προηγηθεί πρώτα συζήτηση µε τη διοίκηση όσον αφορά τους τοµείς που 

πρέπει να ελεγχθούν. 

A. Το τεστ "walk-through" ανακαλύπτει κατά πόσο τα 

πληροφοριακά συστήµατα λειτουργούν επαρκώς και οι θέσεις 

είναι όπως περιγράφονται σύµφωνα µε το τµήµα Ανθρωπίνου 

∆υναµικού. 

B. Ερωτηµατολόγια εσωτερικού ελέγχου (ICQs) συµπληρώνονται 

από µέλη του προσωπικού σχετικά µε την περιοχή ελέγχου. 

C. Έλεγχος της συµµόρφωσης, ο οποίος διενεργείται µε τη συλλογή 

αποδείξεων ούτως ώστε να καθοριστεί κατά πόσο οι διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου συµµορφώνονται ή όχι µε την παρατήρηση, 

τη διενέργεια συνεντεύξεων, την εξέταση εγγράφων (σε µικρό 

δείγµα) και τον ουσιαστικό έλεγχο65. 

3. ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 

 

 

5.3 Αξιολόγηση του ελέγχου 
 

 

                                                 
65 Brenda Porter-Jon Simon-David Hatherly, “Principles of external auditing”, 2nd edition, John Wiley 

& sons Ltd, 2003, σελ.509 
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Η επιτυχία της εισαγωγής οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται από κάποιους παράγοντες και συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι εξής66: 

1. Η φιλοσοφία των µελών της διοίκησης. Ενισχύει ή αποδυναµώνει το 

αίσθηµα ευθύνης µεταξύ των στελεχών της επιχείρησης και ενθαρρύνει ή 

αποθαρρύνει την ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των συµφερόντων της επιχείρησης. 

2. Το σύστηµα οργάνωσης της επιχείρησης. Ένα ορθολογικό σύστηµα 

οργάνωσης προσφέρει το απαραίτητο λειτουργικό πλαίσιο για το σωστό 

προγραµµατισµό, συντονισµό και έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Οργανωτικά σχήµατα που επιτρέπουν το σαφή καταµερισµό εξουσίας, ευθυνών και 

των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων στελεχών της επιχείρησης ή ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία όλων των τµηµάτων, διευκολύνουν τη καθιέρωση και την επιτυχή 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. 

3. Οι µέθοδοι µεταβιβάσεως ευθυνών και εξουσίας. Όσο ευρύτερη είναι η 

µεταφορά και η ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στα διάφορα επίπεδα 

ιεραρχίας, τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η επιχείρηση. 

4. Οι µέθοδοι διοίκησης του προσωπικού. Η στελέχωση των υπηρεσιών των 

υπηρεσιών της επιχείρησης µε πρόσωπα που τα διακρίνει η τιµιότητα, η ειλικρίνεια 

και η ικανότητα συµβάλλει θετικά στην άρτια οργάνωση και αποτελεσµατική 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. Ισχυρός εσωτερικός έλεγχος υπάρχει εκεί που η 

διοίκηση έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα και έχει 

δηµιουργήσει ένα πνεύµα αλληλοκατανόησης και εµπιστοσύνης ανάµεσα στο 

προσωπικό της. 

5. Το σύστηµα διοικητικού εσωτερικού ελέγχου. Η πληρότητα και η 

εγκυρότητα των παραστατικών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση προσδιορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό την αρτιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

6. Οι διατάξεις – επιταγές των σχετικών νόµων. Η οργάνωση και η λειτουργία 

του κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου βοηθά στην εξακρίβωση της συµµορφώσεως 

των επιχειρήσεων στις επιταγές των νόµων. 

