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Περίλθψθ 

 

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αυτισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να αναδείξει το 

ςθμαντικό ζργο του εςωτερικοφ ελεγκτι ςτθν εταιρικι διακυβζρνθςθ. Ο 

εςωτερικόσ ζλεγχοσ ζχει αναγνωριςκεί τα τελευταία χρόνια ςε παγκόςμιο επίπεδο 

ωσ μια λειτουργία ηωτικισ ςθμαςίασ, όχι μόνο για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθσ 

αποςτολισ των επιχειριςεων αλλά και ωσ το ηωντανό εκείνο τμιμα τθσ 

επιχειρθςιακισ υποδομισ που ςυμβάλλει, άμεςα και κακοριςτικά, ςτθ διαςφάλιςθ 

τθσ διαφάνειασ των ςυναλλακτικϊν πράξεων και ενεργειϊν, ςτθν αποκάρρυνςθ 

παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν, με αποτζλεςμα ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ να 

αναδεικνφεται ςε κεντρικό πυρινα τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. 

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ διατυπϊνει ολοκλθρωμζνο ςκεπτικό, ανάλυςθ, πρόταςθ και 

πρόγραμμα εφαρμογισ ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν και παράλλθλα τθν 

παρακολοφκθςθ των διεργαςιϊν που ςυνοδεφουν αυτζσ τισ διαδικαςίεσ. Ο πρϊτοσ 

και άμεςοσ ςτόχοσ του εςωτερικοφ ελζγχου είναι θ εξαςφάλιςθ κακεςτϊτοσ 

αξιόπιςτθσ λειτουργίασ όλθσ τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ πρόλθψθσ και τθσ 

διόρκωςθσ με επόμενο τον ςε βάκοσ χρόνου ςτόχο, που εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχείρθςθσ μζςω του αναςχεδιαςμοφ και του εκςυγχρονιςμοφ. Θ ςφγχρονι ζννοια 

του εςωτερικοφ ελζγχου αφορά ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ, ςυνδυάηει και ςυςχετίηει ενζργειεσ, ϊςτε πάντα αυτζσ να ςυμπλζουν 

και να ςυνεπικουροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ωςτόςο ζνασ ακόμα πιο ςθμαντικόσ ςτόχοσ του εςωτερικοφ ελζγχου είναι θ 

προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ νζασ μορφισ κινδφνου ςτο 

χρθματοοικονομικό ςφςτθμα, που ονομάηεται παραποίθςθ λογιςτικϊν 

καταςτάςεων.  Το κζμα τθσ παραποίθςθσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων είναι 

αρκετά ςοβαρό γι’ αυτό και προςπάκθςα να κάνω μζςω τθσ διπλωματικισ μου 

εργαςίασ μια προςζγγιςθ των αιτιϊν, των τρόπων μζςω των οποίων γίνονται οι 

λογιςτικζσ απάτεσ ι θ παραποίθςθ αυτϊν και των επιπτϊςεων τουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ εργαςία αποτελείται από πζντε κεφάλαια.  

το πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςτον οριςμό τθσ ελεγκτικισ, ςτισ διακρίςεισ  

οι οποίεσ υπάρχουν κακϊσ επίςθσ και ςτα είδθ ελζγχου. Επιπλζον γίνεται θ μελζτθ 

τόςο τθσ ζννοιασ και τθσ ανάγκθσ φπαρξθσ του εςωτερικοφ ελζγχου όςο και των 

μζςων επίτευξθσ  αυτοφ. Τζλοσ εξετάηουμε τον τρόπο ςχεδιαςμοφ και τθν 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του εςωτερικοφ ελζγχου. 
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το δεφτερο κεφάλαιο, μελετάμε τθν ζννοια, τον ςκοπό και τα ςυςτατικά ςτοιχεία 

του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. Επίςθσ εξετάηουμε τα χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ και γίνεται παρουςίαςθ του  

ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου βάςει των ελεγκτικϊν προτφπων. Τζλοσ γίνεται και 

αναφορά  ςτον κϊδικα δεοντολογίασ του εςωτερικοφ ελεγκτι 

το τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται θ οριοκζτθςθ του φαινομζνου τθσ 

παραποίθςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων μιασ επιχείρθςθσ κακϊσ επίςθσ και 

τθσ λογιςτικισ απάτθσ.  

το τζταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςτον ρόλο του εςωτερικοφ ελζγχου ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των χρθματοοικονομικϊν ςκανδάλων. Επίςθσ, εξετάηεται θ ςυμβολι 

του εςωτερικοφ ελεγκτι ςτθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 

επιχείρθςθσ. Τζλοσ, υπάρχει και αναφορά μασ ςτο Επαγγελματικό Ρρότυπο 280 

περί προςικουςασ επαγγελματικισ επιμζλειασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν όςον 

αφορά το πρόβλθμα τθσ απάτθσ . 

το πζμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, τθσ διπλωματικισ εργαςίασ παρατίκενται 

ςυγκεντρωτικά τα τελικά ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΛΕΓΚΣΙΚΘ 

1.1. Ζννοια τθσ Ελεγκτικισ 
 

Θ Ελεγκτικι  αποτελεί ζνα δυναμικά εξελιςςόμενο κλάδο και θ οριοκζτθςθ τθσ είναι 
προτιμότερο να γίνει με βάςθ τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ελεγκτικισ Θεωρίασ παρά με 
βάςθ τισ αντιλιψεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εποχισ που διαμορφϊκθκαν από τθν 
μακροχρόνια πρακτικι των Ελζγχων. 
Θ Αμερικάνικθ Ζνωςθ Λογιςτικισ (American Accounting Association) το 1972 όριςε 
τθν ελεγκτικι ωσ «μια ςυςτθματικι διαδικαςία αντικειμενικισ ςυγκζντρωςθσ και 
αξιολόγθςθσ ελεγκτικϊν τεκμθρίων που αφοροφν ςε πιςτοποιιςεισ οικονομικϊν 
ενεργειϊν και γεγονότων με ςκοπό τθν εξακρίβωςθ του βακμοφ ανταπόκριςθσ 
μεταξφ αυτϊν των πιςτοποιιςεων και των προκακοριςμζνων κριτθρίων για τθ 
γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςε ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ». 
Μια όμωσ περιςςότερο περιεκτικι, εννοιολογικι οριοκζτθςθ τθσ ςφγχρονθσ 
ελεγκτικισ, από απόψεωσ των βαςικϊν δοκιμϊν τθσ ςτοιχείων, μπορεί να 
διατυπωκεί ωσ εξισ:  
Θ ελεγκτικι ωσ επιςτιμθ και τεχνικι δεν ενδιαφζρεται για τθ νομικι μορφι των 
μονάδων που ελζγχει, δθλαδι, το αν ζχει ιδιωτικό ι δθμόςιο χαρακτιρα, οφτε για 
το αντικείμενο εκμετάλλευςθσ, οφτε επίςθσ για τον κερδοςκοπικό ι μθ χαρακτιρα 
τουσ. Είναι ζνασ κλάδοσ, που μζςα από τθ διερεφνθςθ και τθν αξιολόγθςθ των 
λειτουργιϊν αποκτά ζδαφοσ αποδοχισ και εφαρμογισ ςε κάκε επιχειρθματικι 
μονάδα, φορζα και κοινωνία. Εξελίςςεται ςυνεχϊσ και προςπακεί να αποκτιςει τθ 
δικι τθσ οντότθτα – ταυτότθτα, προςεγγίηοντασ κάκε φορά τισ αδυναμίεσ των 
ςυςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου, με επιςτθμονικζσ μεκόδουσ υποδεικνφοντασ 
ρεαλιςτικζσ λφςεισ, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί χρθςτι διοίκθςθ, ϊςτε να 
επιτφχουν οι φορείσ και οι διοικιςεισ τισ επιδιϊξεισ και τουσ ςκοποφσ, 
διαςφαλίηοντασ τουσ μετόχουσ και γενικότερα τθν κοινωνικι ςυνοχι τθσ 
επιχείρθςθσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, το αντικείμενο του ελζγχου ςτα πλαίςια τθσ χρθματοοικονομικισ 

ελεγκτικισ είναι κατά κφριο λόγο ο τρόποσ και θ αξιοπιςτία τθσ μζτρθςθσ και 

παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν μεγεκϊν που ςυνιςτοφν τθν εικόνα μιασ 

οικονομικισ μονάδασ. Ριο απλά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι επαλθκεφεται ο 

απολογιςμόσ (αναφορά) των υπευκφνων να δϊςουν λογαριαςμό ςτουσ ζχοντεσ 

ζννομο ςυμφζρον γι’ αυτό. Στα πλαίςια αυτά ελζγχεται, αναγκαςτικά, το (λογιςτικό) 

ςφςτθμα, βάςει του οποίου γίνεται θ αρχικι λειτουργίασ τθσ και θ επάρκεια 

εμπλεκόμενων και παραπλιςιων του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ ςυςτθμάτων. 

1.2. κοπόσ του ελζγχου 
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Ο κφριοσ ςκοπόσ του ελζγχου μιασ επιχείρθςθσ είναι θ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτασ ι 

μθ τθσ παρουςίαςθσ τθσ οικονομικισ κζςθσ μιασ οικονομικισ μονάδασ ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ γενικά παραδεκτζσ λογιςτικζσ 

αρχζσ (εξωτερικόσ ζλεγχοσ) ι ςφμφωνα με τθν πολιτικι που ζχει οριςκεί από τθν 

διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ (εςωτερικόσ ζλεγχοσ). 

 

1.3. Διακρίςεισ Ελεγκτικισ 
 

Θ ελεγκτικι αςχολείται με τρία βαςικά κζματα: το υποκείμενο του ελζγχου, το 

αντικείμενο του ελζγχου και τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. 

 

1.3.1. Σο υποκείμενο του ελζγχου 
 

Το υποκείμενο του ελζγχου είναι ο ελεγκτισ, δθλαδι το πρόςωπο που διενεργεί τον 

ζλεγχο κακϊσ επίςθσ και το ποιεσ είναι οι προδιαγραφζσ τισ οποίεσ κα πρζπει να 

πλθροί  και ποια τα προςόντα του , ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτα 

ελεγκτικά του κακικοντα. 

Ο ελεγκτισ ανάλογα με τθν εξάρτθςι του οικονομικι ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ 

από τθν οικονομικι μονάδα , κακϊσ επίςθσ και τον ειδικότερο ςκοπό ςτον οποίο 

αποβλζπει ο ζλεγχοσ διακρίνεται ςε εξωτερικό και ςε εςωτερικό ελεγκτι. 

 

 Εςωτερικόσ ελεγκτισ 

Ο εςωτερικόσ ελεγκτισ είναι υπάλλθλοσ τθσ ίδιασ τθσ οικονομικισ μονάδασ θ οποία 

ελζγχεται. Οι αρμοδιότθτεσ ενόσ εςωτερικοφ ελεγκτι μπορεί να περιορίηονται ςε 

ζλεγχο των οδθγιϊν και των κανονιςμϊν που ζχουν δοκεί από τθν διοίκθςθ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ ι και να επεκτείνεται ςε λειτουργικό και διαχειριςτικό ζλεγχο 

των διαφόρων τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ, ελζγχοντασ τισ διαχειριςτικζσ και τισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ με ςκοπό τθν άμεςθ επιςιμανςθ κελθμζνων ι ακζλθτων 

ςφαλμάτων ι αντιδεοντολογικϊν και παράνομων ενεργειϊν. 

Στθν ουςία ο εςωτερικόσ ελεγκτισ παρζχει ςτθν διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν ορκι λιψθ αποφάςεων. Ο ελεγκτισ αςκεί τα 

κακικοντα του πριν ι ςτθν διάρκεια τθσ πράξθσ οικονομικισ διαχείριςθσ κακϊσ και 

τθσ λογιςτικισ καταχϊρθςθσ χωρίσ να αποκλείεται και ο ζλεγχοσ ειδικϊν κεμάτων 

μεταγενζςτερα. Για να είναι αποτελεςματικι θ εργαςία του εςωτερικοφ ελεγκτι κα 

πρζπει ςτθν κζςθ του να τοποκετοφνται πρόςωπα κατάλλθλα που να διακρίνονται 

για τθν μόρφωςθ, τθν πείρα, το ικοσ τουσ και κυρίωσ πρόςωπα τα οποία είναι 

ανεξάρτθτα από επιρροζσ των ελεγχόμενων. 

Χωρίσ να υποτιμάται θ ςπουδαιότθτα του ζργου του εςωτερικοφ ελεγκτι, δεν είναι 

λίγεσ οι φορζσ που αμφιςβθτείται το αποτζλεςμα του  ελζγχου ςε ςφγκριςθ με αυτό 

του εξωτερικοφ ελζγχου, διότι κεωρείται ότι οι εςωτερικοί ελεγκτζσ δεν λειτουργοφν 
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ανεξάρτθτα από τθν ελεγχόμενθ οικονομικι μονάδα, επειδι αυτό δεν είναι και τόςο 

εφικτό κακϊσ εργάηονται για τθν επιχείρθςθ. Δθλαδι ναι μεν είναι ανεξάρτθτοι από 

τουσ υπεφκυνουσ των ελεγχόμενων τμθμάτων αλλά δεν είναι και ανεξάρτθτοι από 

τθν ελεγχόμενθ επιχείρθςθ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να υπάρχουν οριςμζνα 

μειονεκτιματα όπωσ τα κατωτζρω : 

 

 Ο ζλεγχοσ αςκείται κυρίωσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ διοίκθςθσ και όχι 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ελεγκτικισ. 

 Συνικωσ ο ζλεγχόσ του είναι τυπικόσ όςον αφορά τισ πράξεισ των 
διοικοφντων     ι και των ανωτζρων του ιεραρχικά. 

 Θ μονότονθ εναςχόλθςθ του με τα ίδια κζματα, θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ και 
θ ποικιλία, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν εξαςκζνιςθ τόςο τθσ επαγρφπνθςθσ 
όςο και τθσ διερευνθτικότθτάσ του. 

 Πςο περιςςότερο οι επαγγελματικζσ ςχζςεισ εξελίςςονται ςε φιλικζσ , τόςο 
περιςςότερο ο ζλεγχόσ του δεν κα είναι αμερόλθπτοσ και αντικειμενικόσ . Θ 
ςυναδερφικι αλλθλεγγφθ μπορεί να αποτελζςει εμπόδιο ςτθν 
αποτελεςματικι διενζργεια του εςωτερικοφ ελζγχου. 

 

 Εξωτερικόσ ελεγκτισ (ανεξάρτθτοσ ελεγκτισ ι ορκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ) 

Αντίκετα από τον εςωτερικό ελεγκτι, ο εξωτερικόσ ελεγκτισ δεν ζχει καμία 

υπαλλθλικι εξάρτθςθ προσ τθν επιχείρθςθ τθν οποία καλείται να ελζγξει. Ο 

διοριςμόσ του γίνεται από τουσ μετόχουσ μιασ επιχείρθςθσ προκειμζνου να ελζγξει 

τθν διαχείριςθ των επενδεδυμζνων κεφαλαίων από τθν διοίκθςθ τθσ εκάςτοτε 

οικονομικισ μονάδασ. Είναι λοιπόν εντελϊσ ανεξάρτθτοσ και αδζςμευτοσ, με 

αποτζλεςμα να μθν υπάρχει κανζνα από τα μειονεκτιματα του εςωτερικοφ ελεγκτι. 

 

Ο εξωτερικόσ ελεγκτισ απαιτείται να ζχει ειδικι εκπαίδευςθ ςτθν Λογιςτικι, 

Ελεγκτικι και άλλουσ κλάδουσ που διζπουν τθν οργάνωςθ και τθν λειτουργία των 

οικονομικϊν μονάδων, και υπάγεται ςτο Σϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν 

(Σ.Ο.Ε.Λ.). Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει μεγάλθ εμπειρία και να διακρίνεται για το 

κφροσ, τθν αμερολθψία, τθν εχεμφκεια και το ικοσ. Επιπλζον προςόντα απαραίτθτα 

είναι και θ ικανότθτα ταχείασ αντίλθψθσ, θ βακιά και ςίγουρθ κρίςθ, θ 

επινοθτικότθτα, θ αναγκαία λεπτότθτα για τθν εκτζλεςθ του ζργου του ελζγχου τθσ 

εργαςίασ άλλων, θ ςωςτι ζκφραςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου θ επιμζλεια και 

θ εργατικότθτα. 

 

 Κυβερνθτικόσ ελεγκτισ 

 

Σε αυτι τθν κατθγορία διακρίνουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ ελεγκτϊν : 

 Φορολογικοί ελεγκτζσ 

 Ελεγκτζσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου 

 Ελεγκτζσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ 
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1.3.2. Σο αντικείμενο του ελζγχου 
 

Το αντικείμενο του ελζγχου είναι από τθν μια πλευρά το τι ελζγχεται και  γιατί είναι 

αναγκαίοσ ο ζλεγχοσ και από τθν άλλθ ποιοι ςκοποί επιδιϊκονται μζςα από τον 

ζλεγχο. Θ εναςχόλθςθ του ελζγχου με τθν κάκε μορφι ξζνθσ περιουςίασ αποτελεί 

τθν ουςία του ίδιου του ελζγχου, κακϊσ ναι μεν θ περιουςία μιασ επιχείρθςθσ 

ανικει αποκλειςτικά ςτουσ ιδιοκτιτεσ (ατομικι επιχείρθςθ) ι ςτουσ μετόχουσ 

(ανϊνυμθ εταιρία)   αλλά ςυγχρόνωσ αποτελεί και ςτοιχείο ενδιαφζροντοσ και για 

όςουσ ζχουν απαιτιςεισ από τθν επιχείρθςθ. Γι’ αυτό λοιπόν ο ζλεγχοσ κακϊσ και τα 

αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά  του ελζγχου πιςτοποιοφν τθν νομιμότθτα τθσ ορκισ 

διαχείριςθσ και αποτελοφν παράλλθλα και δικλείδα αςφαλείασ για τυχόν λάκθ, 

αταςκαλίεσ και αυκαιρεςίεσ. 

Ενδιαφερόμενοι για τθν διενζργεια ενόσ ουςιαςτικοφ ελζγχου είναι : 

 Οι μζτοχοι και γενικά οι επενδυτζσ μιασ οικονομικισ μονάδασ. 
 Οι διοικοφντεσ και διευκφνοντεσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. 
 Οι πιςτωτζσ και οι λοιποί ςυναλλαςςόμενοι. 
 Οι μελλοντικοί επενδφτεσ. 
 Το κράτοσ. 

 

1.3.3. Οι ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ 
 

Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνεται ο τρόποσ διενζργειασ του ελζγχου , δθλαδι οι 

ακολουκοφμενεσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ κάκε φορά. Ωσ 

ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ ορίηονται όλοι οι μζκοδοι , οι τεχνικζσ και οι μθχανιςμοί τουσ 

οποίουσ ζχει ςτθν διάκεςι του ζνασ ελεγκτισ προκειμζνου να ςυγκεντρϊςει επαρκι 

και κατάλλθλα τεκμιρια για τθν ορκι διαμόρφωςθ γνϊμθσ επί  κάκε αντικειμζνου 

ελζγχου. 

 

1.4.  Διακρίςεισ ζλεγχου 
 
Οι ζλεγχοι διακρίνονται : 
 
 Ανάλογα με το πρόςωπο του ελεγκτι διακρίνονται ςε : 
 
Εςωτερικοφσ, που οργανϊνονται από τθν ίδια τθν οικονομικι μονάδα και 
διενεργοφνται από πρόςωπα εξαρτθμζνα από αυτιν. 
 
Εξωτερικοφσ, που διενεργοφνται από ελεγκτζσ οι οποίοι δεν ζχουν καμία ςχζςθ και 
καμία εξάρτθςθ από τθν ελεγχόμενθ οικονομικι μονάδα. 
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Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ όμωσ υπάρχει ζνασ ςυνδυαςμόσ τόςο εςωτερικοφ 
όςο και εξωτερικοφ ελζγχου, με κυρίαρχο ςκοπό ο ςυνολικόσ ζλεγχοσ να είςαι όςο 
το δυνατόν πιο αποτελεςματικόσ. 
 
 Ανάλογα με τθν ζκταςι τουσ οι ζλεγχοι διακρίνονται ςε : 
 

Γενικοφσ, οι οποίοι  επεκτείνονται ςε όλα τα κζματα τθσ διαχειρίςεωσ των 
οικονομικϊν μονάδων και καλφπτουν ολόκλθρθ τθν εταιρικι χριςθ ι και 
περιςςότερεσ χριςεισ (π.χ. ζλεγχοσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων χριςεωσ, ζλεγχοσ 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων για ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο κ.λπ). 