7. Η σχέση κόστους – οφέλους που πρέπει να διέπει την οργάνωση και 

                                                 
66 Παπάς Αντώνης, «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», α’ έκδοση, εκδ.Ευγ.Μπένου, Αθήνα, 1999 
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λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι 

επιθυµητό όταν το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του δεν υπερβαίνει το όφελος 

που αναµένεται να προκύψει από την εφαρµογή του. Η υιοθέτηση του κριτηρίου 

αυτού για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να γίνεται µε κάθε επιφύλαξη γιατί βασίζεται σε υποκειµενικά στοιχεία και 

εκτιµήσεις. 

8. Η επίπτωση που µπορεί να έχει η υιοθέτηση ορισµένων µέτρων εσωτερικού 

ελέγχου στην αποδοτικότητα της επιχείρησης 

9. Η σχετική και όχι απόλυτη ικανοποίηση των σκοπών του εσωτερικού 

ελέγχου που έχει ορίσει η διοίκηση της επιχείρησης. 

Η επάρκεια του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να διαπιστωθεί µετά από εξέταση 

της εκπαίδευσης, της εµπειρίας και του επαγγελµατισµού του. Η αντικειµενικότητα 

του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να αξιολογηθεί µετά από µελέτη του οργανωτικού 
επιπέδου στο οποίο αναφέρεται και µέσα από µια επισκόπηση της ουσίας των 

εκθέσεών του. Όταν ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται σε επιτροπή ελέγχου τότε 

µπορεί να χαίρει σηµαντικής ανεξαρτησίας. Κατά την αξιολόγηση της ποιότητας της 

εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει 

δειγµατοληπτικά τα ελεγκτικά προγράµµατα και τα φύλλα εργασίας. Επιπρόσθετα, θα 

εξετάσει και ο ίδιος ένα τµήµα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή. Τα ∆ιεθνή και 

τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα επιτρέπουν στον εσωτερικό ελεγκτή να παρέχει 

άµεση βοήθεια στον εξωτερικό ελεγκτή κατά την εκτέλεση του ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων. Όταν συµβαίνει αυτό, ο ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να 

επιβλέπει τον εσωτερικό ελεγκτή στην έκταση που τη θεωρεί αναγκαία67. 

Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

είναι: α) Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο, που να περιλαµβάνει δηλαδή 

σαφή καταµερισµό εξουσίας, υπευθυνοτήτων και καθηκόντων µεταξύ των µελών 

εσωτερικού ελέγχου και να µην υπόκειται σε παρεµβάσεις από άλλα τµήµατα (να έχει 

δηλαδή αυτονοµία), β) Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων 

και ευθυνών ώστε να εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές έχουν εκτελεστεί και 

καταχωρηθεί κατάλληλα, ότι υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά 

                                                 
67 Χρήστος Ι. Καζαντζής, «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων», Εκδόσεις BUSINESS PLUS Α.Ε., Πειραιάς, 2006, σ. 165 
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στοιχεία της επιχείρησης και περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των 

υπολοίπων των βιβλίων µε την ύπαρξη των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, γ) σύγχρονη πολιτική προσωπικού που κατοχυρώνεται µε την 

κατάστρωση διαγράµµατος λογαριασµών, εγχειριδίου λογιστικών στόχων, την 

περιγραφή θέσεων, πρωτοβάθµιους λογαριασµούς ελέγχου, αριθµηµένα εσωτερικά 

έγγραφα, έλεγχο εισερχόµενων στοιχείων και διαδικασιών επεξεργασίας τους, δ) 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου µέσω επιλογής, 

πρόσληψης (συνέντευξη, προϋπηρεσία ή/και εξετάσεις), επιµόρφωσης και επίβλεψης 

προσωπικού και στ) µια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 

Η αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου γίνεται µε χρήση 

ερωτηµατολογίων, περιγραφικών εκθέσεων και διαγραµµάτων ροής. Συγκεκριµένα, 

επιτυγχάνεται: α) εξέταση ειδών λαθών και ανωµαλιών, β) καθορισµός διαδικασιών 

λογιστικών ελέγχων που εµποδίζουν ή ανακαλύπτουν λάθη και αδυναµίες, γ) εξέταση 

ότι οι διαδικασίες καθορίζονται και ακολουθούνται, δ) αξιολόγηση των αδυναµιών68. 