Ειδικοφσ, οι οποίοι καλφπτουν ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα (π.χ. ζλεγχοσ ταμειακϊν 
ςυναλλαγϊν, ζλεγχοσ αποκεμάτων, ζλεγχοσ χορθγιςεων τραπεηϊν κ.λπ.). 

 
 Ανάλογα με τθν διάρκειά τουσ, οι ζλεγχοι διακρίνονται ςε : 
 
Μόνιμουσ ι διαρκείσ, που διενεργοφνται ςε μόνιμθ βάςθ και κακ’ όλθ τθν διάρκεια 
τθσ οικονομικισ χριςθσ  καλφπτοντασ οριςμζνα ι όλα τα κζματα τθσ διαχειρίςεωσ 
των οικονομικϊν μονάδων. 
Σακτικοφσ ι περιοδικοφσ, οι οποίοι διενεργοφνται κατά περιόδουσ και τακτικά. 
Τζτοιοι ζλεγχοι είναι οι ζλεγχοι των ετθςίων και εξαμθνιαίων Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων. 
 
Ζκτακτουσ ι περιςταςιακοφσ, που διενεργοφνται ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ για 
ειδικοφσ λόγουσ (π.χ. ςε περιπτϊςεισ κατάχρθςθσ). 
 
 Ανάλογα  τον  ςκοπό τουσ, οι ζλεγχοι  διακρίνονται ςε :  
 
Προλθπτικοφσ, οι οποίοι  ζχουν οργανωκεί από τθν ίδια οικονομικι μονάδα και 
γίνονται πριν από τθ διενζργεια των ςυναλλαγϊν, αποςκοπϊντασ ςτθν πρόλθψθ 
τυχόν ακοφςιων ι εκοφςιων ςφαλμάτων, λακϊν ι ςτθν πρόλθψθ καταχριςεων και 
άλλων ανωμαλιϊν. 
 
Καταςταλτικοφσ, που διενεργοφνται μετά τθν εκτζλεςθ των ςυναλλαγϊν 
αποςκοπϊντασ ςτθν αποκάλυψθ και τθν καταςτολι τυχόν ακοφςιων ι εκοφςιων 
ςφαλμάτων, λακϊν ι ςτθν πρόλθψθ καταχριςεων και άλλων ανωμαλιϊν.  
 
 Ανάλογα με το αντικείμενο του ελζγχου ι με βάςει το ςτοιχείο ςτο οποίο 

επιλζγεται να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα διακρίνονται ςε : 

 

Ελζγχουσ οικονομικϊν καταςτάςεων, που αποτελοφν τθν ςυνθκζςτερθ κατθγορία 

ελζγχου τθν οποία πραγματοποιοφν οι ορκωτοί λογιςτζσ. Οι ζλεγχοι αυτοί ζχουν ωσ 

ςκοπό τθν διαμόρφωςθ και ζκφραςθ γνϊμθσ για το κατά ποςό οι δθμοςιευμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ 

παραδεγμζνεσ λογιςτικζσ αρχζσ αλλά και παρουςιάηουν ακριβοδίκαια τθν 
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οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα τθσ διαχείριςθσ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ 

μονάδασ. 

 

Διαχειριςτικοφσ ελζγχουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ ςκοπό των ζλεγχο των 

αποτελεςμάτων αλλά τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν και των μεκόδων που 

εφαρμόςτθκαν προκειμζνου θ επιχείρθςθ να καταλιξει ςε αυτό το αποτζλεςμα. Ο 

ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιδράςεισ τόςο του εξωτερικοφ όςο 

και του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 

 

Λειτουργικοφσ ελζγχουσ, οι οποίοι ςυνικωσ καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ 

των εςωτερικϊν ελζγχων. Κατά τον λειτουργικό ζλεγχο επιδιϊκεται να γίνει θ 

επιςκόπθςθ κάκε τμιματοσ τθσ οικονομικισ μονάδασ προκειμζνου να αξιολογθκεί θ 

αποδοτικότθτα του και θ αποτελεςματικότθτα του. Επιπλζον αξιολογείται κατά 

πόςο μια λειτουργία εκτελείτε  ςφμφωνα με κάποια δεοντολογικά ι επιςτθμονικά 

κριτιρια κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ γενικότερεσ επιχειρθςιακζσ και 

διοικθτικζσ αρχζσ (κανονιςμοφσ, εγχειρίδια διαδικαςιϊν κλπ). 

 

Ζλεγχουσ υμμόρφωςθσ, οι οποίοι πραγματοποιοφνται από τουσ εςωτερικοφσ 

ελεγκτζσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Οι ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ ζχουν ςκοπό τθν 

εξζταςθ ςυγκεκριμζνων χρθματοοικονομικϊν και λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθν διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με κάποιουσ προςυμφωνθμζνουσ όρουσ ι 

προδιαγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ που ζχουν τεκεί από κάποιο ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 

Ελζγχουσ αποδοτικότθτασ ι Ελζγχουσ διοίκθςθσ, οι οποίοι διενεργοφνται κυρίωσ 

από τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ και ζχουν ωσ ςκοπό να διαπιςτϊςουν και να 

αξιολογιςουν κατά πόςο μια διαδικαςία ι μια λειτουργία φζρει τα επικυμθτά 

αποτελζςματα που επιδιϊκει θ διοίκθςθ μιασ οικονομικισ μονάδασ. 

 

Ελζγχουσ κοινωνικισ ευκφνθσ, οι οποίοι ζχουν ωσ ςκοπό τθν επαλικευςθ και 

επιβεβαίωςθ των πλθροφοριϊν που παρουςιάηει θ Κοινωνικι Λογιςτικι. Θ 

Κοινωνικι Λογιςτικι ςυγκεντρϊνει και παρουςιάηει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ μιασ οικονομικισ μονάδασ με το κοινωνικό τθσ 

περιβάλλον. 

 

Ελζγχουσ οικονομικοφ εγκλιματοσ και απάτθσ, οι οποίοι ζχουν ωσ ςκοπό τθν 

αποκάλυψθ οικονομικϊν εγκλθμάτων,  απάτθσ , καταχριςεων και δόλιων πράξεων 

ςε βάροσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ελεγκτζσ 

κα πρζπει να διακζτουν επαρκι, κατάλλθλθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ επί των 

διαφόρων μορφϊν απάτθσ. 
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Ειδικοφσ ελζγχουσ, οι οποίοι αφοροφν τουσ ελζγχουσ οι οποίοι δεν εμπίπτουν ςε 

κάποια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ ελζγχων, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ελεγκτισ 

μπορεί να τουσ διεκπεραιϊςει. Στουσ ειδικοφσ ελζγχουσ ανικει και ο δικαςτικόσ 

ζλεγχοσ του άρκρου 634 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ , τθν διενζργεια του 

οποίου μπορεί να ηθτιςει κάποιοσ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο ι Εφετείο. 

1.5. Ειςαγωγι εςωτερικοφ ελζγχου 

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ωσ ζννοια και αντικείμενο, αν τον κρίνει κανείσ ςτθν ςωςτι 

του διάςταςθ , διακρίνεται για το εφροσ και το υψθλό επίπεδο υπθρεςιϊν που 

προςφζρει. Πμωσ από άγνοια των διοικοφντων και των ελεγκτϊν, αρκετζσ φορζσ 

αδικείται και δεν του προςδίδεται ο ςωςτόσ ρόλοσ , κακϊσ και θ ανάλογθ κζςθ και 

το κφροσ ςτον επιχειρθςιακό χϊρο. 

Με τισ ςυνεχείσ ανακατατάξεισ ςτθν αγορά, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε παγκόςμιο 

επίπεδο επιχειρθματίεσ όλο και περιςςότερο περνοφν ςτθν ανωνυμία. Τθν κζςθ των 

επιχειρθματιϊν αναλαμβάνουν «managers» , οι οποίοι προκειμζνου να ζχουν τον 

πλιρθ ζλεγχο αναηθτοφν νζουσ τρόπουσ και τεχνικζσ διοίκθςθσ , με τθν εκχϊρθςθ 

αρμοδιοτιτων ςε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ςτελζχθ. Σθμαντικό ρόλο ςτισ εξελίξεισ 

αυτζσ καλείται να παίξει,  και μάλιςτα ςε επίπεδο «ςυμβοφλου», ο εςωτερικόσ 

ζλεγχοσ για ειςθγμζνεσ και μθ ςτο χρθματιςτιριο επιχειριςεισ κακϊσ και ςε 

οργανιςμοφσ κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα. 

Θ αναγκαιότθτα για τθν ανάλθψθ από  τισ διοικιςεισ μεγαλφτερων επιχειρθματικϊν 

κινδφνων και θ διαχείριςι τουσ, κακϊσ και θ δθμιουργία ςυνκθκϊν που να 

εξαςφαλίηουν τθν επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν και ςτόχων των 

οικονομικϊν μονάδων, κακϊσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ και θ άριςτθ διαχείριςθ των 

διακζςιμων μζςων και πόρων, ο περιοριςμόσ των αλόγιςτων δαπανϊν και θ 

αποφυγι τθσ κακοδιαχείριςθσ, επζβαλε εκ των πραγμάτων τον εςωτερικό ζλεγχο 

ωσ αρωγό ςτο ζργο τθσ διοίκθςθσ με γνϊμονα τθν αντικειμενικι αξιολόγθςθ τθσ 

επάρκειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και τον περιοριςμό των αρνθτικϊν αυτισ 

επιπτϊςεων, από τουσ αναλθφκζντεσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ.  

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ωσ «ςφμβολο τθσ διοίκθςθσ» δεν περιορίηεται ςτον 

παραδοςιακό οικονομικό ζλεγχο, δθλαδι ζλεγχοσ επί των οικονομικϊν 

καταςτάςεων μόνο. Αντίκετα κινείται ςε ζνα ευρφ πεδίο φιλοςοφίασ και πρακτικισ 

εφαρμογισ δίχωσ φραγμοφσ και περιοριςμοφσ, κινείται ςε επίπεδο ςυμβουλευτικοφ 

χαρακτιρα , ςφμφωνα με το γενικότερο πνεφμα τθσ ελεγκτικισ. Επίςθσ διακρίνεται 

για τον ςφγχρονο τρόπο ςκζψθσ και αντίλθψθσ και το ευρφ διοικθτικό και 

επιχειρθματικό του πνεφμα. Αυτό ςθμαίνει αξιολόγθςθ και ελεγκτικι διερεφνθςθ 

όλων των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων, όπου υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφζρον, 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 1. 
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1 Π. Στ. Παπαςτάθη, «Ο ςύγχρονοσ εςωτερικόσ έλεγχοσ ςτισ επιχειρήςεισ-οργανιςμούσ και η πρακτική 

εφαρμογή» ά τόμοσ ςελ 27 , Αθήνα 2003. 

1.6. Οριςμόσ εςωτερικοφ ελζγχου 

Ο όροσ  ζλεγχοσ προζρχεται από τον αγγλοςαξονικό όρο auditing ι τον γαλλικό όρο  

audit, όπου και τα δφο προζρχονται από το λατινικό ριμα audire, που ςθμαίνει 

ακοφω. Υπάρχουν διάφοροι οριςμοί για τον όρο «εςωτερικόσ ζλεγχοσ».  

Ο «Εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςφμφωνα με το Ινςτιτοφτο εςωτερικϊν ελεγκτϊν , είναι 

μια ανεξάρτθτθ, αντικειμενικι, διαβεβαιωμζνθ και ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, 

καλά ςχεδιαςμζνθ και οργανωμζνθ, που μζςω των τεχνικϊν και επιςτθμονικϊν 

προςεγγίςεων, αξιολογεί τθν επάρκεια λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου (λειτουργίεσ-εφαρμογι διαδικαςιϊν), προςκζτει αξία και βελτιϊνει τισ 

λειτουργίεσ του οργανιςμοφ με ςκοπό τθν αποτελεςματικι αποτίμθςθ και 

διαχείριςθ του επιχειρθματικοφ κινδφνου, τον περιοριςμό ι τθν εξάλειψθ αυτοφ 

που αναλαμβάνει θ διοίκθςθ να διαχειριςκεί για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν τθσ 

ςτόχων 2. 

Ο «Εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςφμφωνα με το ϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν 

(.Ο.Ε.Λ) είναι ο ζλεγχοσ ο οποίοσ ζχει οργανωκεί μζςα ςτθν επιχείρθςθ και 

αςκείται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ. Με τον όρο «εςωτερικόσ ζλεγχοσ» δεν 

εννοοφμε  μόνο τθν ιδιαίτερθ υπθρεςία ελζγχου, που τυχόν υπάρχει ςτθν 

επιχείρθςθ, τουσ υπαλλιλουσ οι οποίοι μαηί με τα άλλα κακικοντά τουσ  

διενεργοφν και προλθπτικό ζλεγχο, αλλά εννοοφμε όλο το ςφςτθμα οργανϊςεωσ 

των διαδικαςιϊν εκτελζςεωσ των διαχειριςτικϊν πράξεων και τθσ λογιςτικισ τουσ 

απεικονίςεωσ. 

 «Εςωτερικό ζλεγχο» ςφμφωνα με το Αμερικάνικο Ινςτιτοφτο Ορκωτϊν Λογιςτϊν-

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) : «αποτελοφν το  ςχζδιο 

οργάνωςθσ και όλεσ οι ςυντονιςτικζσ προςπάκειεσ, μζκοδοι και μζτρα που 

λαμβάνονται εντόσ μια επιχείρθςθσ, για τθν διαφφλαξθ και προςταςία 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των λογιςτικϊν 

ςτοιχείων, τθν προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ και τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ προδιαγεγραμμζνθσ επιχειρθματικισ πολιτικισ». 3 

Ο «Εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςφμφωνα με τθν Επιτροπι Διεκνϊν Ελεγκτικϊν και 

Αςφαλιςτικϊν Προτφπων (International Auditing and Assurance Standards Board-

IAASB), είναι «το ςφνολο των μεκόδων, διαδικαςιϊν και πολικϊν τισ οποίεσ 

εφαρμόηει θ οικονομικι μονάδα μζςα ςτα πλαίςια τθσ κατάλλθλθσ οργανωτικισ 

δομισ για να εξαςφαλίςει τθν ομαλι και αποδοτικι λειτουργία τθσ. Το πλζγμα αυτό  
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2 
 http :// www.hiia.gr/internal_ audit_orismos.htm  

3 
http://aicpa.org/Publications/InternalControl/Pages/Internal Control.aspx 

των πολιτικϊν και των μζτρων ελζγχου καλφπτει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 

λειτουργικζσ και μθ» 4. 

Ο «Εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςφμφωνα με τθν Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO), είναι μια διαδικαςία θ οποία 
πραγματοποιείται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο μιασ οικονομικισ μονάδασ , από 
τθν διοίκθςθ και το λοιπό προςωπικό, και αποςκοπεί ςτθν παροχι επαρκισ 
βεβαιότθτασ όςον αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα των λειτουργιϊν τθσ. 
 Αξιοπιςτία των δθμοςιονομικϊν εκκζςεων. 
 Συμμόρφωςθ με νόμουσ και κανονιςμοφσ.5 

 

1.7. Ζννοια του εςωτερικοφ ελζγχου 

Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου εκτείνεται και πζραν των κεμάτων που ςχετίηονται 
άμεςα με τισ λειτουργίεσ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ. 
Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ καλφπτει όλθ τθν επιχείρθςθ και αφορά όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ αυτισ, δθλαδι επεκτείνεται και πζραν των λογιςτικϊν και 
οικονομικϊν λειτουργιϊν. 
Θ ζννοια του εςωτερικοφ ελζγχου είναι ευρφτατθ και περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία οργανωτικά μζτρα, που αναπλθρϊνουν τθ μείωςθ τθσ προςωπικισ 
επιβλζψεωσ και εξαςφαλίηουν τθν καλι λειτουργία και τθν προςταςία τθσ 
περιουςίασ και των ςυμφερόντων τθσ επιχειριςεωσ. 
Το ςφςτθμα του εςωτερικοφ ελζγχου ι απλά ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ μιασ 
επιχειριςεωσ προςομοιάηεται με το νευρικό ςφςτθμα του ανκρϊπου, δθλαδι 
διακλαδϊνεται ςε όλθ τθν επιχείρθςθ μεταφζροντασ εντολζσ και αντιδράςεισ από 
και προσ τθ διοίκθςθ τθσ επιχειριςεωσ. Γίνεται αντιλθπτό ότι κάκε διαδικαςία και 
κάκε μζτρο που λαμβάνεται ςτο πλαίςιο τθσ οργανϊςεωσ μιασ επιχειριςεωσ ανικει 
ςτο ςφςτθμα του εςωτερικοφ ελζγχου αυτισ.  
Αξίηει να επιςθμανκεί ότι, θ υπθρεςία εςωτερικοφ ελζγχου είναι ζνα μζροσ του 
όλου ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, που διεξάγεται από εςωτερικοφσ ελεγκτζσ- 
υπαλλιλουσ τθσ επιχειριςεωσ. 
 
1.8. Θ αναγκαιότθτα του εςωτερικοφ ελζγχου 

Ο Ιςχυριςμόσ των υπευκφνων ότι τα πάντα ςτθν επιχείρθςθ που διοικοφν 
λειτουργοφν κατά τον πλζον ιδανικό τρόπο, ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ 
αποφάςεισ, διαδικαςίεσ και κανόνεσ, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τθν  
μεριά τθσ ελεγκτικισ. Θ ζλλειψθ ζγκαιρθσ και αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ είναι ζνα 
γενικότερο φαινόμενο και οφείλεται κατά ζνα μζροσ ςε προςωπικζσ  αδυναμίεσ 
επίβλεψθσ των  λειτουργιϊν από τα εποπτεφοντα  ςτελζχθ κακϊσ και ςε 
οργανωτικζσ αδυναμίεσ που παρατθροφνται ςτουσ φορείσ. 

 

http://www.hiia.gr/internal_%20audit_orismos.htm
http://aicpa.org/Publications/InternalControl/Pages/Internal%20Control.aspx
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4
 Ραπάσ Αντϊνθσ  «Ειςαγωγι ςτθν Ελεγκτικι» ,εκδόςεισ Γ. Μπζνου , Ακινα 

5 
http//www.coso.org/InternalControl/ 

Στθν πράξθ οι διοικιςεισ δεν ζχουν τθν άμεςθ και αντικειμενικι πλθροφόρθςθ που  
χρειάηεται για να εξακριβϊςουν αν λειτουργοφν κατάλλθλεσ  αςφαλιςτικζσ 
δικλείδεσ αςφαλείασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ που ζχουν υποχρζωςθ  
να γνωρίηουν. Θ Ιςτορικι αναδρομι, κακϊσ και θ διεκνισ εμπειρία ζχει δείξει ότι θ 
αναγκαία αυτι ενθμζρωςθ παρζχεται καλφτερα από μια λειτουργία ανεξάρτθτθ 
από τισ ςυνθκιςμζνεσ, ανεξάρτθτθ από τθν γραμμι παραγωγισ, τον Εςωτερικό 
Ζλεγχο. 
Επίςθσ, ο Εςωτερικόσ ζλεγχοσ με τισ αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ που προςφζρει ωσ 
ςφμβουλοσ,  γίνεται όλο και περιςςότερο αναγκαίοσ και χριςιμοσ. Με τθν ανάλογθ 
από τθν διοίκθςθ υποςτιριξθ μπορεί να ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτον 
εντοπιςμό των διαχειριςτικϊν αδυναμιϊν, ςτθν πρόλθψθ και ςτθν καταςτολι των 
απρόβλεπτων γεγονότων, κετικό ςθμείο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 
επιχείρθςθσ. 
Θ αναγκαιότθτα τουσ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι προφανισ από τισ ατζλειεσ και τισ 
αδυναμίεσ που κακορίηουν τον ίδιο τον άνκρωπο. Ωσ φαινόμενο των αδυναμιϊν 
είναι τα λάκθ που οφείλονται ςτισ ατζλειεσ τθσ ανκρϊπινθσ ικανότθτασ. Οι κλοπζσ, 
οι απάτεσ και οι αταςκαλίεσ ανάγονται ςτισ ατζλειεσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ και 
θκικισ. Επειδι είναι αδφνατον το ξερίηωμα των αδυναμιϊν αυτϊν όςα μζςα και να 
επιςτρατευτοφν, το μόνο που απομζνει είναι θ καταπολζμθςι τουσ από τον 
Εςωτερικό ζλεγχο , για να περιοριςκοφν κατά το μζγιςτο δυνατό.6 
Τθν αναγκαιότθτα του Εςωτερικοφ Ελζγχου τθν δίνει με γλαφυρότθτα και απλότθτα 
με το κλαςςικό παράδειγμα ο Γάλλοσ Pierre A. Dussaulx, ο οποίοσ μεταξφ άλλων 
αναφζρει: «Κάκε ηωντανόσ οργανιςμόσ, κάκε μθχανι, είναι προικιςμζνοι είτε από 
τθν φφςθ, είτε από τον καταςκευαςτι τουσ, με ρυκμιςτικζσ διευκετιςεισ, 
προοριςμζνεσ να πεικαρχοφν τισ κινιςεισ τουσ και να ςυγκρατοφν τθν ςυνοχι τθσ 
δομισ τουσ. Υπό ομαλό κακεςτϊσ πορείασ ι καλισ υγείασ ο αντανακλαςτικόσ 
χαρακτιρασ των οργάνων τοφτων εγγυάται τθν αςφάλεια τθσ πορείασ και 
προφυλάςςει το ςφνολο από περιπζτειεσ, υπό τον όρο, ότι από καιρό ςε καιρό μια 
ενςυνείδθτθ παρζμβαςθ κα επιβεβαιϊνει τθν καλι τουσ λειτουργία. Στισ 
επιχειριςεισ, όπωσ καισ ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, θ χριςθ γεννά τθν φκορά 
και θ διάρκεια το γιρασ. Αυτό ςθμαίνει ότι, οι γενικά λεπτοί αυτοί ρυκμιςτικοί 
μθχανιςμοί υπόκεινται και αυτι ςτθν φκορά ι ςτο γιρασ, γι’ αυτό και επιβάλλονται 
περιοδικζσ επαλθκεφςεισ, μζςω ενόσ ςυςτιματοσ που δεν είναι τίποτε άλλο από 
τον εςωτερικό ζλεγχο».7 

1.9. Ο ςτόχοσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

1.9.1. Ο βαςικόσ ςτόχοσ του εςωτερικοφ ελζγχου  

Ενϊ ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν πιςτοποίθςθ του κατά πόςο οι 

οικονομικζσ   καταςτάςεισ   τθσ   επιχείρθςθσ   απεικονίηουν   ακριβοδίκαια     τθν  

 

6 Π. Στ. Παπαςτάθη, «Ο ςύγχρονοσ εςωτερικόσ έλεγχοσ ςτισ επιχειρήςεισ-οργανιςμούσ και η πρακτική 
εφαρμογή» ά τόμοσ , ςελ.29, Αθήνα 2003. 
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7 
Pierre A. Dessaulx, « ο Εςωτερικόσ ζλεγχοσ των επιχειριςεων», 1978. 

 

περιουςιακι διάρκρωςθ και τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, ο 

εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ, αντιμετωπίηοντασ τθν επιχείρθςθ ωσ μια οργανωτικι οντότθτα, θ 

οποία υπάρχει και λειτουργεί για τθν υποβοικθςθ τθσ επίτευξθσ τεκζντων ςτόχων. 

1.9.2. Οι ειδικότεροι ςτόχοι του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςε μία οργάνωςθ αποτελείται από όλα τα μζτρα, 

τισ διαδικαςίεσ και τισ πολιτικζσ οι οποίεσ : 8 

 Ρροωκοφν τθν ακρίβεια και τθν αξιοπιςτία των λογιςτικϊν και 
επιχειρθματικϊν δεδομζνων. 

 Εξαςφαλίηουν τθν περιουςία τθσ επιχειριςεωσ ζναντι καταδολιεφςεωσ, 
απάτθσ, ςπατάλθσ και μθ αποτελεςματικισ χριςεωσ. 

 Μετροφν τθ ςυμμόρφωςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων των 
υπθρεςιϊν τθσ επιχειριςεωσ προσ τθν πολιτικι αυτισ. 

 Αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν. 

Από τουσ ανωτζρω ειδικοφσ ςτόχουσ του εςωτερικοφ ελζγχου γίνεται ςαφισ θ 

τεράςτια ςθμαςία που ζχει ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία ιδιαίτερα των μεγάλων 

απρόςωπων και αποκεντρωμζνων επιχειριςεων. 

Οι ανωτζρω ειδικότεροι ςτόχοι του εςωτερικοφ ελζγχου προχποκζτουν τθν 

φπαρξθ:9 (α) μιασ διοίκθςθσ υπεφκυνθσ ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ 

ςυμμόρφωςθσ ςτισ επιταγζσ τθσ επιχείρθςθσ και ελεγκτϊν που να μποροφν να 

προςδιορίηουν τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα του περιβάλλοντοσ αυτοφ, (β) 

μιασ διοίκθςθσ υπεφκυνθσ ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ προςταςίασ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και ελεγκτϊν υπεφκυνων για τθν προςταςία και τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ φπαρξθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ, και (γ) μιασ 

διοίκθςθσ υπεφκυνθσ ςτθν  εφαρμογι και απολογιςτικό ζλεγχο προτφπων μζτρθςθσ 

των δραςτθριοτιτων και λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ και ελεγκτϊν υπεφκυνων για 

τθν αξιολόγθςθ και διαπίςτωςθ τθσ εφαρμογισ των προτφπων μζτρθςθσ τθσ 

αποδοτικισ και αποτελεςματικισ δράςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Θ Διεκνισ Ελεγκτικι Οδθγία (αρικμόσ 6) τθσ International Federation of Accountants 

(IFAC) αναφζρεται ςτο ςτόχο των εςωτερικϊν ελζγχων, που ζχουν όμωσ ςχζςθ με το  

 

8
 Ρρωτοψάλτθσ Νικόλαοσ, «Σφςτθμα οργανϊςεωσ εςωτερικοφ ελζγχου επιχειριςεωσ» ςελ.12, εκδόςεισ ΣΟΛ αε, 

Ακινα 2001 
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9
 Φάκοσ Διονφςθσ, «Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ των επιχειριςεων» ςελ.22, Ακινα 2004 

λογιςτικό ςφςτθμα τθσ επιχειριςεωσ. Αξίηει να ςθμειϊςουμε και αυτό το ςτόχο των 

εςωτερικϊν ελζγχων που ςχετίηονται με το λογιςτικό ςφςτθμα, που ςυνοπτικά ζχει 

ωσ εξισ :(α) Οι ςυναλλαγζσ να εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ γενικι ι τθν ειδικι 

εξουςιοδότθςθ τθσ διοικιςεωσ, (β) Πλεσ οι ςυναλλαγζσ να καταχωροφνται αμζςωσ, 

με το ςωςτό ποςό ςτουσ κατάλλθλουσ λογαριαςμοφσ και ςτθ χριςθ ςτθν οποία 

αφοροφν, ϊςτε να επιτρζπεται θ κατάρτιςθ των λογιςτικϊν πλθροφοριϊν ςτα 

πλαίςια αναγνωριςμζνων λογιςτικϊν μεκόδων και να διατθρείται θ δυνατότθτα 

λογιςτικισ παρακολουκιςεωσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων , (γ) Θ διαχείριςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων να επιτρζπεται μόνο φςτερα από εξουςιοδότθςθ τθσ 

διοικιςεωσ και (δ) Τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων να 

ςυγκρίνονται ςε λογικά διαςτιματα με τα πραγματικά δεδομζνα και ςε περιπτϊςεισ 

διαφορϊν, να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα. 

1.10. Είδθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

1.10.1. Ειδι Εςωτερικοφ Ελζγχου βάςει του Ινςτιτοφτου των Αμερικανϊν 

Ορκωτϊν Λογιςτϊν (American Institute of Certified Public Accounts) 

Το Ινςτιτοφτο των Αμερικανϊν Ορκωτϊν Λογιςτϊν (American Institute of Certified 

Public Accountants) διακρίνει τουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ ςε διοικθτικοφσ και ςε 

λογιςτικοφσ-οικονομικοφσ. 

Ο Διοικθτικόσ ζλεγχοσ περιλαμβάνει, χωρίσ να περιορίηεται αποκλειςτικά, το ςχζδιο 

οργανϊςεωσ, τισ μεκόδουσ και τισ καταγραφζσ που καταπιάνονται με τισ 

διαδικαςίεσ λιψεωσ αποφάςεων, που οδθγοφν ςτθν παροχι εξουςιοδοτιςεωσ από 

τθ διοίκθςθ για τθ διενζργεια των ςυναλλαγϊν. Αυτι θ εξουςιοδότθςθ είναι θ 

λειτουργία τθσ διοικιςεωσ, που ςυνδζεται άμεςα με τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ 

των αντικειμενικϊν ςτόχων τθσ οργανϊςεωσ και είναι το ςθμείο εκκινιςεωσ για τθν 

κακιζρωςθ του λογιςτικοφ ελζγχου των ςυναλλαγϊν. 

Είναι πολφ δφςκολο να προδιαγραφοφν ςτον τομζα του διοικθτικοφ εςωτερικοφ 

ελζγχου ςυγκεκριμζνοι τρόποι, που να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ κάκε επιχειριςεωσ 

και να ανταποκρίνονται ςτθ φφςθ αυτισ. Οι αρχζσ και οι μζκοδοι για το διοικθτικό 
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ζλεγχο εξαρτϊνται από τθν ιδιομορφία, τισ ανάγκεσ τθσ επιχειριςεωσ και τισ 

επιδιϊξεισ τθσ διοικιςεωσ αυτισ. 

Ζνασ διοικθτικόσ ζλεγχοσ κα μποροφςε να περιλαμβάνει : 

 Υποβολι λογιςτικϊν ι ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν ςτθ Διοίκθςθ, για μελζτθ 

και  αξιολόγθςθ. 

 Κακιζρωςθ προχπολογιςτικϊν ςτόχων ι προτφπων αποδόςεωσ και ςφγκριςθ 

με τισ αντίςτοιχεσ πραγματοποιιςεισ. 

 Ραρακολοφκθςθ επιπζδου αποκεμάτων ςε ςυνδυαςμό με προςεχείσ 

ανάγκεσ τθσ παραγωγισ και των προβλεπομζνων πωλιςεων. 

 Ζρευνα φερεγγυότθτασ πελατϊν. 

 Διενζργεια προμθκειϊν βάςει προςφορϊν κ.λ.π. 

 Ραρακολοφκθςθ των τυχόν παρεκκλίςεων από τθν εφαρμογι των 

αποφάςεων τθσ διοικιςεωσ και τθν ειςιγθςθ λιψεωσ αμζςων μζτρων. 

Βζβαια, οι ανωτζρω ενδεικτικά και μόνο αναφερόμενεσ επιδιϊξεισ του διοικθτικοφ 

ελζγχου, δεν μπορεί να επιτευχκοφν χωρίσ κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, 

χωρίσ πρότυπα αποδόςεωσ, χωρίσ υλικά και θκικά κίνθτρα, χωρίσ ςυνεργαςία και 

ςυντονιςμό των διαφόρων υπθρεςιϊν. Πλα αυτά αποτελοφν ςτοιχεία μιασ καλισ 

οργανϊςεωσ. 

Ράντωσ πρζπει να τονιςτεί ότι καλόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ υπάρχει, όταν θ διοίκθςθ 

δεν παραγνωρίηει τον ανκρϊπινο παράγοντα και κατορκϊνει να δθμιουργεί πνεφμα 

αλλθλοκατανοιςεωσ, εμπιςτοςφνθσ και αφοςιϊςεωσ του προςωπικοφ ςτα 

κακικοντα του και ςτο ςυμφζρον τθσ επιχειριςεωσ. 

 

Ο λογιςτικόσ-οικονομικόσ ζλεγχοσ περιλαμβάνει το ςχζδιο οργανϊςεωσ, τισ 

μεκόδουσ και τισ καταγραφζσ, που καταπιάνονται με τθν προςταςία των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν καταγραφϊν και κατ’ 

ακολουκία είναι ςχεδιαςμζνοσ για να παρζχει  λογικι βεβαιότθτα ότι : 

 Οι ςυναλλαγζσ εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ γενικι ι ειδικι εξουςιοδότθςθ 

τθσ διοικιςεωσ. 

 Οι ςυναλλαγζσ καταχωροφνται κατά τρόπο ϊςτε : 



19 
 

 να είναι δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν εκκζςεων, ςφμφωνα με τισ γενικά 

παραδεγμζνεσ λογιςτικζσ αρχζσ ι με οποιαδιποτε άλλα κριτιρια, που 

εφαρμόηονται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ και  

 να καταλογίηουν τθν ευκφνθ χειριςμοφ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 Θ απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων επιτρζπεται μόνον ςφμφωνα με τθν 

εξουςιοδότθςθ τθσ διοικιςεωσ. 

 Οι καταχωρθκείςεσ λογιςτικζσ εγγραφζσ για τα περιουςιακά ςτοιχεία 

ςυγκρίνονται με τα υπάρχοντα περιουςιακά ςτοιχεία κατά λογικά 

διαςτιματα και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ απόκλιςθσ γίνονται οι 

κατάλλθλεσ ενζργειεσ. 

 

1.10.2 Άλλα είδθ εςωτερικοφ  ελζγχου 

Στθν ελεγκτικι φιλολογία εμφανίηονται και άλλεσ διακρίςεισ του εςωτερικοφ 

ελζγχου ςε διαφόρουσ τφπουσ. Στθν ουςία δεν πρόκειται για άλλεσ κατθγορίεσ ι 

τομείσ, αλλά για διαφορετικοφσ χαρακτθριςμοφσ του εςωτερικοφ ελζγχου ανάλογα 

με τον επιδιωκόμενο ςκοπό ι το πρόςωπο που τον αςκεί. 

Ο Επιχειρθματικόσ ζλεγχοσ (operational audit) είναι αυτόσ που αποβλζπει ςτθν 

επιβεβαίωςθ τθσ επάρκειασ των εταιρικϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ οργανϊςεωσ ςε ςχζςθ με τθν πολιτικι αυτι. Ο 

επιχειρθματικόσ αυτόσ ζλεγχοσ διενεργείται από κατάλλθλο προςωπικό τθσ 

επιχειριςεωσ με βάςθ τισ αρχζσ και τα πρότυπα, που κζτει θ επιχείρθςθ ι απαιτεί ο 

ειδικόσ κλάδοσ αυτισ. 

Ο Διευκυντικόσ ζλεγχοσ, δθλαδι ο ζλεγχοσ που κάνει ο διευκυντισ τθσ 

επιχειριςεωσ ι ενόσ τομζα αυτισ. Ο Διευκυντικόσ ζλεγχοσ (management audit) 

είναι ζνασ διοικθτικισ φφςεωσ ζλεγχοσ κάποιου επιπζδου και μπορεί να 

αποκαλφψει π.χ. ότι εξαιτίασ των επαναλαμβανόμενων κακυςτεριςεων ςτθν 

παραλαβι πρϊτων υλϊν θ επιχείρθςθ απϊλεςε ςθμαντικό μζροσ τθσ αγοράσ, που 

διαφορετικά κα είχε κερδθκεί. Ρθγζσ του διευκυντικοφ ελζγχου μπορεί να είναι 
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πζραν τθσ λογιςτικισ, θ ςτατιςτικι, οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, οι εκκζςεισ εςωτερικϊν 

ελεγκτϊν κ.λ.π. 

Ο Προχπολογιςτικόσ ζλεγχοσ, που αςκείται μζςω του προχπολογιςμοφ και 

αποβλζπει ςτον εντοπιςμό των αποκλίςεων μεταξφ προβλζψεων και 

πραγματοποιιςεων. Θ ανάλυςθ και θ κριτικι ζρευνα των αποκλίςεων αυτϊν 

αποτελεί ζνα τμιμα του προχπολογιςτικοφ ελζγχου. Ο προχπολογιςτικόσ ζλεγχοσ 

ειςάγει ςε όλα τα κλιμάκια τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ το πνεφμα τθσ 

προνοθτικότθτασ και αναγκάηει τουσ υπεφκυνουσ ςε μεκοδικι και λεπτομερι 

παρατιρθςθ των επιτυγχανομζνων αποτελεςμάτων. 

Ο ζλεγχοσ παραγωγισ, ςτοχεφει ςτο κατά πόςο τθροφνται οι διαδικαςίεσ ςε όλο το 

εφροσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, το κατά πόςο οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ είναι 

ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο από τθν διοίκθςθ πρόγραμμα ςε ετιςια βάςθ και ανά 

περιόδουσ, το κατά πόςο γίνεται ςωςτι διαχείριςθ και χριςθ του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, αν τα τμιματα είναι ςωςτά και κατάλλθλα ςτελεχωμζνα, αν τα ςτελζχθ 

είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνα, αν γίνεται ςωςτά ο εφοδιαςμόσ τθσ παραγωγισ 

από υλικά κακϊσ και κατά πόςο τα προϊόντα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

του ποιοτικοφ ελζγχου. 

Ο ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ, είναι ςχετικόσ με το κατά πόςο ακολουκοφνται και 

τθροφνται οι οδθγίεσ τθσ διοίκθςθσ ι  εξουςιοδοτθμζνων από αυτιν προςϊπων, 

ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να εφαρμόηονται και τισ καταγραφζσ που 

πρζπει να γίνονται για τθν προςταςία των περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθν 

αξιοπιςτία των λογιςτικϊν και οικονομικϊν καταχωριςεων. Επίςθσ ο ζλεγχοσ 

ςυμμόρφωςθσ αςχολείται με τθν διαπίςτωςθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ που ζχει 

αποφαςίςει θ διοίκθςθ για τθν τρζχουςα χριςθ ι ευρφτερεσ περιόδουσ, είτε θ ίδια 

απ’ ευκείασ, είτε μζςω, γενικά ι ειδικά, εξουςιοδοτθμζνων προςϊπων και 

υπθρεςιϊν που εξειδικεφουν τισ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ ςτο επίπεδο λειτουργίασ 

τουσ. 

Ο ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ, προχποκζτει τθν φπαρξθ ςτόχων για τθν επίτευξθ 

ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ και αςχολείται με τον ζλεγχο του κατά πόςο 
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«πιάςτθκε» ο ςτόχοσ και τθν αιτιολόγθςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν αποκλίςεων 

από αυτόν. 

Ο ζλεγχοσ ςυςτθμάτων πλθροφόρθςθσ, επικεντρϊνεται ςτθν διαςφάλιςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ, εμπιςτευτικότθτασ και ακεραιότθτασ ςτθν διακεςιμότθτα των 

πλθροφοριϊν μζςω των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Θ διαςφάλιςθ αυτι ζχει 

μεγάλθ αξία αφοφ όλεσ οι οικονομικζσ μονάδεσ πλζον λαμβάνουν αποφάςεισ με 

βάςθ τθν θλεκτρονικι επεξεργαςία των δεδομζνων τουσ. 

Ο ζλεγχοσ κοινωνικισ ευκφνθσ, ο οποίοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν 

επαλικευςθ, επικφρωςθ και επιβεβαίωςθ των πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςε 

ςτισ ςχζςεισ τθσ οικονομικισ μονάδασ με το κοινωνικό ςφνολο. 

1.11. Προχποκζςεισ και μζςα επίτευξθσ του εςωτερικοφ ελζγχου  

Για να μπορζςει να αςκιςει τον ζλεγχο ο εςωτερικόσ ελεγκτισ χρειάηονται 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ ςχετικζσ με τθν γνϊςθ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ, τθσ υπάρχουςασ οργάνωςθσ και του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

που λειτουργεί ςε αυτι. Αναλυτικότερα ο εςωτερικόσ ελεγκτισ κα πρζπει να 

γνωρίηει : 10 

 To αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και τθν παραγωγικι τθσ 

διαδικαςία. 

 Τθν οργανωτικι τθσ δομι. 

 Το λογιςτικό πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

 Το διοικθτικό πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

 Το ςφςτθμα ςτατιςτικισ πλθροφόρθςθσ. 

 Το νομικό και οικονομικό περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιείται θ 

οικονομικι μονάδα. 

 Τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ. 

 Τισ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ. 

 Τουσ διάφορουσ κανονιςμοφσ που ζχουν εγκρικεί. 

 

10
 Φάκοσ Διονφςθσ, «Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ των επιχειριςεων» ςελ.32, Ακινα 2004 
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 Τθ μθχανογραφικι οργάνωςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ όςον αφορά τισ 

δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ, τα αρχεία και τα προγράμματα που 

χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα, τθν δικτφωςθ του ςυςτιματοσ από πλευράσ 

ανκρϊπων που ζχουν ζγκριςι να τισ χειρίηονται και τθν δυνατότθτα του 

ςυςτιματοσ να παράγει ελεγκτικζσ πλθροφορίεσ. 

    

1.12. χεδιαςμόσ εςωτερικοφ ελζγχου     

Στθν χϊρα μασ όπωσ και ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου, οι οικονομικζσ 

μονάδεσ επιλζγουν ελεφκερα τον ελεγκτι τουσ. Ο ελεγκτισ που αποδζχεται τθν 

διενζργεια ενόσ ελζγχου οικονομικϊν καταςτάςεων αναλαμβάνει τθν 

επαγγελματικι ευκφνθ ζναντι των ατόμων τα οποία κα χρθςιμοποιιςουν αυτζσ τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ο ελεγκτισ κα πρζπει να διατθριςει τθν ακεραιότθτα, τθν 

ανεξαρτθςία και τθν αντικειμενικότθτα του, παρά τθν πελατειακι  ςχζςθ που 

υπάρχει με τθν επιχείρθςθ. 

Ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ και ο ζλεγχοσ τθσ δράςθσ των οικονομικϊν 

μονάδων είναι κεμελιϊδθσ ςθμαςίασ για κάκε επιχείρθςθ, γιατί ςυμβάλλουν ςτθν 

αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ χρθςιμοποίθςθ των πόρων τουσ. Για κάκε 

ελεγκτι ο ςχεδιαςμόσ και ο προγραμματιςμόσ του ελεγκτικοφ ζργου δεν είναι μόνο 

αναγκαίοσ για τθν επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςτόχων του ελζγχου, αλλά και για 

τθν διατιρθςθ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιοτικισ ςτάκμθσ του εκτελοφμενου ζργου. 

Συνοπτικά τα βιματα διεξαγωγισ του ελεγκτικοφ ζργου είναι τα κατωτζρω:11 

 Ζκδοςθ εντολισ ελζγχου. 

 Συλλογι πλθροφοριϊν. 

 Αναγνϊριςθ κινδφνων και ελεγκτικϊν ςτόχων. 

 Εκπόνθςθ Αναλυτικοφ προγράμματοσ ελεγκτικοφ ζργου. 

 Ραρουςίαςθ Αναλυτικοφ προγράμματοσ ελεγκτικοφ ζργου. 

 Ετοιμαςία προγραμμάτων ελζγχου. 

 Εκτζλεςθ ελζγχου. 

 Συλλογι τεκμθρίων ελζγχου. 

 Αξιολόγθςθ τεκμθρίων ελζγχου. 

 Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 Ραρουςίαςθ των ευρθμάτων. 

 Μεκοδολογία ελζγχου. 

 Ρεριοχζσ ελεγκτικισ κάλυψθσ. 

 

11
 Sawyer, Lawrence B. & Dittenhofer, Sawyer’s internal auditing: The Practice of Modern Internal Auditing, 4

th
 

Edition. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, Mortimer A. 1996. 
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 Απόκτθςθ τεκμθρίων ελζγχου. 

 Δειγματολθψία. 

1.13. Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων εςωτερικοφ ελζγχου 

Θ αποτελεςματικότθτα ενόσ εςωτερικοφ ελζγχου εξαρτάται εκτόσ από τθν 

ικανότθτα του εςωτερικοφ ελεγκτι και  από μια ςειρά παραμζτρων που πρζπει να 

λθφκοφν υπ’ όψιν από τθν διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Συγκεκριμζνα: 

 O Εςωτερικόσ ελεγκτισ κα πρζπει να είναι απόλυτα ανεξάρτθτοσ και να 

υπάγεται ιεραρχικά απευκείασ ςτθν διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ, 

διαφορετικά ο ρόλοσ του κα είναι υποβακμιςμζνοσ. 

 Ο Εςωτερικόσ ελεγκτισ κα πρζπει να ζχει ελευκερία κινιςεων και 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε όλα τα αρχεία και δεδομζνα τθσ εταιρίασ. 

 Θ Διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ κα πρζπει να ζχει ξεκάκαρθ πολιτικι 

όςον αφορά τον εςωτερικό ζλεγχο. 

 Ο διοίκθςθ κα πρζπει να αντιλαμβάνεται και να δζχεται τον εςωτερικό 

ζλεγχο ωσ ζνα απαραίτθτο εργαλείο για τθν ορκότερθ και 

αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΤΣΘΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

2.1. Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 

παγκόςμιο επίπεδο μεγάλο ανταγωνιςμό. Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ επιβίωςι 

τουσ, πρζπει να χρθςιμοποιοφν νζεσ μεκόδουσ ςχεδίαςθσ, παραγωγισ και 

προϊκθςθσ των προϊόντων τουσ, να επιδιϊκουν τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθν 

μείωςθ του κόςτουσ και τθν αποδοτικι αξιοποίθςθ των πόρων τουσ. 

Θ διοίκθςθ κάκε επιχείρθςθσ είναι ςχεδόν αδφνατο να ζχει άμεςθ και προςωπικι 

επίβλεψθ των εργαηομζνων τθσ προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν προςταςία των  

περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων, τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που υπάρχουν 

βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου και τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων και των 

ςτρατθγικϊν που οι ίδια ζχουν λάβει. Το γεγονόσ αυτό τθσ μειωμζνθσ δυνατότθτασ 

τθσ διοίκθςθσ να ζχει προςωπικι επίβλεψθ ςτο ςφνολο των επιχειρθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων, κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ κζςπιςθσ μζτρων και διαδικαςιϊν 

με τισ οποίεσ κα διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Το ςφνολο 

αυτϊν των μζτρων ςυνκζτουν τον εςωτερικό ζλεγχο. 

Ο Εςωτερικόσ ζλεγχοσ  των επιχειριςεων μπορεί να παρομοιαςκεί με το νευρικό 

ςφςτθμα του ανκρϊπου. Επεκτείνεται ς’ όλα τα ςθμεία του οργανιςμοφ τθσ 

επιχείρθςθσ και είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για να υπθρετιςει τισ ανάγκεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ. 

2.2.  Ζννοια του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

Ωσ ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου μιασ επιχείρθςθσ, νοείται ζνα οργανωμζνο και 

ςωςτά δομθμζνο πλζγμα λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν που κακιερϊνει ο 

οργανιςμόσ, με ςκοπό τθν εφαρμογι και τθν τιρθςθ αρχϊν και πολιτικϊν 

προκειμζνου να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντά του για :12 

 Τθν διαφφλαξθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

 Τθν μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια και αξιοπιςτία των λογιςτικϊν  ςτοιχείων 

και των οικονομικϊν του καταςτάςεων. 

 Τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ 

οικονομικότθτασ όλων των δραςτθριοτιτων του.  

 Τθν ενκάρρυνςθ και τθν μζτρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ 

ςτρατθγικζσ και τισ πολιτικζσ τθσ διοίκθςθσ, κακϊσ και ςτουσ ςχετικοφσ με 

τθν λειτουργία τθσ νόμουσ, διατάξεισ και κανονιςμοφσ. 

 

12 Π. Στ. Παπαςτάθη, «Ο ςύγχρονοσ εςωτερικόσ έλεγχοσ ςτισ επιχειρήςεισ-οργανιςμούσ και η πρακτική 

εφαρμογή» ά τόμοσ ςελ 41 , Αθήνα 2003. 
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2.3. υςτατικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

Ο ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ αποτφπωςθσ, μελζτθσ και αξιολόγθςθσ του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου διακρίνουν ςε αυτό τα παρακάτω ςυςτατικά ςτοιχεία :13 

 Το περιβάλλον του ελζγχου. 

 Τθν εκτίμθςθ των κινδφνων από τθν ίδια τθν οικονομικι μονάδα. 

 Τουσ μθχανιςμοφσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Τα ςυςτιματα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ. 

 Τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

Για κακζνα από τα πζντε ςυςτατικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

ςθμειϊνονται ςυνοπτικά τα ακόλουκα: 

 

(α) Σο περιβάλλον του ελζγχου 

 

Το περιβάλλον ελζγχου επθρεάηει τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, τθν πεικαρχία, τισ 

ανκρϊπινεσ αξίεσ και τθν ςτάςθ όλων των ςτελεχϊν ζναντι των επιχειρθςιακϊν 

αρχϊν και κανόνων. Ο ελεγκτισ κατά τθν φάςθ τθσ κατανόθςθσ και αξιολόγθςθσ 

του περιβάλλοντοσ του ελζγχου κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα εξισ: 

 Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου είναι 

ςυνάρτθςθ τθσ ακεραιότθτασ και των θκικϊν αξιϊν των ςτελεχϊν τθσ 

οικονομικισ μονάδασ. 

 Θ υιοκζτθςθ κανονιςμοφ περιγραφϊν κζςεων εργαςίασ και οι καλζσ 

πολιτικζσ διοικιςεισ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςυμβάλλουν ςτθν 

προςζλκυςθ, διατιρθςθ και ανάπτυξθ του κατάλλθλου και ζμπιςτου 

προςωπικοφ. 

 Θ ενεργόσ ςυμμετοχι του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυμβάλλει ςτθν διαρκι 

βελτίωςθ των επιμζρουσ μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Θ γενικότερθ ςτάςθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ απζναντι ςτο κζμα του 

εςωτερικοφ ελζγχου μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τθν ποιότθτα του 

εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Τθν οργανωτικι δομι, τουσ κανόνεσ εκχϊρθςθσ των αρμοδιοτιτων και τθν 

ευκφνθ για τθν λιψθ αποφάςεων. 

(β) Θ εκτίμθςθ των κινδφνων από τθν ίδια τθν οικονομικι μονάδα 

Οι κίνδυνοι μιασ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ μπορεί να αυξθκοφν ι να 

μεταβλθκοφν από: 

 αγδαία ανάπτυξθ εργαςιϊν. 

 

 
13 

Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ 253, Ρειραιάσ 2006. 
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 ιηικι αναδιοργάνωςθ λειτουργιϊν.  

 Μεταβολζσ ςτο λειτουργικό περιβάλλον. 

 Επζκταςθ δραςτθριοτιτων ςε άλλεσ χϊρεσ. 

 Νζα λογιςτικά πρότυπα αρχζσ και κανόνεσ. 

 Νζα επιχειρθςιακά μοντζλα ι προϊόντα. 

Ο ελεγκτισ κα πρζπει να αποκτιςει επαρκι πλθροφόρθςθ για τθν διαδικαςία 

διαχείριςθσ κινδφνων από τθν ίδια τθν οικονομικι μονάδα ζτςι ϊςτε να κατανοιςει 

πλιρωσ πωσ θ διοίκθςθ αντιμετωπίηει τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθ 

κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ο ελεγκτισ επομζνωσ κα πρζπει να 

εξετάςει τισ διαδικαςίεσ που διακζτει μια εταιρία για τθν ανάλυςθ κινδφνου, τθν 

εκτίμθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ του και τθν πικανότθτα επζλευςθσ των ενεργειϊν 

αντιμετϊπιςθσ των ςχετικϊν κινδφνων. 

 

(γ) Μθχανιςμοί εςωτερικοφ ελζγχου 

 

Μθχανιςμοί ι μζτρα εςωτερικοφ ελζγχου είναι οι πολιτικζσ, οι μθχανιςμοί, τα 

μζτρα και οι διαδικαςίεσ τθσ οικονομικισ μονάδασ που βοθκοφν ςτθν διαςφάλιςθ 

λιψθσ όλων των αναγκαίων αποφάςεων  και ενεργειϊν που είναι απαραίτθτεσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ και 

τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Οι μθχανιςμοί αυτοί του εςωτερικοφ 

ελζγχου περιλαμβάνουν: 

 Τθν μζτρθςθ και αξιολόγθςθ επιδόςεων (όπωσ π.χ. θ ςφγκριςθ των 

απολογιςτικϊν ςτοιχείων με προχπολογιςμοφσ, οι προβλζψεισ  και οι 

επιδόςεισ προθγοφμενων χριςεων). 

 Μια ποικιλία ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν που χρθςιμοποιείται για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ακρίβειασ, τθσ πλθρότθτασ και τθσ φπαρξθσ τθσ 

κατάλλθλθσ εξουςιοδότθςθσ για τθν πραγματοποίθςθ των ςυναλλαγϊν. Οι 

δφο γενικζσ κατθγορίεσ μθχανιςμϊν ελζγχου των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων είναι : οι γενικοί ζλεγχοι και οι ζλεγχοι εφαρμογϊν. Οι γενικοί 

ζλεγχοι ςχετίηονται με το ευρφτερο περιβάλλον επεξεργαςίασ των 

πλθροφοριϊν και περιλαμβάνουν ελζγχουσ π.χ. για τθν ςυντιρθςθ του 

λογιςμικοφ ςυςτιματοσ , για τθν λειτουργία του δικτφου, για τθν αςφάλεια 

πρόςβαςθσ κλπ. Οι ζλεγχοι εφαρμογϊν ςχετίηονται με τθν διαςφάλιςθ τθσ 

πλθρότθτασ, τθσ ακρίβειασ, τθσ φπαρξθσ εξουςιοδότθςθσ και τθσ 

εγκυρότθτασ τθσ επεξεργαςίασ των ςυναλλαγϊν. 

 Ελζγχουσ οι οποίοι αφοροφν τθ φυςικι αςφάλεια των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Οι φυςικοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα φυςικισ 

προςταςίασ όπωσ π.χ. αςφαλείσ εγκαταςτάςεισ, εξουςιοδότθςθ για 

πρόςβαςθ ςτα προγράμματα υπολογιςτϊν, περιοδικι απογραφι των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων με αντιςτοίχιςθ των απογραφικϊν δεδομζνων με 

τα τθροφμενα βιβλία παγίων ςτοιχείων κ.λ.π. 
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 Τον διαχωριςμό κακθκόντων. Είναι πολφ ςθμαντικό για μια επιχείρθςθ  να  

διαχωρίςει τθν εξουςιοδότθςθ πραγματοποίθςθσ των ςυναλλαγϊν από τθν 

καταγραφι των ςυναλλαγϊν και από τθν φφλαξθ των ςχετικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ ανεξάρτθτθ εκτζλεςθ κάκε μιασ από τισ 

λειτουργίεσ αυτζσ μειϊνει τθν ευκαιρία για οποιοδιποτε πρόςωπο τόςο να 

διαπράξει όςο και να αποκρφψει ςφάλματα ι απάτεσ ςτθν πορεία των 

κακθκόντων του. Σε περίπτωςθ όμωσ που ζνασ τζτοιοσ διαχωριςμόσ 

κακθκόντων κακίςταται αδφνατοσ λόγω κόςτουσ-όφελοσ, τότε το ςφςτθμα 

εςωτερικοφ ελζγχου κα πρζπει να αναπτφξει ειδικοφσ μθχανιςμοφσ ελζγχου. 

 

(δ) Σα ςυςτιματα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ 

 

Ο ελεγκτισ πρζπει να αποκτά επαρκι γνϊςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ. Το ςφςτθμα αυτό αποτελείται από το λογιςτικό ςφςτθμα, τον 

εξοπλιςμό, το λογιςμικό, τουσ ανκρϊπουσ, τισ μεκόδουσ, αρχζσ, διαδικαςίεσ 

εγχειρίδια και αρχεία πλθροφοριϊν. Ζνα αποτελεςματικό πλθροφοριακό ςφςτθμα 

περιλαμβάνει τισ μεκόδουσ και τα ςτοιχεία εκείνα με τα οποία κα αναγνωρίηονται 

και κα καταχωροφνται ζγκαιρα όλεσ οι πραγματικζσ ςυναλλαγζσ με τζτοια ανάλυςθ 

που να επιτρζπει τθν κατάλλθλθ λογιςτικι ταξινόμθςι τουσ. Το ςφςτθμα αυτό κα 

πρζπει επίςθσ να διαςφαλίηει τθν απεικόνιςθ των ςυναλλαγϊν αυτϊν και των 

ςχετικϊν με αυτζσ γνωςτοποιιςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ζνασ ελεγκτισ 

προκειμζνου να αποκτιςει επαρκι γνϊςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ κα πρζπει να κατανοιςει τα ακόλουκα: 

 Τισ κατθγορίεσ εκείνων των ςυναλλαγϊν που ζχουν ςθμαντικό ενδιαφζρον 

για τθν οικονομικι μονάδα. 

 Τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ οι ςυναλλαγζσ αναγνωρίηονται, 

καταγράφονται, επεξεργάηονται και απεικονίηονται ςτο τζλοσ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 Τον τρόπο με τον οποίο το πλθροφοριακό ςφςτθμα ςυλλαμβάνει άλλα 

γεγονότα και ςυνκικεσ εξίςου ςθμαντικά για τθν οικονομικι μονάδα. 

 Τθν διαδικαςία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και εκκζςεων. 

 

Στόχοσ  του ςυςτατικοφ αυτοφ ςτοιχείου του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου είναι 

θ ειςαγωγι αιςκιματοσ υπευκυνότθτασ και λογοδοςίασ για τθν διοίκθςθ και το 

προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ. 

 

(ε) Θ παρακολοφκθςθ και θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

  

Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου είναι μια 

διαδικαςία διαρκοφσ εκτίμθςθσ τθσ επάρκειασ και τθσ ποιότθτασ του εςωτερικοφ 

ελζγχου ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Ζνα ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου κα πρζπει 
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να βρίςκεται ςε ςυνεχι εξζλιξθ ανάλογθ των αλλαγϊν που επζρχονται ςτθν φφςθ 

τθσ επιχείρθςθσ, ςτα ςχζδια τθσ και ςτα θγετικά ςτελζχθ που υλοποιοφν τα ςχζδια 

αυτά. Θ υπερβολικι εμπιςτοςφνθ ςε ζνα ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου απλά και 

μόνο γιατί φάνθκε αποτελεςματικό ςτο παρελκόν μπορεί ςτο τζλοσ να αποδειχκεί 

επιηιμιο για τθν επιχείρθςθ. 

 

2.4.  κοπόσ και ςτόχοι του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ  του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου κάκε οικονομικισ μονάδασ 

είναι να τθν βοθκιςει να πετφχει κατά τον αποδοτικότερο και αποτελεςματικότερο 

τρόπο τουσ αντικειμενικοφσ τθσ ςτόχουσ. 

Ωσ αντικειμενικοί ςτόχοι ενόσ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου κα μποροφςαν να 

αναφερκοφν :14 

 Να είναι το εργαλείο τθσ διοίκθςθσ για τθν υλοποίθςθ των επιλεγμζνων 

ςτρατθγικϊν ςτόχων κακϊσ επίςθσ και να παρζχεται θ δυνατότθτα 

εκτίμθςθσ , μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ και ςφγκριςθσ αυτοφ με τουσ 

αρχικοφσ ςτόχουσ. 

 Να είναι ευζλικτο, αποτελεςματικό και κυρίωσ να αναπροςαρμόηεται εφκολα 

ςτισ εκάςτοτε μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν 

βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ μζςα ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον. 

 Να παρζχει τθν δυνατότθτα αξιοποίθςθσ και διαχείριςθσ των διακζςιμων 

οικονομικϊν πόρων, των παραγωγικϊν μζςων, του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

κακϊσ επίςθσ και τθν διαφφλαξθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Αποβλζποντασ παράλλθλα ςτθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ με τουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ. 

 Να διζπεται από κανόνεσ επιχειρθςιακισ και επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ 

δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα ο επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ να διαχειρίηεται 

με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, διαςφαλίηοντασ το πλζον βαςικό, τθν 

ευρωςτία και βιωςιμότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ. 

 Να περιλαμβάνει ςτθν δομι του, τθν αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ λειτουργίασ 

του ίδιου του ςυςτιματοσ εςωτερικϊν ελζγχων. 

 Να γίνεται ςωςτι κατανομι των αρμοδιοτιτων και των υποχρεϊςεων ςτουσ 

εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον θ ρφκμιςθ των ςχζςεων μεταξφ 

αυτϊν να ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ δυνατι ςυνεργαςία μεταξφ των 

απαςχολοφμενων. 

 Να ελζγχει αν οι κάκε είδουσ αποφάςεισ-εντολζσ είναι γνωςτζσ, κατανοθτζσ 

και εφαρμόηονται από όλα τα κλιμάκια τθσ ιεραρχίασ. 

 

 

14 Π. Στ. Παπαςτάθη, «Ο ςύγχρονοσ εςωτερικόσ έλεγχοσ ςτισ επιχειρήςεισ-οργανιςμούσ και η πρακτική 

εφαρμογή» ά τόμοσ  ςελ 42, Αθήνα 2003. 
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 Να παρζχει τθν ευχζρεια ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν ςτουσ χριςτεσ για 

δθμιουργικι εργαςία και όχι να κζτει περιοριςμοφσ που αποτελοφν ςτθν 

πραγματικότθτα εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. 

 Και τζλοσ να αποβλζπει ςτθν κζςπιςθ ςυγκεκριμζνων δικλείδων αςφαλείασ 

ελζγχου, ςτο ίδιο ςφςτθμα, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτον ςυντονιςμό και 

ςτθν αρμονικι ςυνφπαρξθ μεταξφ των λειτουργιϊν του. 

 

2.5. Παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα εςωτερικοφ 

ελζγχου. 

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν αποτελεςματικότθτα του 

εςωτερικοφ ελζγχου. Οι ςθμαντικότεροι από αυτοφσ είναι : 

 Κατάλλθλθ ςτελζχωςθ προςωπικοφ. 

 Αποκζντρωςθ τθσ διοίκθςθσ. 