Η διοίκηση διεκδικεί69: 

A. Την ύπαρξη ή εµφάνιση 

B. Την πληρότητα 

C. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

D. Την αποτίµηση ή υποχρέωση 

E. Την παρουσίαση και γνωστοποίηση 

 Οι εταιρίες που αποκαλύπτουν συχνότερα αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου 

είναι µικρότερες, νεώτερες, οικονοµικά πιο αδύναµες και έχουν την τάση να 

ρισκάρουν περισσότερο70. Όταν υπάρχει αδυναµία στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 

                                                 
68 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος, «Ελεγκτική», Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Εκδ. Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 50-61, 73-74 
69 Larry F. Konrath, “Auditing concepts and applications: a risk analysis report” Εκδόσεις West 

Publishing Company, 1996, σ.227 
70 Messod Daniel Beneish, Mary Brooke Billings, Leslie Davis Hodder, “ Internal Control Weaknesses 

and Information Uncertainty”, First Draft: March 2005, Revised: July 2005, October 2005, April 2006, 

December 2006, May 2007, September 2007 



 64 

υπάρχει και µεγαλύτερη πιθανότητα ότι κάποια ουσιώδης ανακρίβεια των ετήσιων ή 

των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων δεν θα προληφθεί ή εντοπιστεί71. 

Για την επίτευξη των αναγκών των ενδιαφερόµενων µερών µιας επιχείρησης 

απαιτείται συνεχής έλεγχος, ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί µε οποιαδήποτε από τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούν οι ελεγκτές κατά τον έλεγχο, αλλά σε συνεχή βάση. Οι 

συνεχείς δοκιµές ελέγχου είναι πράξεις που βασίζονται σε προκαθορισµένα κριτήρια 

και εντοπίζουν ανωµαλίες, κάτι που είναι ευθύνη του ελεγκτή. Οι προσπάθειες για τη 

βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των 

επενδυτών θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη χρήση του συνεχούς ελέγχου. Η συνεχής 

παρακολούθηση, σε αντίθεση µε τον συνεχή έλεγχο, επικεντρώνεται στο περιβάλλον 

ελέγχου και όχι στις συναλλαγές. Ωστόσο, κατά την εφαρµογή συνεχών ελεγκτικών 

διαδικασιών κατά την παρακολούθηση της διαχείρισης, στο έργο των εσωτερικών 

ελεγκτών µπορεί να παρασχεθεί πρόσθετη διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες 

λειτουργούν σωστά µέσω των τεστ και µε το να στηριχθεί το έργο των εσωτερικών 

ελεγκτών σε γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, τα οποία απαιτούν από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές να αποκτήσουν την κατανόηση της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας και δοκιµάζοντας την επάρκεια και την 

αντικειµενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς του έργου τους72.  

Η διοίκηση υποχρεούται να εκδίδει ετήσια έκθεση όπου θα αναφέρει την 

ευθύνη της για τη δηµιουργία και διατήρηση επαρκών εσωτερικών ελέγχων όσον 

αφορά τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, το πλαίσιο που 

χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου (π.χ. το πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου COSO), την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου κατά το έτος που αναφέρεται και ότι ο εξωτερικός ελεγκτής έχει εκδώσει 

πιστοποιητικό σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης. 

Ως τµήµα της ευθύνης τους να αξιολογήσουν την αξιοπιστία και η ακεραιότητα 

των πληροφοριών, οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται όλο και περισσότερο για να 

                                                 
71 Jeffrey Doyle, Weili Ge, Sarah McVay, “Accruals Quality and Internal Control over Financial 

Reporting”, The Accounting Review, January 24, 2007 
72 J. Donald Warren Jr. and L. Murphy Smith, “Continuous auditing: an effective tool for internal 

auditors”, Internal auditing, Mar/Apr 2006, ABI/INFORM Global, pg. 27-35 
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διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο στην παρεµπόδιση και την ανίχνευση της 

υποβολής ψευδούς οικονοµικής έκθεσης73. 