 Διαχωριςμόσ κακθκόντων και ευκυνϊν. 

 Καλοςχεδιαςμζνο λογιςτικό ςφςτθμα. 

 Επιτιρθςθ και επικεϊρθςθ τθσ εργαςίασ. 

 Ζκταςθ ελζγχων ανάλογα με τον κίνδυνο. 

 Φπαρξθ τμιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

Για κάκε ζναν από τουσ ςθμαντικοφσ αυτοφσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ ενόσ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςθμειϊνονται 

ςυνοπτικά τα ακόλουκα : 

(α) Κατάλλθλθ ςτελζχωςθ προςωπικοφ 

Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ αποτελεί το ςθμαντικότερο ςτοιχείο κάκε ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου. Θ ςωςτι ςτελζχωςθ από εξειδικευμζνο προςωπικό κακϊσ 

επίςθσ και ο ανάλογοσ αρικμόσ αυτοφ κα πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα από τισ 

επιχειριςεισ. Θα πρζπει να γίνει ςωςτι αξιολόγθςθ τθσ ακεραιότθτασ και τθσ 

ικανότθτασ του προςωπικοφ από τα ςτελζχθ μζχρι και τον απλό εργαηόμενο. Δεν 

αρκεί ζνα άτομο να είναι ζμπιςτο ι  ζντιμο κα πρζπει να είναι ικανό και αποδοτικό. 

 

(β)Αποκζντρωςθ τθσ διοίκθςθσ  

Θ διοίκθςθ κακϊσ και κάκε τμιμα τθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε : 

 Nα λαμβάνονται μζτρα για τθν εκχϊρθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων 

αρμοδιοτιτων ςε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

 Το κάκε τμιμα τθσ επιχείρθςθσ να ζχει όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

αρμοδιότθτεσ-δικαιϊματα και ευκφνεσ. Θα πρζπει να είναι υπεφκυνο για τα 

αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του τόςο ςε ατομικό όςο και ςε επίπεδο 

τμιματοσ. 

 Να γίνεται αξιολόγθςθ των ενεργειϊν και μζτρθςθ του αποτελζςματοσ 

προκειμζνου να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν βελτίωςθ του. 
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(γ) Διαχωριςμόσ κακθκόντων και ευκυνϊν15 

Ζνα ςωςτά ςχεδιαςμζνο οργανωτικό ςχιμα κα πρζπει να διαςφαλίηει επαρκι 

διαχωριςμό κακθκόντων και ευκυνϊν μζςα ςτθν επιχείρθςθ.  Ραρατίκενται 

κατωτζρω τζςςερισ περιπτϊςεισ διαχωριςμοφ αρμοδιοτιτων ωσ μζςο πρόλθψθσ 

λακϊν. 

 Είναι ςθμαντικό να υπάρχει διαχωριςμόσ τθσ επιτιρθςθσ των περιουςιακϊν 

ςτοιχειϊν από τθν λογιςτικι παρακολοφκθςι τουσ προκειμζνου να 

προφυλαχκεί θ επιχείρθςθ από πράξεισ απάτθσ. Πταν το ίδιο πρόςωπο ζχει 

τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ και λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου ο κίνδυνοσ κατάχρθςθσ είναι μεγάλοσ. Ενϊ 

διαχωριςμζνεσ, τότε θ εργαςία τθσ μίασ υπθρεςίασ (λογιςτικι 

παρακολοφκθςθ) λειτουργεί ςαν επαλικευςθ των εργαςιϊν τθσ άλλθσ 

(φφλαξθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων). Μεταξφ των δφο υπθρεςιϊν πρζπει 

να γίνονται τακτικζσ ςυγκρίςεισ για τον ενδεχόμενο εντοπιςμό αποκάλυψθσ 

απάτθσ. 

 Θ  εξουςιοδότθςθ πραγματοποίθςθσ ςυναλλαγϊν κα πρζπει να διαχωρίηεται 

από τθν επιτιρθςθ των αντίςτοιχων περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ ςε 

διαφορετικι περίπτωςθ ο κίνδυνοσ απάτθσ είναι μεγάλοσ. 

 Ο διαχωριςμόσ υπευκυνοτιτων εντόσ τθσ λογιςτικισ λειτουργίασ είναι πολφ 

ςθμαντικόσ. Αν ζνα άτομο είναι υπεφκυνο για τισ εργαςίεσ όλων των 

φάςεων του λογιςτικοφ κυκλϊματοσ τότε αυξάνεται θ πικανότθτα να μθν 

αποκαλυφκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ που ζγιναν ςτα διάφορα ςτάδια. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ όταν υπάρχουν πάνω από δφο λογιςτικζσ 

υπθρεςίεσ ο βακμόσ του ςφάλματοσ μειϊνεται κακϊσ θ εργαςία τθσ μιασ 

ελζγχεται ςε ζνα βακμό από τθν άλλθ. 

 Ο διαχωριςμόσ τθσ λειτουργικισ αρμοδιότθτασ από τθν αρμοδιότθτα τθσ 

λογιςτικισ καταγραφισ είναι ςθμαντικό να υπάρχει προκειμζνου να 

υπάρχει θ διαςφάλιςθ αντικειμενικϊν και αξιόπιςτων πλθροφοριϊν. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ ζνα τμιμα ι μια λειτουργία προκειμζνου να 

εμφανίςουν καλφτερα αποτελζςματα, μποροφν να αλλοιϊςουν τα 

πλθροφοριακά ςτοιχεία που καταγράφουν. 

 

Επομζνωσ το βαςικό ςυμπζραςμα που προκφπτει από τα ανωτζρω είναι ότι οι 

ςθμαντικζσ  εργαςίεσ  δεν  κα  πρζπει  να  ολοκλθρϊνονται από ζνα μόνο υπάλλθλο,  

αλλά θ εργαςία κάκε υπαλλιλου κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται από τθν εργαςία 

τουλάχιςτον ενόσ ακόμθ και να ελζγχεται από κάποιον τρίτο. 

 

 
15 

Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ 259, Ρειραιάσ 2006. 
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(δ) Καλοςχεδιαςμζνο λογιςτικό  ςφςτθμα 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό ενόσ καλοςχεδιαςμζνου λογιςτικοφ ςυςτιματοσ είναι το 

λογιςτικό ςχζδιο και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ χρθςιμοποίθςθσ του ςυςτιματοσ. 

Το ελλθνικό λογιςτικό ςχζδιο περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο λογαριαςμϊν και τουσ 

απαραίτθτουσ κανόνεσ λογιςτικισ κίνθςθσ. Κάκε ςυναλλαγι τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ και 

διαδικαςίεσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ διοίκθςθσ ϊςτε:16 

 Να κακορίηονται οι ευκφνεσ για εγκρίςεισ. 

 Να υποβοθκείται ϊςτε να γίνεται ςωςτά θ καταχϊρθςθ και θ λογιςτικι 

απεικόνιςθ κάκε λογιςτικοφ γεγονότοσ. 

 Οι ςυναλλαγζσ να απεικονίηονται ςε καλά ςχεδιαςμζνα ζντυπα, όςο το 

δυνατόν απλά και ευκολοκατανόθτα ϊςτε να δίνουν ανά πάςθ ςτιγμι τθ 

ςωςτι πλθροφόρθςθ και να ελαχιςτοποιοφνται παράλλθλα οι πικανότθτεσ 

παρανοιςεων. 

 Να διευκολφνεται θ διαδικαςία ανάλυςθσ κάκε οικονομικοφ γεγονότοσ 

προκειμζνου θ παροχι οποιαςδιποτε πλθροφόρθςθσ προσ τθν διοίκθςθ να 

γίνεται άμεςα και με κατανοθτό τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται θ λιψθ 

αποφάςεων. 

 Να κακορίηονται οι διαδικαςίεσ για τον προλθπτικό ζλεγχο πριν από κάκε 

ςυναλλαγι. 

 

Ρροκειμζνου να  διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντα τθσ επιχείρθςθσ θ κάκε ςυναλλαγι 

κα πρζπει να ακολουκεί τζςςερα ςτάδια. 

1ο ςτάδιο είναι να εκχωροφνται εξουςιοδοτιςεισ  ςε ςυγκεκριμζνα άτομα ανάλογα 

με το επίπεδο τθσ ιεραρχικισ πυραμίδασ ςτο οποίο βρίςκονται και ανάλογα με τθν 

ςθμαντικότθτα τθσ κάκε ςυναλλαγισ. 

2ο ςτάδιο είναι αυτό τθσ ζγκριςθσ τθσ ςυναλλαγισ πριν από τθν πραγματοποίθςι 

τθσ. Θ εκ των υςτζρων ζγκριςθ τθσ ςυναλλαγισ μπορεί να εγκυμονεί πολλοφσ 

κινδφνουσ. 

3ο ςτάδιο είναι αυτό τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςυναλλαγισ και  

4ο ςτάδιο είναι αυτό τθσ καταγραφισ τθσ ςυναλλαγισ προκειμζνου να αποφκεχκεί 

ο κίνδυνοσ διπλισ καταχϊρθςθσ από λάκοσ. 

 

(ε) Επιτιρθςθ και επικεϊρθςθ τθσ εργαςίασ 

Θα πρζπει να υπάρχει ςυςτθματικι επιτιρθςθ και επικεϊρθςθ τθσ εργαςίασ των 

εργαηομζνων μιασ επιχείρθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ αυτισ, ζτςι ϊςτε από 

τθν μία πλευρά να διορκϊνονται άμεςα τυχόν λάκθ και από τθν άλλθ να 

διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν που προφζρουν. 

 
16 Π. Στ. Παπαςτάθησ, «Ο ςύγχρονοσ εςωτερικόσ έλεγχοσ ςτισ επιχειρήςεισ-οργανιςμούσ και η πρακτική 

εφαρμογή» ά τόμοσ ςελ.50 , Αθήνα 2003. 
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(ςτ) Ζκταςθ ελζγχων ανάλογα με τον κίνδυνο 

Ο ςχεδιαςμόσ του ελζγχου από τα ίδια τα τμιματα, κακϊσ και θ ζκταςθ αυτοφ 

εξαρτάται από το μζγεκοσ και τθν φφςθ των δραςτθριοτιτων, από τθν ςωςτι ι όχι 

οργάνωςθ που ζχει ζνα τμιμα και από τον κίνδυνο λάκουσ που είναι διατεκειμζνο 

να αποδεχτεί. Ειδικότερα το τμιμα εςωτερικοφ ελζγχου εκτόσ των ανωτζρω 

λαμβάνει υπόψθ του και το κόςτοσ και τθν ωφζλεια που προκφπτει από κάκε 

ζλεγχο. 

 

(θ) Υπαρξθ τμιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

Θ φπαρξθ ενόσ ανεξάρτθτου τμιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου δίνει τθν δυνατότθτα 

ςτθν διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, να ζχει μια επιπλζον άμεςθ και αντικειμενικι 

πλθροφόρθςθ. Τόςο θ ανεξαρτθςία του όςο και θ εποπτεία του από τθν διοίκθςθ, 

του δίδει  τθν δυνατότθτα να αξιολογεί και να εκτιμά τισ διαδικαςίεσ ςε όλο το 

εφροσ κακϊσ επίςθσ και τον βακμό υλοποίθςισ των αποφάςεων. Θ πλιρθ 

υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ ςτο τμιμα του εςωτερικοφ ελζγχου, τθσ δίνει τθν 

δυνατότθτα να ζχει άμεςθ και αντικειμενικι πλθροφόρθςθ επί όλων των κεμάτων 

προκειμζνου να  διαχειριςκεί αποτελεςματικότερα τον επιχειρθματικό κίνδυνο για 

τον οποίο είναι υπεφκυνθ.  

 

2.6. Περιοριςμοί και αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

 

Ζνα ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςχεδιάηεται και λειτουργεί για να παράςχει 

λογικι διαςφάλιςθ επίτευξθσ των αντικειμενικϊν ςτόχων μιασ οικονομικισ 

μονάδασ. Θ ζννοια τθσ λογικισ διαςφάλιςθσ ενζχει και το ςτοιχείο τθσ κοςτολογικισ 

ευαιςκθςίασ, τθσ αντίλθψθσ δθλαδι ότι το κόςτοσ του εςωτερικοφ ελζγχου μιασ 

επιχείρθςθσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το όφελοσ για τθν επιχείρθςθ από τθν 

χρθςιμοποίθςθ του ςυςτιματοσ. Θ ανάγκθ εξιςορρόπθςθσ του κόςτουσ και του 

οφζλουσ προχποκζτει ορκοκριςία από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ. Θ 

αποτελεςματικότθτα κάκε ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου επθρεάηεται από 

ςυγκεκριμζνουσ εγγενείσ περιοριςμοφσ κάκε οικονομικισ μονάδασ, όπωσ είναι θ 

παραβίαςθ των κανόνων του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου από τθν ίδια τθν 

διοίκθςθ ι με εντολι τθσ, θ λανκαςμζνθ χρθςιμοποίθςθ του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου από το προςωπικό και οι ςυμπαιγνίεσ διαφόρων ςτελεχϊν ι 

ακόμθ και λειτουργικϊν μονάδων τθσ επιχείρθςθσ. 

Ο κατωτζρω πίνακασ απεικονίηει αποτελζςματα ζρευνασ που πραγματοποίθςε 

διεκνισ πολυεκνικόσ οίκοσ ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν. 
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                                                    ΡΙΝΑΚΑΣ-1 

 
Ρθγι :kpmg,1998 Fraud Survey (New York : kpmg,1998) 

 

Από τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα προζκυψε ότι θ ιςχυροποίθςθ 

του εςωτερικοφ ελζγχου των επιχειριςεων και θ άρςθ των εγγενϊν περιοριςμϊν 

αποτελεςματικισ λειτουργίασ του κα μείωνε ςθμαντικά τα φαινόμενα τθσ απάτθσ 

ςτισ επιχειριςεισ. 

Σε ςχζςθ με τα λογιςτικά ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου κα πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι οι ελεγκτζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι τα ςυςτιματα αυτά υπόκεινται ςε εγγενείσ 

περιοριςμοφσ. H παρανόθςθ των λογιςτικϊν  εγχειριδίων και εγκυκλίων οδθγιϊν, θ 

αμζλεια και θ κόπωςθ του αςκοφντοσ το λογιςτικό ελεγκτικό ζργο μπορεί να 

περιορίςουν ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα του λογιςτικοφ ελζγχου. Θ 

αποτελεςματικότθτα  ενόσ λογιςτικοφ ελζγχου μπορεί να μθδενιςτεί από τθν 

ςυμπαιγνία των κακ’ φλθ αρμοδίων ςτελεχϊν, τα οποία θκελθμζνα και πολλζσ 

φορζσ δόλια παραβιάηουν τουσ κανόνεσ του ςυςτιματοσ.  

Ζνασ δεφτεροσ περιοριςμόσ των λογιςτικϊν ελζγχων προζρχεται από το δυναμικό 

και ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο επιχειρθςιακό περιβάλλον. Μεταβολζσ παραμζτρων και 

ςυνκθκϊν που προζρχονται από απρόβλεπτεσ μεταβολζσ του εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ προςαρμογϊν ςτουσ 

υφιςτάμενουσ ελζγχουσ. Θ κακυςτζρθςθ ι θ πικανι αςτοχία αυτϊν των 

προςαρμογϊν περιορίηει τθν αποτελεςματικότθτα του εςωτερικοφ ελζγχου.17 

Εκτόσ βζβαια  από τουσ   περιοριςμοφσ τθσ οικονομικισ μονάδασ από τουσ οποίουσ 
επθρεάηεται το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου δεν κα πρζπει να παραλθφκοφν και  
οι αδυναμίεσ τισ οποίεσ πολλζσ φορζσ εμφανίηει ζνα ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου 
και οι οποίεσ οφείλουν να γνωςτοποιοφνται από τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ ςτθν 
 

 

17 
Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ.265, Ρειραιάσ 2006. 
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διοίκθςθ τθσ ελεγχόμενθσ μονάδασ. Ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ αδυναμιϊν του 
ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου παρατίκενται κατωτζρω: 

 Μθ κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Ανεπαρκι μζτρα προςταςίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 Ελλιπισ υπευκυνότθτα κατά τθν διενζργεια του ελζγχου. 

 Μθ διόρκωςθ εντοπιςκζντων αδυναμιϊν του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 
ελζγχου από προθγοφμενο ζλεγχο. 

 Ραράλειψθ διαχωριςμοφ κακθκόντων. 
 

2.7. Θ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου 
 
2.7.1. Γενικά 
 
Από τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και ιδιαίτερα από το 
βακμό εμπιςτοςφνθσ του ελεγκτι ςτο ςφςτθμα επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό θ 
ζκταςθ των ελζγχων τεκμθρίωςθσ. Συγκεκριμζνα ο ελεγκτισ κα πρζπει να 
εξακριβϊςει κατά πόςο ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ του εςωτερικοφ ελζγχου 
είναι τόςο υψθλόσ ϊςτε να αποτελεί εγγφθςθ για τθν προςταςία των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, τθν ςωςτι λογιςτικι οργάνωςθ  και τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. 
 
2.7.2. Διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτα του εςωτερικοφ ελζγχου. 
 
Ρροκειμζνου να γίνει θ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου κα πρζπει 
προθγουμζνωσ ο εξωτερικόσ ελεγκτισ να προβεί ςε : 
 Επικεϊρθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου για να διαπιςτϊςει τθν 

φπαρξθ του. 
 Κριτικι επιςκόπθςθ των νευραλγικϊν ςθμείων του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου για να διαπιςτϊςει τθν λειτουργία του. 
 Ρροκαταρκτικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων του 

εςωτερικοφ ελζγχου για να κακορίςει τθν επάρκειά τουσ και να εκτιμιςει 
τθν ζκταςθ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν διαμόρφωςθ του προγράμματοσ του 
ελζγχου τεκμθρίωςθσ του. 

 Συςτθματικό ζλεγχο πιςτότθτασ τθσ εφαρμογισ των κυριότερων μζτρων 
εςωτερικοφ ελζγχου για να εξακριβϊςει αν το προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ 
εφαρμόηει με ςυνζπεια τα μζτρα και τισ διαδικαςίεσ του εςωτερικοφ 
ελζγχου. 
 

Με τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν ο ελεγκτισ ςυγκεντρϊνει τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για τθν οριςτικι αξιολόγθςθ των μζτρων του 
εςωτερικοφ ελζγχου. Αναλυτικότερα:18 
 
 
 
 
 
18 

Ραπάσ Α. Αντϊνθσ, «Ελεγκτικι», Ακινα 1990. 
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(α) Κριτικι επιςκόπθςθ 
 

Ο ελεγκτισ εξαςφαλίηει μια γενικι εικόνα των ςτοιχείων που αποτελοφν το 
ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου μιασ επιχείρθςθσ κακϊσ και των βαςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με : 
 

 Τθν μελζτθ των πρακτικϊν των ςυνελεφςεων των μετόχων και των 
ςυνεδριάςεων του Δ.Σ., του κανονιςμοφ του εςωτερικοφ ελζγχου, των 
οργανογραμμάτων, των διαφόρων εγχειριδίων και των φφλλων εργαςίασ 
προθγοφμενων ελεγκτϊν και τθν εξζταςθ των λογιςτικϊν ςχεδίων τθσ 
επιχείρθςθσ. 

 Τθν παρακολοφκθςθ τθσ ροισ τθσ λογιςτικοποιιςεωσ περιοριςμζνου 
αρικμοφ ςυναλλαγϊν. 
 

Με τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ ο ελεγκτισ αποκτά προςωπικι αντίλθψθ των μζτρων 
εςωτερικοφ ελζγχου που ζχει ςχεδιάςει θ διοίκθςθ και που εφαρμόηει το 
προςωπικό τθσ. 
Με τθν άμεςθ παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν λογιςτικοποίθςθσ των 
ςυναλλαγϊν, ο ελεγκτισ ελζγχει τα πιο βαςικά μζτρα του εςωτερικοφ ελζγχου που 
εφαρμόηονται και αναγνωρίηει τα υπεφκυνα για τθν εφαρμογι τουσ άτομα. 
Επιπλζον ο ελεγκτισ αντλεί πλθροφορίεσ για τθν φπαρξθ και τθν λειτουργία του 
εςωτερικοφ ελζγχου με τθν βοικεια ερωτθματολογίων, εκκζςεων και 
διαγραμμάτων ροισ. Τισ πλθροφορίεσ αυτζσ τισ καταχωρεί ςτα φφλλα εργαςίασ του.  
 
(β) Προκαταρκτικι αξιολόγθςθ 
 
Με τθν προκαταρκτικι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ο 
ελεγκτισ επιδιϊκει να εξακριβϊςει αν τα μζτρα εςωτερικοφ ελζγχου είναι 
αποτελεςματικά. κεωροφνται αποτελεςματικά όταν ο ςχεδιαςμόσ και θ κακιζρωςι 
τουσ παρζχουν εφλογθ διαβεβαίωςθ ότι με τθν εφαρμογι τουσ προλαμβάνονται ι 
και εντοπίηονται εγκαίρωσ λάκθ ι παραλείψεισ που αφοροφν ςυναλλαγζσ, 
καταχωριςεισ, διαφφλαξθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κ.λ.π. 
Στο ςτάδιο τθσ προκαταρκτικισ αξιολόγθςθσ ο ελεγκτισ πρζπει να : 

 Αναγνωρίςει τα ςθμαντικά λάκθ και τισ παραλείψεισ, που μπορεί να 
παρουςιαςτοφν κατά τθν λειτουργία τθσ επιχειριςεωσ. 

 Σχθματίςει μια εικόνα των μζτρων εςωτερικοφ ελζγχου που κα πρζπει να 
ζχει υιοκετιςει θ επιχείρθςθ για τθν πρόλθψθ και καταςτολι των λακϊν και 
παραλείψεων που είναι δυνατόν να γίνουν. 

 Εξακριβϊςει αν θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ζχει κεςπίςει τα ςωςτά μζτρα 
εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Διαπιςτϊςει αν το προςωπικό εφαρμόηει ςυςτθματικά τα μζτρα που 
κακιζρωςε θ διοίκθςθ. 

 
Στθν περίπτωςθ που ελεγκτισ κεωριςει ότι τα μζτρα του εςωτερικοφ ελζγχου είναι 
ανεπαρκι ι ότι απαιτείται περαιτζρω διερεφνθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 
ελζγχου από τον ίδιο, αλλά είναι δαπανθρι, τότε κρίνει ότι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ 
δεν είναι αποτελεςματικόσ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ ο ελεγκτισ κεωρεί ότι ο 
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εςωτερικόσ ζλεγχοσ είναι αποτελεςματικόσ και μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν επιτυχία 
του ελεγκτικοφ του  ζργου. Τα ςυμπεράςματα αυτά οδθγοφν τον ελεγκτι ςτθ 
διενζργεια τθσ οριςτικισ αξιολογιςεωσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ 
του εςωτερικοφ ελζγχου. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν άςκθςθ του ελζγχου 
πιςτότθτασ εφαρμογισ πάνω ςε δείγμα μζτρων ελζγχου. 
 
(γ) Ζλεγχοι πιςτότθτασ 
 
Με τθν διενζργεια του δειγματολθπτικοφ ελζγχου πιςτότθτασ ο ελεγκτισ προςπακεί 
να διαπιςτϊςει κατά πόςο  εφαρμόηονται τα μζτρα εςωτερικοφ ελζγχου που 
κζςπιςε θ επιχείρθςθ, με ποιον τρόπο εφαρμόηονται τα μζτρα αυτά και  ποιοσ είναι 
υπεφκυνοσ για τθσ εφαρμογι τουσ. 
Συνικωσ ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα εκείνων των μζτρων που αφοροφν : 

 Συναλλαγζσ, λογαριαςμοφσ ι άλλα λογιςτικά ςτοιχεία των οποίων ο 
ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ δεν είναι εφικτόσ ι είναι οικονομικά αςφμφοροσ. 

 Συναλλαγζσ που επαναλαμβάνονται ςυχνά κατά τθ διάρκεια τθσ χριςεωσ  

 Διαχείριςθ και διαφφλαξθ ςθμαντικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
 

Αν και ο κάκε ελεγκτισ ακολουκεί διαφορετικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου πιςτότθτασ 
των μζτρων εςωτερικοφ ελζγχου, οι πιο γενικά αποδεκτζσ διαδικαςίεσ είναι: 

 H αναηιτθςθ μζςω προςωπικϊν ςυνεντεφξεων του ελεγκτι με το προςωπικό 
τθσ επιχειριςεωσ, πλθροφοριϊν ςχετικά με τα κακικοντα του προςωπικοφ. 

 Θ επιτόπια παρακολοφκθςθ τθσ αςκιςεωσ των κακθκόντων του 
προςωπικοφ. 

 Θ επιςκόπθςθ και κριτικι ανάλυςθ των ςτοιχείων που τεκμθριϊνουν τθν 
εφαρμογι των μζτρων εςωτερικοφ ελζγχου από το προςωπικό. 
 

Ο ελεγκτισ διενεργεί τον ζλεγχο πιςτότθτασ πολφ πριν από το τζλοσ τθσ χριςεωσ 
τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ. Μπορεί να επαναλάβει τθν άςκθςθ του ελζγχου 
πιςτότθτασ και μετά το τζλοσ τθσ χριςεωσ αν κρίνει ότι παρουςιάςτθκαν ςθμαντικζσ 
μεταβολζσ ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον που επθρζαςαν τθν αποδοτικότθτα του 
εςωτερικοφ ελζγχου ςτουσ τελευταίουσ μινεσ τθσ χριςθσ. 
 
(δ) Οριςτικι αξιολόγθςθ 
 
Ο ελεγκτισ βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε από τθν κριτικι επιςκόπθςθ, 
τθν προκαταρκτικι αξιολόγθςθ και τθν άςκθςθ ελζγχου πιςτότθτασ των μζτρων 
εςωτερικοφ ελζγχου, για να κρίνει οριςτικά το βακμό τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
εςωτερικοφ ελζγχου. Κρίνει ωσ ανεπαρκζσ εκείνο το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου 
που δεν διακζτει τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ προλιψεωσ και καταςτολισ 
λακϊν, αταςκαλιϊν, καταχριςεων ι που διακζτει χαλαροφσ μθχανιςμοφσ ελζγχου. 
Θ φπαρξθ χαλαροφ εςωτερικοφ ελζγχου επθρεάηει αποφαςιςτικά τον 
προγραμματιςμό τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ, το βάκοσ και τθν ζκταςθ του ελζγχου 
που κα διενεργιςει ο ίδιοσ ο ελεγκτισ ςτα βαςικά ςτοιχεία του λογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ. Μετά τον εντοπιςμό ςοβαρϊν αδυναμιϊν ςτο ςφςτθμα εςωτερικοφ 
ελζγχου, ο ελεγκτισ ςυγκεντρϊνει τθν προςοχι του ςτθν άςκθςθ ςχολαςτικοφ 
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ελζγχου τεκμθρίωςθσ που καλφπτει τουσ τομείσ τθσ επιχειριςεωσ που εντοπίςτθκαν 
οι αδυναμίεσ των μθχανιςμϊν του εςωτερικοφ ελζγχου. 
 
2.7.3. Μζςα ςυγκζντρωςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
εςωτερικοφ ελζγχου, τα φφλλα εργαςίασ του ελεγκτι πρζπει να περιζχουν όλα 
εκείνα τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι διενζργθςε τθν επιςκόπθςθ και τθν 
αξιολόγθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου. Αυτά τα αποδεικτικά ςτοιχεία περιζχονται 
ςυγκεκριμζνα ςτισ περιγραφικζσ εκκζςεισ, τα διαγράμματα ροισ, τα 
ερωτθματολόγια και τα τεςτ τα οποία χρθςιμοποίθςε ο ελεγκτισ κατά τθν διάρκεια 
του ελζγχου. Κατωτζρω αναλφονται ςυνοπτικά : 
 
 Ρεριγραφικζσ εκκζςεισ 
Οι εκκζςεισ αυτζσ οι οποίεσ ςυντάςςονται από τον εξωτερικό ελεγκτι και 
αφοροφν  τα βαςικά ςθμεία, τισ αδυναμίεσ και τα ιςχυρά ςθμεία του ςυςτιματοσ 
εςωτερικοφ ελζγχου. Οι περιγραφικζσ εκκζςεισ είναι κυρίωσ κατάλλθλεσ όταν 
αναφζρονται ςε απλά και ςφντομα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου ενϊ δεν 
ενδείκνυνται για πολφπλοκζσ και εκτεταμζνεσ διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

 
 Διαγράμματα ροισ19 

Τα διαγράμματα ροισ είναι γραφικζσ παραςτάςεισ ςυνδεδεμζνεσ με ςφμβολα 
και ςτοιχεία-δικαιολογθτικά οι οποίεσ απεικονίηουν τα ςτάδια ροισ μιασ 
διεργαςίασ με λογικι ςειρά. Απεικονίηουν ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, 
δραςτθριότθτεσ, αποφάςεισ και πθγζσ δεδομζνων, οριοκετϊντασ κατ’ αυτό τον 
τρόπο πωσ λειτουργεί μια διεργαςία από το αρχικό μζχρι το τελικό τθσ ςτάδιο. 
Απεικονίηουν παράλλθλα τθν ςυμμετοχι των τμθμάτων και το βακμό 
ςυνεργαςίασ ςτθ διαδικαςία τθσ διεργαςίασ αυτισ. 
Θ χριςθ των διαγραμμάτων ροισ βρίςκει κυρίωσ εφαρμογι όταν δεν υπάρχουν 
καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ και καλείται ο εςωτερικόσ ελεγκτισ να αςκιςει τα 
κακικοντά του. Θ χριςθ του διαγράμματοσ ροισ είναι αυτό που κα αποτυπϊςει 
όλα τα ςτάδια μιασ διεργαςίασ, που κα αποτυπϊςει τισ διαδικαςίεσ βγάηοντασ 
τον ελεγκτι από τθν δφςκολθ κζςθ. Θ διαγραμματικι απεικόνιςθ μιασ εργαςίασ 
ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ δεν είναι τίποτε άλλο από μια ςφντομθ και ουςιαςτικι 
καταγραφι, μια ςφντομθ διαδικαςία και μάλιςτα με επιςτθμονικι προςζγγιςθ. 
 
 Ερωτθματολόγια 

Το ερωτθματολόγιο εςωτερικοφ ελζγχου ςυνιςτά μια μεκοδικι αναφορά μζςω 
ερωτιςεων ςε όλεσ τισ πτυχζσ του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ και 
υποςυςτιματοσ ςυγκεκριμζνθσ εςωτερικισ λειτουργίασ ι διαδικαςίασ, με 
ζμφαςθ και ευαιςκθςία ςε ςτοιχεία τοφτων που αφοροφν και μποροφν να 
αποκαλφψουν τθν φπαρξθ και αποτελεςματικι λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου ι 
προβλθμάτων. 

 

19
 Ρ. Στ. Ραπαςτάκθ, «Ο ςφγχρονοσ εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςτισ επιχειριςεισ-οργανιςμοφσ και θ πρακτικι 

εφαρμογι» ά τόμοσ ςελ.117 , Ακινα 2003 
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Μια απλοφςτερθ μορφι ερωτθματολογίου αναφζρεται ςτθν ελεγκτικι 
βιβλιογραφία και ωσ κατάλογοσ ςθμείων (checklist).  

Το ερωτθματολόγιο χρθςιμοποιείται ευρζωσ από τισ μεγάλεσ ελεγκτικζσ 
εταιρείεσ διεκνϊσ, κακόςον τοφτο ςυνιςτά πρακτικό τρόπο προςζγγιςθσ τθσ 
μελζτθσ εςωτερικοφ ελζγχου, κακϊσ και εποπτείασ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ ςε 
ζναν ζλεγχο από τουσ υπευκφνουσ τθσ ελεγκτικισ ομάδασ. Ζχει βεβαίωσ και 
επικρικεί για τθν κατάχρθςθ που γίνεται και με βαςικό αλλά και ςοβαρό 
επιχείρθμα ότι τοφτο αντικακιςτά – ωσ μθχανιςτικι διαδικαςία απαντιςεων ςτισ 
ερωτιςεισ «ναι», «όχι»‐ πολλζσ φορζσ τθν κριτικι ςκζψθ αυτοφ που μελετά το 
ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου.  

Θ μορφι του ερωτθματολογίου είναι τζτοια που οι αρνθτικζσ απαντιςεισ ςε 
κρίςιμεσ ερωτιςεισ ςθμαίνουν πρόβλθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςτθν ελεγχόμενθ 
διαδικαςία ι λειτουργία και παραπζμπουν ςε ανάλθψθ μζτρων προσ 
αντιμετϊπιςθ τθσ εντοπιςκείςθσ αδυναμίασ από μζρουσ του ελεγκτι με 
κατάλλθλθ διαμόρφωςθ (και πολλζσ φορζσ προςαρμογι του μόνιμου για τθν 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, τουλάχιςτον) του προγράμματοσ ελζγχου, αλλά και ςε 
παράλλθλθ επιςιμανςθ των εν λόγω αδυναμιϊν ςτο γράμμα των ελεγκτϊν προσ 
τθ διοίκθςθ ςτο τζλοσ του ελζγχου. Εννοείται ότι τα ερωτθματολόγια διαφζρουν 
ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ ανάλογα με τον κλάδο ςτον οποίο ανικει θ 
επιχείρθςθ. 

 
 Τεςτ 

Αφοφ ζχει, με τον ζνα ι τον άλλο από τουσ παραπάνω τρόπουσ, τθν εικόνα των 
διαφόρων λειτουργιϊν τθσ μονάδασ, πάντοτε με ζμφαςθ κατά τθν παρουςίαςι 
τουσ ςτθ διαφάνεια του εςωτερικοφ του ελζγχου, ο εξωτερικόσ ελεγκτισ κα 
πρζπει νε επιβεβαιϊςει πρϊτα τθ λειτουργία τουσ κατά τον εμφανιηόμενο τρόπο 
και μετά να προχωριςει ςτθν αξιολόγθςθ  του εςωτερικοφ ελζγχου 
Θ διαδικαςία αυτι απαιτεί τθ δοκιμι των περιγραφόμενων διαδικαςιϊν. Αυτό 
μπορεί να γίνει με δυο τρόπουσ:  

 Φυςικι παρακολοφκθςθ (όπου είναι δυνατόν) τθσ περιγραφόμενθσ 
λειτουργίασ από τον εξωτερικό, ορκωτό ελεγκτι.  

  Αναδρομι όλων των παραςτατικϊν μιασ πράξθσ, που εκτελοφνται ςτα 
πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, μζςα από όλα τα ςτάδια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ. Θ επιβεβαίωςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ λειτουργίασ, όπωσ τοφτθ 
περιγράφεται μζςα από αυτό τον τρόπο τθσ αναδρομισ των 
παραςτατικϊν, ςτθρίηεται ςτθ λογικι ότι τοφτο κα αποδειχκεί αφοφ τα εν 
λόγω παραςτατικά καλφπτουν και καταγράφουν, υποτίκεται, αυτι τθ 
διαδρομι. 

 
2.8. Θ Επιτροπι Ελζγχου  
 
Θ Επιτροπι Ελζγχου αποτελεί ςυμβουλευτικό όργανο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Εταιρείασ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ 
τθσ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του  Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ 
Εταιρείασ. 
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου αναπτφςςει άμεςθ και 
τακτικι επαφι με τουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ, προκειμζνου να λαμβάνει τακτικι 
ενθμζρωςθ από τουσ τελευταίουσ ςε ςχζςθ με τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ 
ελζγχου. 

Ο  Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου περιλαμβάνει τα κατωτζρω: 

 Σκοπόσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 

 Μζλθ και κθτεία τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 

 Υπευκυνότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 

 Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 

 Λειτουργία τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 

 Δικαιοδοςία τθσ επιτροπισ ελζγχου. 

Ακολοφκωσ αναλφονται τα κεφάλαια του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου: 

 

(α) κοπόσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Θ Επιτροπι Ελζγχου ςυγκροτείται με ςτόχο τθν υποςτιριξθ του ΔΣ ςτα κακικοντά 
του ςχετικά με τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, τον εςωτερικό ζλεγχο και τθν 
εποπτεία του τακτικοφ ελζγχου.  

Επιπροςκζτωσ θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει ωσ ςκοπό: 

 Τθ ςχεδίαςθ τθσ διαδικαςίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Τθν αναςκόπθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 
ελζγχου. 

 Τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ανεξαρτθςίασ, επάρκειασ και 
αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ 
εταιρείασ. 

 

(β)Μζλθ και κθτεία τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ορίηονται από  τθν  Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 
Θ Επιτροπι Ελζγχου απαρτίηεται από 3 μθ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. τα οποία 
διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ για το ζργο αυτό γνϊςεισ και εμπειρίεσ. Ρρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου ορίηεται μθ εκτελεςτικό μζλοσ. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 
ορίηονται με απόφαςθ τθσ γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων. 
Θ κθτεία των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου είναι τριετισ και μπορεί να ανανεωκεί 
απεριόριςτα και παρατείνεται αυτόματα μζχρι τθν πρϊτθ τακτικι ςυνζλευςθ μετά 
τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ. 

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν πρζπει να κατζχουν παράλλθλεσ κζςεισ ι ιδιότθτεσ ι να 
διενεργοφν ςυναλλαγζσ που κα μποροφςαν να κεωρθκοφν αςυμβίβαςτεσ με τον 
ςκοπό τθσ Επιτροπισ. 
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(γ) Τπευκυνότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Θ  Επιτροπι Ελζγχου: 

 Ενθμερϊνει τακτικά το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, τα 
κζματα που προκφπτουν για τθν ποιότθτα ι τθν ακεραιότθτα των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, τθ ςυμμόρφωςθ με νόμουσ, κανονιςμοφσ, τον Κϊδικα 
Δεοντολογίασ, τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τον Εςωτερικό 
Κανονιςμό Λειτουργίασ, τθν απόδοςθ και ανεξαρτθςία των τακτικϊν ελεγκτϊν 
και τθν απόδοςθ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 Λαμβάνει από τον τακτικό ελεγκτι ζκκεςθ με τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ 
εςωτερικοφ ελζγχου, ιδίωσ με τισ αδυναμίεσ των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθ 
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ για τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων και ενθμερϊνει τον Ρρόεδρο, τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ. 

 Λαμβάνει από τον Διευκυντι Εςωτερικοφ Ελζγχου αναφορά ςχετικι με τθν 
πρόοδο των εργαςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ και 
τθν παρουςιάηει ςτο ΔΣ τθσ Εταιρείασ. 

 Ρροκαλεί και επιβλζπει ειδικζσ ζρευνεσ, κατά περίπτωςθ. 

 Αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ ςυναφϊν με το ρόλο τθσ εργαςιϊν που ηθτοφνται 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

 Τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο ςυναντά αν υπάρχει τον τακτικό ελεγκτι 
τθσ Εταιρείασ, χωρίσ τθν παρουςία των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ. 

 Αςκεί τισ αρμοδιότθτζσ τθσ όπωσ παρατίκενται κατωτζρω. 

 

(δ) Λειτουργία τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

 Θ Επιτροπι ςυνεδριάηει τακτικά, τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ ι και 
ζκτακτα, όποτε παρίςταται ανάγκθ, τθρεί πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ και 
υποβάλλει αναφορζσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, εφόςον κρίνεται αναγκαίο. 

 Τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τίκενται ςτθ διάκεςθ κάκε μζλουσ 
τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ.  

 Θ Επιτροπι μπορεί να προςκαλζςει ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ οποιοδιποτε 
ςτζλεχοσ τθσ ι άλλο πρόςωπο (εργαηόμενο τθσ Εταιρείασ, ςυνεργάτθ) που 
κεωρεί ότι μπορεί να τθ ςυνδράμει ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ. 

 Θ Επιτροπι Ελζγχου μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ εξωτερικϊν 
ςυμβοφλων, και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να τθσ διατίκενται επαρκι κονδφλια για 
το ςκοπό αυτό. 