 
 

5.4 Εσωτερικός έλεγχος και αξιοπιστία οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Το θέµα της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων είναι σοβαρό και οι 

προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι αρκετές, τόσο από 

πλευράς επιχειρηµατικής και λογιστικής προσέγγισης, αλλά και από 

µακροοικονοµικής και κοινωνικής άποψης, όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις 

τους. To Management της επιχείρησης έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων, που πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, µε 

το να είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη. 

Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή 

συµπληρώνεται. Η παραποίηση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πέραν του 

γεγονότος ότι αποτελεί µια παράνοµη επιχειρηµατική συµπεριφορά, απειλεί και την 

αξιοπιστία της οικονοµικής πληροφόρησης στοιχίζοντας στις επιχειρήσεις 

σηµαντικότατα ποσά. 

Όπως αναφέραµε παραπάνω ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την 

πρόληψη της απάτης µέσα στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια η πιθανότητα να 

εµπλακεί η επιχείρηση σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεών της 

αυξάνεται όταν ο έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) είναι χαλαρός. 

Η αποτελεσµατικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι θέµα απεικόνισής 

του στο οργανόγραµµα, αλλά, µια σειρά παραµέτρων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη από τη διοίκηση, όπως: 

α. Η ξεκάθαρη πολιτική και η στρατηγική που θα πρέπει να έχει η διοίκηση για 

τον εσωτερικό έλεγχο. 

β. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, που σηµαίνει, το που υπάγεται 

ιεραρχικά, αν υπάγεται στη διοίκηση (∆/ντα Σύµβουλο), σε επιτροπή ελέγχου 

                                                 
73 Stephen Asare, Ronald A. Davidson, Audrey A. Gramling, “The Effect Of Management Incentives 

And Audit Committee Quality On Internal Auditors’ Planning Assessments And Decisions”, April 

2003 
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(Audit Committee) ή σε κάποια διεύθυνση. Η υπαγωγή του απευθείας στη διοίκηση ή 

σε επιτροπή ελέγχου προσδιορίζει σαφώς και το βαθµό υποστήριξής του. Αντιθέτως, 

η ένταξή του σε κάποια διεύθυνση, τον θέτει υπό περιορισµό και τον υποβαθµίζει. 

γ. Η ελευθερία δράσης. Το κατά πόσο δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

ελευθερία κινήσεων και το απρόσκοπτο της πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας, στο 

προσωπικό και στα περιουσιακά της στοιχεία. 

δ. Η αναγκαιότητα. Το κατά πόσο δηλαδή η διοίκηση επιθυµεί ο Εσωτερικός 

Έλεγχος να λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο της και όχι ως µέσον πυρόσβεσης και 

αστυνόµευσης ή για την έξωθεν καλή µαρτυρία. 

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών είναι στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Ωστόσο, από τις εµπειρικές µελέτες, υπάρχουν 

ορισµένοι τοµείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για έναν εσωτερικό ελεγκτή, όπως ο 

προέλεγχος, ο έλεγχος της µισθοδοσίας και αξιώσεις τρίτων, ο έλεγχος των κινήσεων 

της αποθήκης, η διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών καθώς και η αξιολόγηση της 

διαχείρισης, και η συνεχής επανεξέταση και αξιολόγηση των υφιστάµενων 

εσωτερικών µέτρων ελέγχου. 

Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας 

των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να περιγραφούν, ως εξής: 

1. να καθορίζει την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

που υφίσταται, 

2. να διερευνά τη συµµόρφωση µε τους υφιστάµενους χρηµατοδοτικά 

νόµους και οικονοµικούς κανονισµούς, 

3. να ελέγχει την επάρκεια των µηνιαίων αποδόσεων των 

δραστηριοτήτων και 

4. να ελέγχει για τη φυσική ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να υποτιµούν ή να αψηφούν τον εσωτερικό έλεγχο, 

καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσµατικής εταιρικής 

διακυβέρνησης. Τα νοµοθετικά πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, όσο αυστηρά 

και εάν είναι, δεν επαρκούν από µόνα τους για την αποτροπή της εταιρικής απάτης. 

Απαιτείται λοιπόν η δέσµευση της ανώτατης διοίκησης στις επιταγές των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης, η γνωστοποίηση τους στο σύνολο του οργανισµού και ο 

έλεγχος της συµµόρφωσης του οργανισµού σ’ αυτές. Η µη δέσµευση της ηγεσίας 

στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες δηµιουργεί ένα περιβάλλον ελέγχου ευάλωτο 
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στη διαφθορά. Επιπλέον, αναιρεί τα οφέλη που δηµιουργούνται από την εφαρµογή 

των πλαισίων του εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση των επιχειρηµατικών 

κινδύνων. Σηµαντική κρίνεται εξάλλου η µέριµνα για την διαρκή εκπαίδευση των 

διοικητικών στελεχών στα θέµατα της διακυβέρνησης των εταιριών, του ελέγχου και 

της διαχείρισης των κινδύνων. 

 
 

5.5 Μειονεκτήµατα του εσωτερικού ελέγχου 
 

 

Ο προβληµατισµός που τίθεται πολλές φορές είναι το κατά πόσο σήµερα ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι αποδεκτός στις επιχειρήσεις από τους ελεγχόµενους. Η 

σχέση µεταξύ του ελεγκτή και του ελεγχόµενου είναι συχνά αµφιλεγόµενη. Ο 

ελεγχόµενος µπορεί να κάνει δύσκολο το έργο του ελεγκτή, µε το να εµπλέκεται 

συνέχεια στην εργασία του ή να µην του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.  

Η µη αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου, σε µεγάλο βαθµό, απορρέει από την 

έλλειψη διαµόρφωσης πολιτικής και ελεγκτικής κουλτούρας, καθώς και ανάλογης 

υποστήριξης που παρατηρείται από τους φορείς. Ανάλογο µερίδιο ευθύνης, στην µη 

αποδοχή του, έχουν και οι ίδιοι οι εσωτερικοί ελεγκτές, καθώς δεν φροντίζουν στην 

διαµόρφωση κατάλληλου ελεγκτικού κλίµατος, όπως και διακριτικού χειρισµού την 

ελεγκτικών θεµάτων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

είναι να παρέχει τη βεβαιότητα ότι, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας 

προστατεύονται και δηµιουργούνται αξιόπιστα οικονοµικά στοιχεία, για την 

ορθολογική διοίκηση της εταιρίας και για την ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Η επιτυχία όµως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

σχετίζεται στενά µε το κόστος, που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του 

τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει δηλαδή οι ωφέλειες, οι οποίες 

προκύπτουν από µια διαδικασία ελέγχου, να υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης 

της διαδικασίας αυτής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο νόµος Sarbanes-

Oxley, που ψηφίστηκε το 2002 στην Αµερική και είχε ως στόχο την ενίσχυση της 
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αξιοπιστίας των εταιριών, οδήγησε όµως και σε µεγάλη αύξηση του κόστους του 

ελέγχου, άρα και των αµοιβών των εσωτερικών ελεγκτών74. 

Ακόµη, ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να είναι αναποτελεσµατικός, όταν 

επεµβαίνει κατά αρνητικό τρόπο η διοίκηση, για να δικαιολογήσει και συγκαλύψει 

ορισµένες παρατυπίες, σφάλµατα ή παραλείψεις. Θα πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε 

πάλι ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. 

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

διάφορα λάθη εκτιµήσεων αποδυναµώνουν την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος. 