(ε) Κακικοντα και Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Θ Επιτροπι Ελζγχου λειτουργεί ωσ ζνα ανεξάρτθτο και αντικειμενικό ςϊμα, το 
οποίο είναι υπεφκυνο για τθν επιςκόπθςθ και αξιολόγθςθ των ελεγκτικϊν 
πρακτικϊν και τθσ απόδοςθσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελεγκτϊν. Βαςικι 
αποςτολι τθσ Επιτροπισ Ελζγχου είναι να βοθκά το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων του, επιβλζποντασ τισ διαδικαςίεσ χρθματοοικονομικισ 
πλθροφόρθςθσ, τισ πολιτικζσ και το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρίασ.  
Θ Επιτροπι Ελζγχου μεταξφ άλλων: 
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 Επιβλζπει τθ διαδικαςία χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ςυνειςφζρει 
ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, των 
Εξωτερικϊν Ελεγκτϊν, τθσ Ανϊτερθσ Διεφκυνςθσ και του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και παρακολουκεί τον τακτικό ζλεγχο των ετθςίων και 
ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν και τισ διαδικαςίεσ χρθματοοικονομικισ 
πλθροφόρθςθσ τθσ Εταιρίασ. 
 Επιβλζπει τθν πρόςλθψθ, τθν απόδοςθ και τθν ανεξαρτθςία των εξωτερικϊν 

ελεγκτϊν, ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο επί του οριςμοφ των 
εξωτερικϊν ελεγκτϊν, επικεωρεί τθν απόδοςθ εξωτερικϊν ελεγκτϊν και  
παρακολουκεί τθν παροχι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν από το γραφείο των 
εξωτερικϊν ελεγκτϊν. 
 Ραρακολουκεί και ελζγχει το ςφςτθμα  εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ, 

παρακολουκεί τισ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο των 
λειτουργιϊν και των χρθματοοικονομικϊν τθσ Εταιρίασ και εξαςφαλίηει ότι οι 
Εςωτερικοί Ελεγκτζσ  διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα και τθν πρόςβαςθ ςε 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, προκειμζνου να εκπλθρϊςουν τα κακικοντά τουσ. 
 Επιβλζπει τθν απόδοςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και παρακολουκεί και  

επικεωρεί τθν αποτελεςματικότθτα του Εςωτερικοφ Ελζγχου. Επιπλζον 
επιςκοπεί και  εγκρίνει το Ετιςιο πρόγραμμα Ελζγχου το οποίο προτείνεται από 
το τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, επικεωρεί τισ εκκζςεισ που καταρτίηονται από 
τον Εςωτερικό Ζλεγχο και  εξουςιοδοτεί τον Εςωτερικό Ζλεγχο να εξετάηει 
οποιοδιποτε ηιτθμα το οποίο περιζρχεται ςε γνϊςθ τθσ  και το οποίο εμπίπτει 
ςτθ ςφαίρα των κακθκόντων τθσ. 
 Επιςκοπεί το ςφςτθμα  διαχείριςθσ  κινδφνων τθσ Εταιρείασ, επικεωρεί τθ 

μεκοδολογία τθσ διαχείριςθσ κινδφνων θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθν εταιρία 
και  επανεξετάηει τουσ ςθμαντικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει θ εταιρία, το 
πρόγραμμα λιψθσ μζτρων για τθν ελαχιςτοποίθςθ των  κινδφνων αυτϊν, 
κακϊσ και τθν πρόοδο όςον αφορά τα μζτρα αυτά. 

(ςτ)Δικαιοδοςία 
 
Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ελζγχου αντλεί τθ ςχετικι 
εξουςία τθσ από το Νόμο, το παρόν Καταςτατικό τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, τισ 
αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Επιπροςκζτωσ, 
θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ, που είναι απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
http://www.fourlis.gr/DeltiaPage.aspx?page=audit_committee 
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2.9. Σο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου βάςει ελεγκτικά πρότυπα 
 
2.9.1. Διεκνι ελεγκτικά πρότυπα21 
 
Τα Ελλθνικά Ελεγκτικά Ρρότυπα κάνουν αναφορά ςτο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου 
με το ελεγκτικό πρότυπο 4400 με τίτλο «Αξιολόγθςθ των Κινδφνων και Δικλείδεσ 
Αςφαλείασ». Το ελεγκτικό αυτό πρότυπο κακορίηει ότι "ο ελεγκτισ οφείλει να 
εξαςφαλίςει κατανόθςθ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 
εςωτερικοφ ελζγχου που να είναι επαρκισ ϊςτε να του επιτρζψει να ςχεδιάςει και 
να αναπτφξει αποτελεςματικι προςζγγιςθ ςτον ζλεγχο". Στθ ςυνεχεία, το Διεκνζσ 
Ελεγκτικό Ρρότυπο 400 με τίτλο «Εκτιμιςεισ Κινδφνου και Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ» 
παρζχει μια αναλυτικότερθ προςζγγιςθ του κζματοσ, με κακοριςμό των πιο κάτω 
οριςμϊν για τον εςωτερικό ζλεγχο και το περιβάλλον του. 
 
α. Λογιςτικό φςτθμα. 
"Λογιςτικό ςφςτθμα" ςθμαίνει τθ ςειρά ζργων και αρχείων μιασ οικονομικισ 
μονάδασ με τθν οποία διεκπεραιϊνονται οι ςυναλλαγζσ ωσ μζςο διατιρθςθσ 
οικονομικϊν αρχείων. Τζτοια ςυςτιματα εντοπίηουν, ςυνκζτουν, αναλφουν, 
υπολογίηουν, ταξινομοφν, αρχειοκετοφν, ανακεφαλαιϊνουν και εκκζτουν 
ςυναλλαγζσ  και άλλα ςυμβάντα. Το Ελλθνικό Ελεγκτικό Ρρότυπο για τθν 
κατανόθςθ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ ορίηει ότι ο ελεγκτισ οφείλει να 
εξαςφαλίςει τθν κατανόθςθ του ςε βακμό που να του επιτρζπει να προςδιορίςει: 

 
 Τισ κφριεσ κατθγορίεσ (βαςικζσ ομάδεσ) των ςυναλλαγϊν του οργανιςμοφ. 
 Τθν αφετθρία των ςυναλλαγϊν αυτϊν και του τρόπου με τον οποίο 

εξουςιοδοτοφνται και ςυλλαμβάνονται. 
 Τα ςθμαντικά λογιςτικά ςτοιχεία και παραςτατικά του οργανιςμοφ από τα 

οποία αντλοφνται και ςτα οποία ςτθρίηονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 Τθ διαδικαςία λογιςτικοποίθςθσ και απεικόνιςθσ των ςυναλλαγϊν από 

τθν αφετθρία τουσ μζχρι τθν απεικόνιςθ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 
β. φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
"Σφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου" ςφμφωνα με το διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο 
ςθμαίνει όλεσ τισ αρχζσ, μεκόδουσ και διαδικαςίεσ (εςωτερικοφ ελζγχου) που 
υιοκετεί θ Διοίκθςθ μιασ οικονομικισ μονάδασ για υποβοικθςθ ςτθν επίτευξθ του 
ςτόχου τθσ Διοίκθςθσ για εξαςφάλιςθ, κατά το δυνατό, τακτικισ και αποδοτικισ 
διεξαγωγισ των εργαςιϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εμμονισ του ςτισ αρχζσ 
και μεκόδουσ τθσ Διοίκθςθσ, τθ διαφφλαξθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθν 
πρόλθψθ και εξακρίβωςθ απάτθσ και ςφάλματοσ, τθν ακρίβεια και πλθρότθτα των 
λογιςτικϊν εγγραφϊν, και τθν ζγκαιρθ ςφνταξθ αξιόπιςτθσ οικονομικισ 
πλθροφόρθςθσ. Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου επεκτείνεται και πζραν των 
ηθτθμάτων εκείνων τα οποία ςχετίηονται άμεςα με τισ λειτουργίεσ του λογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ και περιλαμβάνει: το ελεγκτικό περιβάλλον και τισ ελεγκτικζσ 
διαδικαςίεσ. 
 
 
21

 Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ.266, Ρειραιάσ 2006. 
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Το Διεκνζσ Ελεγκτικό Ρρότυπο 400 καταγράφει τουσ πιο κάτω εγγενείσ 
περιοριςμοφσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου: 
 
 Τθ ςυνικθ απαίτθςθ τθσ Διοίκθςθσ ότι το κόςτοσ εςωτερικοφ ελζγχου δεν 

υπερβαίνει τα αναμενόμενα να προκφψουν οφζλθ. 
 Οι περιςςότεροι εςωτερικοί ζλεγχοι κατατείνουν μάλλον ςε τρζχουςεσ 

ςυναλλαγζσ και όχι ςε μθ τρζχουςεσ. 
 Θ πικανότθτα για ανκρϊπινο ςφάλμα λόγω αμζλειασ, αφθρθμάδασ, 

λανκαςμζνθσ κρίςθσ και θ παρανόθςθ των οδθγιϊν. 
 Θ πικανότθτα παράκαμψθσ εςωτερικϊν ελζγχων με τθ ςυνζργια μζλουσ τθσ 

Διοίκθςθσ ι υπαλλιλου με τρίτουσ εκτόσ ι και εντόσ τθσ οικονομικισ 
μονάδασ. 

 Θ πικανότθτα κατά τθν οποία ζνα πρόςωπο υπεφκυνο για τθν άςκθςθ 
εςωτερικοφ ελζγχου μπορεί να κάνει κατάχρθςθ αυτισ τθσ υπευκυνότθτασ 
π.χ., μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ το οποίο παρακάμπτει ζναν εςωτερικό ζλεγχο. 

 Θ πικανότθτα κατά τθν οποία οι διαδικαςίεσ μπορεί να απζβθςαν 
ακατάλλθλεσ λόγω μεταβολϊν ςτισ ςυνκικεσ, και θ ςυμμόρφωςθ με τισ 
διαδικαςίεσ απορεί να εκφυλιςκεί. 

Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου λόγω των ωσ άνω περιοριςμϊν δεν μπορεί να 
παρζχει ςτθ Διοίκθςθ αμετάκλθτα αποδεικτικά ςτοιχεία ότι οι ςκοποί επιτεφχκθκαν. 
 
γ. Ελεγκτικό Περιβάλλον 
"Το ελεγκτικό περιβάλλον", ςφμφωνα με το διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο 400, 
ςθμαίνει τθν κακολικι ςτάςθ, ετοιμότθτα πνεφματοσ και πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ και 
τθσ Διευκφνςεωσ αναφορικά με το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου και τθ ςθμαςία 
του ςτθν οικονομικι μονάδα. Το ελεγκτικό περιβάλλον επιδρά ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. Ζνα ιςχυρό 
ελεγκτικό περιβάλλον π.χ. με ςφικτοφσ προχπολογιςτικοφσ ελζγχουσ και με 
αποτελεςματικι λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου, μπορεί ςε μεγάλο βακμό να 
ςυμπλθρϊνει ςυγκεκριμζνεσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. Ράντωσ, ζνα ιςχυρό 
περιβάλλον από μόνο του, δεν εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικότθτα του 
ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. Οι παράγοντεσ που αντανακλϊνται ςτο ελεγκτικό 
περιβάλλον περιλαμβάνουν: 
 
 Τθ λειτουργία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των επιτροπϊν του. 
 Τθ φιλοςοφία τθσ Διευκφνςεωσ και το λειτουργικό φφοσ. 
 Τθν οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ και τισ μεκόδουσ 

ανάκεςθσ κακθκόντων και ευκυνϊν. 
 Το ςφςτθμα ελζγχου τθσ Διοικιςεωσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ λειτουργίασ 

εςωτερικοφ ελζγχου, διοικθτικϊν αρχϊν και διαδικαςιϊν κακϊσ και 
διαχωριςμοφ κακθκόντων. 
 

Ο ελεγκτισ οφείλει, ςφμφωνα με το Ελλθνικό Ελεγκτικό Ρρότυπο 4400, να 
εξαςφαλίηει επαρκι κατανόθςθ τθσ γενικότερθσ νοοτροπίασ και του κλίματοσ μζςα 
ςτο οποίο λειτουργεί ο ελεγχόμενοσ οργανιςμόσ, ςε βακμό που να επιτρζπει τθν 
αξιολόγθςθ των παραμζτρων αυτϊν, τθσ εγριγορςθσ των διοικοφντων, τθσ 
ςθμαντικότθτασ που αποδίδεται ςτθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του 
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ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ ταχφτθτασ ανταπόκριςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ 
εκείνεσ που κακίςταται αναγκαίο να υπάρξουν διορκωτικζσ παρεμβάςεισ. Για το 
περιβάλλον ελζγχου το πιο πάνω διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο ορίηει ότι ο ελεγκτισ 
πρζπει να κατανοιςει το περιβάλλον ελζγχου επαρκϊσ για να εκτιμιςει τθ ςτάςθ, 
τθν επίγνωςθ και τισ ενζργειεσ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ 
διεφκυνςθσ αναφορικά με τουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ και τθ ςθμαςία τουσ για τθν 
οικονομικι μονάδα. 
 
δ. Ελεγκτικζσ Διαδικαςίεσ 
"Ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ", ςφμφωνα με το διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο 400, 
ςθμαίνουν όλεσ εκείνεσ τισ αρχζσ, μεκόδουσ και διαδικαςίεσ επιπρόςκετα του 
ελεγκτικοφ περιβάλλοντοσ, τισ οποίεσ ζχει κακιερϊςει θ Διοίκθςθ για να επιτφχει 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ 
ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν: 
 
 Ζκκεςθ, επιςκόπθςθ και αποδοχι ςυμβιβαςμϊν. 
 Ζλεγχο αρικμθτικισ ακρίβειασ των δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων. 
 Ζλεγχο εφαρμογϊν και περιβάλλοντοσ θλεκτρονικϊν πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων. 
 Τιρθςθ και επιςκόπθςθ λογαριαςμϊν ελζγχου και προςωρινϊν 

ιςολογιςμϊν. 
 Αποδοχι και ζλεγχο τεκμθρίων. 
 Σφγκριςθ εςωτερικϊν δεδομζνων με εξωτερικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. 
 Σφγκριςθ αποτελεςμάτων καταμετριςεων ταμείου, χρεογράφων και 

αποκεμάτων με τα λογιςτικά ςτοιχεία. 
 Ρεριοριςμό άμεςθσ φυςικισ προςπζλαςθσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία και 

λογιςτικά αρχεία. 
 Σφγκριςθ και ανάλυςθ οικονομικϊν αποτελεςμάτων με προχπολογιςμζνα 

ποςά. 
 
Θ πλιρθσ κατανόθςθ από τον ελεγκτι του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ζχει 
μεγάλθ ςθμαςία για το ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ του ελζγχου. Θ τυχόν 
προθγοφμενθ εμπειρία του ελεγκτι με τθν ελεγχόμενθ οικονομικι μονάδα και 
γενικότερα θ εμπειρία και θ επαγγελματικι επάρκεια του ελεγκτι ςτθν καταγραφι 
και ςυςτθματικι αποτφπωςθ των επιμζρουσ διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου 
βοθκοφν ςτθν απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ κατανόθςθσ του ςυςτιματοσ. Θ 
κατανόθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο, 
ςυμπλθρϊνεται από: 
 

 Ερωτιματα προσ τουσ αρμόδιουσ τθσ Διοικιςεωσ, το Εποπτικό και λοιπό 
προςωπικό ςε διάφορα οργανωτικά επίπεδα μζςα ςτθν οικονομικι μονάδα, 
μαηί με αναφορζσ ςτθν τεκμθρίωςθ, όπωσ είναι οι διαδικαςίεσ εγχειριδίων, 
περιγραφζσ κακθκόντων και διαγράμματα ροισ. 

 Εξζταςθ δικαιολογθτικϊν και αρχείων που δθμιουργοφνται από τα 
ςυςτιματα λογιςτικισ και εςωτερικοφ ελζγχου, και 

 Ραρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων και λειτουργιϊν τθσ οικονομικισ 
μονάδασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ οργάνωςθσ των 
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θλεκτρονικϊν λειτουργιϊν, τθσ διοικιςεωσ του προςωπικοφ και τθσ φφςθσ 
τθσ διεκπεραίωςθσ των ςυναλλαγϊν. 

Ο ελεγκτισ ςφμφωνα με το πιο πάνω διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο πρζπει να 
τεκμθριϊνει ςτα ελεγκτικά φφλλα εργαςίασ τθν αντίλθψθ που απζκτθςε πάνω ςτο 
ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου μαηί με τθν εκτίμθςθ του για τον κίνδυνο του 
εςωτερικοφ ελζγχου. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικζσ τεχνικζσ για τθν 
τεκμθρίωςθ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τα ςυςτιματα λογιςτικισ και εςωτερικοφ 
ελζγχου. Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ είναι κζμα κρίςεωσ του ελεγκτι. 
Κοινζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται από μόνεσ τουσ ι ςε ςυνδυαςμό, είναι 
αφθγθματικζσ περιγραφζσ, ερωτθματολόγια, καταςτάςεισ ελζγχου και 
διαγράμματα ροισ. 
Θ μορφι και θ ζκταςθ αυτισ τθσ τεκμθρίωςθσ επθρεάηεται από το μζγεκοσ και τθν 
πολυπλοκότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ και τθ φφςθ των ςυςτθμάτων λογιςτικισ 
και εςωτερικοφ ελζγχου τθσ οικονομικισ μονάδασ. Γενικά, όςο πιο πολφπλοκα είναι 
τα ςυςτιματα λογιςτικισ και εςωτερικοφ ελζγχου τθσ οικονομικισ μονάδασ και πιο 
εκτεταμζνεσ είναι οι διαδικαςίεσ του ελεγκτι, τόςο πιο εκτεταμζνθ είναι θ 
τεκμθρίωςθ που κα χρειαςτεί να γίνει από τον ελεγκτι.  
 
2.9.2.Πρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 
 
Οι δραςτθριότθτεσ του εςωτερικοφ ελζγχου διεξάγονται ςε ποικίλα νομικά και  
πολιτιςτικά περιβάλλοντα, ςε οργανιςμοφσ που διαφζρουν μεταξφ τουσ ςε ςκοπό, 
μζγεκοσ, πολυπλοκότθτα και δομι και από άτομα εντόσ ι εκτόσ του οργανιςμοφ. 
Ραρά το γεγονόσ ότι αυτζσ οι διαφορζσ είναι ςε κζςθ να επθρεάςουν τθν εφαρμογι 
του εςωτερικοφ ελζγχου ςε κάκε περιβάλλον, θ ςυμμόρφωςθ με τα Διεκνι 
Ρρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου *International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing+ (εφεξισ “Ρρότυπα”) 
είναι κεμελιϊδθσ, προκειμζνου οι εςωτερικοί ελεγκτζσ να ανταποκρικοφν ςτισ 
υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ που οι εςωτερικοί ελεγκτζσ εμποδίηονται από το 
ιςχφον νομικό ι κανονιςτικό πλαίςιο να εφαρμόςουν οριςμζνα μζρθ των 
Ρροτφπων, είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμορφϊνονται με τα υπόλοιπα μζρθ τουσ και 
να προβαίνουν ςτισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. 
 
2.9.2.1. κοπόσ 
 
Ο ςκοπόσ των Ρροτφπων είναι: 

 Να ςκιαγραφιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ που αντιπροςωπεφουν τθν 
ενδεικνυόμενθ 
πρακτικι εφαρμογι του εςωτερικοφ ελζγχου 
 Να παρζχουν ζνα πλαίςιο για τθν εφαρμογι και προϊκθςθ ενόσ ευρζωσ 
φάςματοσ 
προςτικζμενθσ αξίασ υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου 
 Να εγκακιδρφςουν τθ βάςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του 
εςωτερικοφ ελζγχου 
 Να προωκιςουν τισ βελτιωμζνεσ οργανωτικζσ διαδικαςίεσ και λειτουργίεσ 
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2.9.2.2. Κατθγορίεσ Προτφπων 
 
Τα Ρρότυπα χωρίηονται ςε τρία μζρθ: 
 Ρρότυπα Χαρακτθριςτικϊν Ιδιοτιτων (Attribute Standards - ειρά 1000), τα   

οποία περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά των οργανιςμϊν και των προςϊπων 
που αςκοφν. Εςωτερικό Ζλεγχο. 

 Ρρότυπα Απόδοςθσ (Performance Standards - ειρά 2000), τα οποία 
περιγράφουν τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων του Εςωτερικοφ Ελζγχου και 
παρζχουν κριτιρια βάςει των οποίων μπορεί να αξιολογθκεί θ απόδοςθ του 
Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

   Ρρότυπα Εφαρμογισ (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεφουν τισ  
δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ Ρροτφπων ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δραςτθριότθτασ 
(π.χ. Ζλεγχοσ Συμμόρφωςθσ, Ζλεγχοσ Απάτθσ κ.λ.π.) 
 