Παρόλο το αρνητικό κλίµα αποδοχής, που παρατηρείται κατά µεγάλο βαθµό, οι 

τελευταίες αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που υποχρεώνει τις εισηγµένες 

εταιρείες να έχουν τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, οι αποφάσεις των τραπεζικών 

οργανισµών και ιδρυµάτων για υιοθέτηση του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης 

και η προβολή του Εσωτερικού Ελέγχου µέσω του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών, έχουν συµβάλλει θετικά, παρότι υπάρχει µακρύς δρόµος ακόµη, για τους 

ελεγχόµενους να αποδεχθούν τον Εσωτερικό Έλεγχο, ως βοήθεια απέναντι στις 

ευθύνες που έχουν αναλάβει75. 

Οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να εµφανίζουν µια αδυναµία στο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου, εάν οι ελεγκτικές επιτροπές τους έχουν λιγότερες οικονοµικές 

γνώσεις. Επίσης, οι ελεγκτές είναι πιο πιθανό να εµφανίζουν µια αδυναµία κατά τον  

εσωτερικό έλεγχο, αν είναι περισσότερο ανεξάρτητοι76. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις µε 

τις πιο πρόσφατες αλλαγές ελεγκτή έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν 

αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου. Οι σχετικές αναλύσεις µας δείχνουν ότι υπάρχει 

σχέση 

µεταξύ της ποιότητας της επιτροπής του ελέγχου, της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και 

της αδυναµίας εσωτερικού ελέγχου. Μια σηµαντική πτυχή του Sarbanes-Oxley Act 

είναι αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση κατά την υποβολή εκθέσεων. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η 

ανεξαρτησία των ελεγκτών, η οποία υπολογίζεται ως ο λόγος της αµοιβής ελέγχου 
                                                 
74 Susan W. Eldridge and Burch T. Kealey, “SOX Costs: Auditor Attestation under Section 404”, June 

2005 
75 
Τσακλαγκάνος Α., «Ελεγκτική», Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005 

76 Yan Zhang, Jian Zhou, and Nan Zhou, “Audit Committee Quality, Auditor Independence, and 

Internal Control Weaknesses”, 2006 
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προς το σύνολο της αµοιβής, είναι επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας για την 

αδυναµία εσωτερικού ελέγχου. Οι επιχειρήσεις στην εποχή πριν την εφαρµογή του 

Sarbanes-Oxley Act έχουν πιο σύνθετες λειτουργίες, πιο συχνές αλλαγές στη δοµή 

της οργάνωσης, µεγαλύτερο λογιστικό κίνδυνο στις εκθέσεις ελέγχου, λιγότερους 

πόρους για να επενδύσουν στον εσωτερικό έλεγχο και µεγαλύτερη συχνότητα 

εµφάνισης παραίτησης ελεγκτών77. Οι περισσότερες από τις αδυναµίες του 

εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τις γνωστοποιήσεις SOX 302 και SOX 404 

σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα και διαδικασίες. Αυτή η κατηγορία 

περιλαµβάνει συνήθως τις οικονοµικές διαδικασίες κλεισίµατος, την συµφωνία 

λογαριασµών ή τις διαδικασίες απογραφής. Τα ζητήµατα προσωπικού κατατάσσονται 

ως η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία αδυναµιών. Αυτή η κατηγορία έχει σχέση µε τον 

κακό καταµερισµό καθηκόντων, την ελλιπή στελέχωση και άλλων συναφών 

προβληµάτων εκπαίδευσης ή εποπτείας78. Με βάση τη σοβαρότητά τους, αυτά τα 

εσωτερικά προβλήµατα ελέγχου του ταξινοµηθούν σε τρεις τύπους: υλικές αδυναµίες, 

σηµαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες του ελέγχου79. 

                                                 
77 Hollis Ashbaugh-Skaife, Daniel W. Collins & William R. Kinney, Jr.. “The Discovery and Reporting 

of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated Audits”, March 1, 2005, Revised February 28, 

2006 
78 Yan Zhang, Jian Zhou, and Nan Zhou, “Audit Committee Quality, Auditor Independence, and 

Internal Control Weaknesses”, 2006 
79 Gopal V. Krishnan and Gnanakumar Visvanathan, “Reporting Internal Control Deficiencies In The 

Post-Sarbanesoxley Era: The Role Of Auditors And Corporate Governance”, October 2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Με βάση την εξέλιξή του από τη γέννησή του έως και σήµερα, η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να περιγραφεί συνοπτικά στους χρηµατοοικονοµικούς 

και λογιστικούς ελέγχους, δηλαδή  τους πρωταρχικούς λειτουργικούς ελέγχους που 

έγιναν στις καθηµερινές λειτουγίες του συστήµατος και των συναλλαγών των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι στη συνέχεια εξελίχθηκαν στους διοικητικούς ελέγχους, όπου 

η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου περνάει και στο επίπεδο της διοίκησης. Οι 

λειτουργικοί ελεγκτές εκτελούν τις εργασίες που δεν γίνονται από τον εξωτερικό 

ελεγκτή. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, δηλαδή, αρχικά έλεγχαν µόνο τις λογιστικές 

καταχωρήσεις (internal check procedures), αποµονώνοντας λάθη και παραλείψεις µε 

χιλιάδες ελέγχους εβδοµαδιαία (transaction based approach).  

Οι έννοιες της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας 

χτίστηκαν σε µοντέλα που αξιολογούσαν τις επιπτώσεις στην αξία για τα χρήµατα 

(value for money) της περιοχής που βρίσκεται υπό εξέταση. Η αναζήτηση της 

εξοικονόµησης που βασίζεται σε µεγαλύτερη αποδοτικότητα έγινε σαφές µέρος του 

ρόλου του ελέγχου. Η ανάγκη µείωσης της συχνότητας των ελέγχων οδήγησε στην 

εφαρµογή της στατιστικής δειγµατοληψίας και της εργασίας που βασίζεται στην 

ακεραιότητα, µε βάση την οποία ο ελεγκτής είναι η αόρατη δύναµη που βλέπει και 

ακούει όλα όσα συµβαίνουν στην επιχείρηση και, αντί να διπλο-τσεκάρει τις 

λογιστικές καταχωρήσεις και να επισηµαίνει εκείνες που θα έπρεπε να διορθωθούν, 

θέτει τον Προϊστάµενο Λογιστηρίου να ελέγχει την οικονοµική ευπρέπεια της 

επιχείρησης. Έτσι, ο ελεγκτής θα αντιπροσωπεύει το ∆ιευθυντή Οικονοµικών µε την 

επίβλεψη όλων των σηµαντικών θεµάτων και την εκτέλεση αυτών των 

προγραµµάτων ελεγκτικών διαδικασιών. Άλλες µέθοδοι είναι οι απροειδοποίητες 

επισκέψεις (spot checks) και η ανάλυση κινδύνου, µε βάση την οποία θα εξετάζονται 

µόνο οι περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Ο διοικητικός ελεγκτής παρέχει εκτιµήσεις διοικητικών διαδικασιών µε βάση 

την προσέγγιση που βασίζεται στα συστήµατα. Οι ελεγκτές που βασίζονται στα 

συστήµατα (SBA) χρησιµοποιούνται για την παροχή συµβουλών στη διοίκηση για τα 

είδη των ελέγχων που θα πρέπει να χρησιµοποιούν. Η εξέταση στρέφεται 

περισσότερο στον έλεγχο παρά στο να υπογραµµίζουν τα λάθη για χάρη τους. 
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Το µέλλον του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν οι επιχειρησιακοί έλεγχοι και οι 

κοινωνικοί έλεγχοι, οι οποίοι πλησιάζουν περισσότερο τον τελικό σκοπό του 

εσωτερικού ελέγχου, όπου κρίνεται ικανή η ανασκόπηση όλων των σηµαντικών 

περιοχών εντός του οργανισµού µε την υιοθέτηση µιας ευρείας ερµηνείας των 

συστηµάτων ελέγχου. 
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