Σα Πρότυπα Χαρακτθριςτικϊν (κατθγορία 1000) αναφζρονται ςτο ςκοπό, ςτθ 
δικαιοδοςία και ςτθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ του εςωτερικοφ ελζγχου ςε ζναν 
οργανιςμό. Επίςθσ, θ λειτουργία του εςωτερικοφ ελζγχου πρζπει να είναι 
ανεξάρτθτθ και οι εςωτερικοί ελεγκτζσ οφείλουν να είναι αντικειμενικοί κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου τουσ. Σε περίπτωςθ που παρεμποδίηεται θ ανεξαρτθςία ι θ 
αντικειμενικότθτα, πρζπει να κοινοποιείται το γεγονόσ ςτα αρμόδια όργανα για τθ 
λιψθ ςχετικϊν μζτρων. Επιπλζον, τα ζργα ελζγχου πρζπει να εκτελοφνται με 
επαγγελματικι επάρκεια και με τθ δζουςα επαγγελματικι επιμζλεια. Οι εςωτερικοί 
ελεγκτζσ οφείλουν να βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτζσ τουσ και τισ 
λοιπζσ ικανότθτζσ τουσ μζςω ςυνεχοφσ επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ. Τζλοσ, 
ςφμφωνα με τα Ρρότυπα Χαρακτθριςτικϊν, ο επικεφαλισ εςωτερικοφ ελζγχου 
πρζπει να αναπτφςςει και να διατθρεί ζνα πρόγραμμα διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ 
ποιότθτασ, το οποίο κα καλφπτει όλθ τθ λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου και να 
παρακολουκεί ςε ςυνεχι βάςθ τθν αποτελεςματικότθτά του .
Κατωτζρω παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα Ρρότυπα Χαρακτθριςτικϊν Ιδιοτιτων 
(Attribute Standards - Σειρά 1000): 

1000- Σκοπόσ, Αρμοδιότθτεσ, Υπευκυνότθτεσ 
Ο ςκοπόσ, οι αρμοδιότθτεσ και οι υπευκυνότθτεσ τθσ δραςτθριότθτασ του 
Εςωτερικοφ Ελζγχου κα πρζπει να κακορίηονται γραπτϊσ ςτο Καταςτατικό Ζγγραφο 
(charter), το οποίο κα πρζπει να είναι ςυμβατό με τα Ρρότυπα, και να εγκρίνεται 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
1100-Ανεξαρτθςία και Αντικειμενικότθτα 
Θ δραςτθριότθτα του Εςωτερικοφ Ελζγχου πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ και οι 
Εςωτερικοί Ελεγκτζσ να αςκοφν τα κακικοντά τουσ με αντικειμενικό τρόπο.  
1200-Επάρκεια Γνϊςεων και Δζουςα Επαγγελματικι Επιμζλεια 
Οι Εςωτερικοί Ζλεγχοι κα πρζπει να εκτελοφνται με επάρκεια γνϊςεων και τθν 
δζουςα επαγγελματικι επιμζλεια. 
1300-Ρρόγραμμα Ροιοτικισ Διαςφάλιςθσ και Βελτίωςθσ 
Ο Διευκυντισ Εςωτερικοφ Ελζγχου κα πρζπει να αναπτφςςει και να τθρεί ζνα 
πρόγραμμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ, το οποίο να καλφπτει όλεσ τισ 
πλευρζσ τθσ δραςτθριότθτασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και να εποπτεφει ςυνεχϊσ 
τθν αποτελεςματικότθτά του. Το πρόγραμμα αυτό κα πρζπει να ςχεδιάηεται με 
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τρόπο ϊςτε να βοθκάει τον εςωτερικό Ζλεγχο να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει 
τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ και να διαβεβαιϊνει ότι θ δραςτθριότθτα του 
Εςωτερικοφ Ελζγχου διενεργείται ςφμφωνα με τα Ρρότυπα και τον Κϊδικα Θκικισ.

Σα Πρότυπα Απόδοςθσ (κατθγορία 2000) αναφζρονται ςτθ διαχείριςθ τθσ 
λειτουργίασ του εςωτερικοφ ελζγχου, με απϊτερο ςτόχο να εξαςφαλίηεται ότι θ 
λειτουργία προςκζτει αξία ςτον οργανιςμό. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται 
ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων εςωτερικοφ ελζγχου, να κοινοποιοφνται 
αυτζσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και να λαμβάνονται οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, 
όπου απαιτείται. 
Ο επικεφαλισ εςωτερικοφ ελζγχου πρζπει να καταρτίηει πολιτικζσ και διαδικαςίεσ 
ϊςτε να εφαρμόηονται ορκά οι διαδικαςίεσ ελζγχου και παράλλθλα να υποβάλλει 
αναφορζσ ςχετικά με τα αποτελζςματα των ελζγχων ςτθν ανϊτερθ διοίκθςθ. Θ 
λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου είναι απαραίτθτο να παρακολουκεί και να 
αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων και 
παράλλθλα να αξιολογεί τθν αποδοτικότθτά του, προωκϊντασ τθ διαρκι βελτίωςι 
του. Επιπλζον, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ενδείκνυται να υποβάλλει κατάλλθλεσ 
ειςθγιςεισ με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. 
Αναφορικά με τα ζργα ελζγχου, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ οφείλουν να αναπτφςςουν 
και να καταγράφουν ζνα ςχζδιο για κάκε ζργο, ςτο οποίο να ςυμπεριλαμβάνονται 
οι αντικειμενικοί ςκοποί και θ κατανομι των πόρων του ζργου. Τα αποτελζςματα 
των ζργων είναι απαραίτθτο να κοινοποιοφνται ςτα κατάλλθλα όργανα και να 
παρακολουκείται θ πρόοδοσ των ςχετικϊν ενεργειϊν δράςθσ για επίλυςθ των 
προβλθμάτων, αν απαιτείται. 
Κατωτζρω παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα Ρρότυπα Απόδοςθσ (Performance 
Standards - ειρά 2000)22: 
 
2000- Διοίκθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου  

Ο Διευκυντισ Εςωτερικοφ Ελζγχου κα πρζπει να διοικεί αποτελεςματικά τθν 

δραςτθριότθτα του Εςωτερικοφ Ελζγχου, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι προςκζτει αξία 

ςτθν επιχείρθςθ. 

2100 - Φφςθ Εργαςιϊν 

Θ δραςτθριότθτα του Εςωτερικοφ Ελζγχου αξιολογεί και ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ 

των ςυςτθμάτων Διαχείριςθσ Κινδφνων, Ελζγχου και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 

2200 - Σχεδιαςμόσ Ελεγκτικϊν Εργαςιϊν 

Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ κα πρζπει να αναπτφςςουν και να ςυντάςςουν ζνα πλάνο 

για κάκε ελεγκτικι εναςχόλθςι τουσ. 

2300 - Διενζργεια των Ελεγκτικϊν Εργαςιϊν 

Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ κα πρζπει να προςδιορίηουν, να αναλφουν, να αξιολογοφν 

και να καταγράφουν όλεσ τισ επαρκείσ πλθροφορίεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

των ελεγκτικϊν εναςχολιςεϊν τουσ. 

 
 
22 http://www.hiia.gr/internal.audit_protipa.htm 
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2400 - Επικοινωνία των Αποτελεςμάτων 

Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ κα πρζπει να επικοινωνοφν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ 

τουσ καταλλιλωσ. 

2500-Διαδικαςία Επόπτευςθσ 
Ο Διευκυντισ Εςωτερικοφ Ελζγχου κα πρζπει να εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ των διαπιςτϊςεων που ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθ 
Διοίκθςθ. 
 
2600 - Αποδοχι των Κινδφνων από τθ Διοίκθςθ. 
 
2.10. Κϊδικασ δεοντολογίασ εςωτερικοφ ελεγκτι 
Στόχοσ του Κϊδικα Δεοντολογίασ είναι να προάγει κουλτοφρα θκικισ ςτο επάγγελμα 
του Εςωτερικοφ Ελζγχου. Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ οφείλουν να ακολουκοφν τον 
κϊδικα δεοντολογίασ και πιο ςυγκεκριμζνα να υπεραςπίηουν τισ ακόλουκεσ αρχζσ:23 
 
 Ακεραιότθτα  

Θ ακεραιότθτα των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν εδραιϊνει τθν εμπιςτοςφνθ και παρζχει 
ζτςι τθ βάςθ εμπιςτοςφνθσ τθσ κρίςθσ τουσ, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ. Ζτςι, κάκε εςωτερικόσ ελεγκτισ οφείλει να εκτελεί 
τθν εργαςία του με εντιμότθτα, επιμζλεια και υπευκυνότθτα, να τθρεί τουσ νόμουσ 
και να προβαίνει ςτισ κοινοποιιςεισ που απαιτοφνται από τθν νομοκεςία και το 
επάγγελμα, να μθν εμπλζκεται ςυνειδθτά ςε οποιαδιποτε παράνομθ 
δραςτθριότθτα, οφτε να εμπλζκεται ςε ανάρμοςτεσ πράξεισ για το επάγγελμα του 
Εςωτερικοφ Ελεγκτι ι τον Οργανιςμό.  
 
 Ανεξαρτθςία  

Θ ανεξαρτθςία τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι αναγκαία προχπόκεςθ για 
τθν εξαςφάλιςθ ιδανικϊν ςυνκθκϊν τόςο για τθ διαφφλαξθ των επαγγελματικϊν 
προτφπων όςο και για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ υπθρεςίασ ςτθν δραςτθριότθτά 
τθσ και τθν αποτελεςματικι ςυμμετοχι τθσ ςτθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ. Για τθν 
εγγφθςθ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ, τα μζλθ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ 
Ελζγχου αναφζρονται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ο 
οποίοσ αναφζρεται απευκείασ και χωρίσ περιοριςμοφσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ι 
ςε ςχετικι υποεπιτροπι αυτοφ (π.χ. Επιτροπι Ελζγχου).  
Θα πρζπει να ενθμερϊνεται άμεςα ιεραρχικά οποιαδιποτε τυχόν ςχζςθ με 
ελεγχόμενουσ ι άλλα μζρθ με τα οποία ςυνεργάηεται θ εταιρία και είναι πικανόν να 
επθρεάςει τθν ανεξαρτθςία των ελεγκτϊν. Θ ανεξαρτθςία δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 
Διευκυντι και ςτο προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου να προςφζρουν 
ανεπθρζαςτεσ και αμερόλθπτεσ κρίςεισ που είναι αναγκαίεσ για τθ ςωςτι διεξαγωγι 
των ελζγχων. Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ και οι απολαβζσ του προϊςταμζνου τθσ Υπθρεςίασ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου κα πρζπει να ανικουν ςτθν ευκφνθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου.  
 
23 

Κουτοφπθσ  Α. «Οι επιδράςεισ του Θεςμικοφ Ρλαιςίου Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και των Βζλτιςτων Ρρακτικϊν 

ςτθν Ανάπτυξθ των Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου των Επιχειριςεων. Θ περίπτωςθ των ειςθγμζνων ςτο 
Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν Εταιρειϊν» Ακινα 2009 . 
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 Αντικειμενικότθτα  
Θ  αντικειμενικότθτα   είναι μια  ανεξάρτθτθ  διανοθτικι  ςτάςθ,  τθν  οποία   πρζπει 
να  ακολουκοφν  τα  ςτελζχθ  τθσ  Υπθρεςίασ  Εςωτερικοφ  ελζγχου , οφείλουν   να 
επιδεικνφουν το υψθλότερο επίπεδο επαγγελματικισ αντικειμενικότθτασ κατά τθ 
ςυγκζντρωςθ, αξιολόγθςθ και κοινοποίθςθ των πλθροφοριϊν για τθν 
δραςτθριότθτα, περιοχι ι διαδικαςία που αξιολογείται. Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ κα 
πρζπει να προβαίνουν ςε μία ιςορροπθμζνθ εκτίμθςθ όλων των ςχετικϊν 
περιπτϊςεων και δεν κα πρζπει να επθρεάηονται αδικαιολόγθτα από τα δικά τουσ 
ςυμφζροντα, ι τα ςυμφζροντα άλλων, κατά το ςχθματιςμό των κρίςεϊν τουσ. 
Επιπρόςκετα, δεν κα πρζπει να προβαίνουν ςε ςυμβιβαςμοφσ ωσ προσ τθν 
αρτιότθτα και τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ και να μθν εμπλζκονται ςε 
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κλονίηουν τθν αντικειμενικότθτά τουσ.  
Κατά ςυνζπεια, οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ κα πρζπει:  

 Να μθ ςυμμετζχουν ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι ςχζςθ που ενδζχεται 
να βλάψει ι να κεωρθκεί ότι μπορεί να βλάψει τθν αμερόλθπτθ κρίςθ τουσ.  

 Να μθν αποδζχονται ωσ δϊρο ι ιςοδφναμο δϊρου οτιδιποτε μπορεί να 
επθρεάςει ι  κεωρείται ότι βλάπτει τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ.  
 

 Εμπιςτευτικότθτα  
Τα ςτελζχθ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου οφείλουν να ςζβονται τθν αξία και 
τθν κυριότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ που λαμβάνουν και να μθν κοινοποιοφν 
πλθροφορίεσ χωρίσ κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ, εκτόσ εάν υπάρχει νομικι ι 
επαγγελματικι υποχρζωςθ για κάτι τζτοιο. Θ εργαςία των ςτελεχϊν τθσ Υπθρεςίασ 
είναι απόρρθτθ και δεν πρζπει να γίνεται χριςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
αποκτϊμενων κατά τθ διάρκεια του ελζγχου. Ρεραιτζρω ο Εςωτερικόσ Ελεγκτισ κα 
πρζπει: 

 Να είναι ςυνετόσ ςτθ χριςθ και προςταςία των πλθροφοριϊν που αποκτά 
κατά τθ διάρκεια άςκθςθσ των κακθκόντων του.  

 Να μθν χρθςιμοποιεί πλθροφορίεσ για προςωπικό κζρδοσ ι κατά τρόπο 
αντίκετο με τθν νομοκεςία ι επιβλαβι για τουσ νομικοφσ και θκικοφσ 
αντικειμενικοφσ ςτόχουσ τθσ διοίκθςθσ.  
 

 Εξουςιοδότθςθ  
Θ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ οφείλει να παρζχει ςτουσ Εςωτερικοφσ Ελεγκτζσ, όλα τα 
απαραίτθτα μζςα που κα διευκολφνουν τθν αποτελεςματικι και απρόςκοπτθ 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  
Ο επικεφαλισ και το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, κα πρζπει να :  

 Ζχουν απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε όλα τα δεδομζνα, τα περιουςιακά 
ςτοιχεία και το προςωπικό του Οργανιςμοφ που κρίνονται αναγκαία για τθν 
εκπλιρωςθ των ελεγκτικϊν δραςτθριοτιτων. Πλα τα ςτοιχεία και οι 
πλθροφορίεσ που δίνονται ςτθν Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου κατά τθ 
διάρκεια του ελζγχου κα πρζπει να διαχειρίηονται με προςοχι και ςφμφωνα 
με τουσ επαγγελματικοφσ κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ.  

 Ρροςδιορίηουν και να διαχειρίηονται τουσ πόρουσ, να κζτουν τθ ςυχνότθτα, 
επιλζγουν τα κζματα, ορίηουν τον ςκοπό τθσ εργαςίασ και εφαρμόηουν τισ 
απαραίτθτεσ τεχνικζσ που απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων του 
ελζγχου.  
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 Εξαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ ςυνδρομι του προςωπικοφ, ςτουσ χϊρουσ 
των οποίων διενεργοφνται οι ζλεγχοι, κακϊσ επίςθσ και άλλων 
εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, προερχόμενεσ εντόσ ι εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 Επικοινωνοφν ι εκπροςωποφν τθν εταιρία ςε τρίτουσ φορείσ, αν κρικεί 
απαραίτθτο για τθν λειτουργία τθσ υπθρεςίασ όπωσ: θ Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ, οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ, το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Εςωτερικϊν 
Ελεγκτϊν, και τουσ διεκνείσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ.  
 

Ο επικεφαλισ και το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, δεν κα πρζπει 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Επαγγελματικά Ρρότυπα Εςωτερικοφ Ελζγχου να: 

 Εκτελοφν λειτουργικά κακικοντα για τον Οργανιςμό ι τισ κυγατρικζσ του.  

 Διενεργοφν ι να εγκρίνουν ςυναλλαγζσ εκτόσ εάν αυτζσ αφοροφν τθν 
Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

 Εποπτεφουν ι κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ οποιουδιποτε εργαηομζνου 
του Οργανιςμοφ που δεν ανικει ςτο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ 
Ελζγχου, εκτόσ αν ο εργαηόμενοσ ζχει αποςπαςκεί, κατόπιν εγκρίςεωσ, 
προςωρινά ςτθν Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, προκειμζνου να τθν 
βοθκιςει ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ.  
 

 Επάρκεια και Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ  
Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ εμπειρίεσ 
που χρειάηονται για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του Εςωτερικοφ Ελζγχου. Ζτςι, για 
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ ζχουν τθν υποχρζωςθ:  

 Να αςχολοφνται μόνο με εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ διακζτουν τισ 
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ.  

 Να παρζχουν υπθρεςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου ςφμφωνα με τα Διεκνι 
Ρρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

 Να βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τθν επάρκεια, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν 
ποιότθτα των υπθρεςιϊν τουσ, κακϊσ επίςθσ και να φροντίηουν για τθν 
περιοδικι επιςκόπθςθ τθσ ίδιασ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ από ανεξάρτθτουσ 
φορείσ (είτε με τθν χριςθ εςωτερικϊν, είτε με τθν χριςθ εξωτερικϊν πόρων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3- ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΝΔΑΛΑ: ΠΑΡΑΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΘ 

ΑΠΑΣΘ 

 

3.1.  Ειςαγωγι 

Στθν ςθμερινι κοινωνία όςοι χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ των δθμοςιευμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων κατανοοφν τθν ςθμαςία των αξιόπιςτων και ζγκυρων 

λογιςτικϊν πλθροφοριϊν και τθν ςπουδαιότθτα τουσ για τθν λιψθ ορκολογικϊν 

αποφάςεων,  για τισ κεφαλαιαγορζσ, τθν οικονομία και τθν ίδια τθν κοινωνία 

γενικότερα. Ραρά τα πολλαπλά οφζλθ για τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ από τθν 

δθμοςίευςθ αντικειμενικϊν και ακριβοδίκαιων οικονομικϊν καταςτάςεων, πολλά 

είναι τα εταιρικά ςκάνδαλα που ζχουν εμφανιςτεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθν 

παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία. Θ μορφι του κινδφνου αυτοφ ονομάηεται 

παραποίθςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων. 

Με τον τρόπο αυτό οι διοικιςεισ επιχειροφν να παρουςιάςουν μια καλι εικόνα 

προσ τα ζξω, αντί να προςπακοφν πραγματικά να βελτιϊςουν τθν αποδοτικότθτα 

και τθν αποτελεςματικότθτα των επιχειριςεων που διοικοφν. Το μεγαλφτερο ίςωσ 

λάκοσ που κάνουν οι διοικιςεισ ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι ότι πιςτεφουν ότι 

μποροφν να παραπλανιςουν τισ διάφορεσ αγορζσ παρουςιάηοντασ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ που δίνουν ζμφαςθ ςτα κετικά ςτοιχεία και αποςιωποφν, 

αποκρφπτουν τα αρνθτικά. Τζτοιου είδουσ μεγάλα εταιρικά ςκάνδαλα ιταν αυτά 

των Lucent, Xerox, Enron, Global Grossing, WoldCom, τα οποία κόςτιςαν ςε 

επενδυτζσ, πιςτωτζσ και εργαηόμενουσ πάνω από 500 διςεκατομμφρια δολάρια 

κατά τθν διάρκεια των τελευταίων ετϊν. 

Ο Griffiths (1986) ςτθ λεγόμενθ βίβλο του επιχειρθματικοφ κόςμου αναφζρει ότι θ 

«Δθμιουργικι λογιςτικι είναι το μεγαλφτερο κόλπο μετά τον Δοφρειο Κππο». 

Σε ζρευνα των Berry et. Al (1987) όπου εξετάςκθκε ποιεσ πλθροφορίεσ ενδιαφζρουν 

τουσ τραπεηίτεσ ςτθν διάκεςι τουσ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ εταιρίασ , 

προκειμζνου να αποφαςίςουν για τθν χοριγθςθ ενόσ δανείου ι όχι , το 91% 

απάντθςε ότι μια από τισ ςθμαντικότερεσ πλθροφορίεσ είναι θ ελεγκτικι αναφορά, 

τθν οποία μελετοφν με ιδιαίτερθ προςοχι. Τα μεγάλα ωςτόςο εταιρικά ςκάνδαλα 

ζδειξαν ότι ςτθν αλλοίωςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων δεν εμπλζκονται μόνο τα 

ςτελζχθ διαφορετικοφ επιπζδου ιεραρχίασ μζςα ςτθν επιχείρθςθ αλλά και οι ίδιεσ 

οι εταιρίεσ ελεγκτϊν που με τα λάκθ και τισ παραλείψεισ τουσ, εςκεμμζνα ι μθ , δεν  

αξιολογοφν πολλζσ φορζσ αποτελεςματικά τθν ακρίβεια και τθν ορκότθτα των 

λογιςτικϊν καταςτάςεων. 

Αποκαλφψεισ περιπτϊςεων παραποίθςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων κα 

εμφανιςτοφν και μελλοντικά και μάλιςτα ςε μεγαλφτερο βακμό, γι’ αυτό και 
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κρίνεται απαραίτθτθ θ αναφορά μασ ςτο κζμα τθσ παραποίθςθσ των λογιςτικϊν 

καταςτάςεων, των προςεγγίςεων που κα μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν από 

πλευράσ επιχειρθματικισ-λογιςτικισ προςζγγιςθσ, αλλά και από 

μακροοοικονομικισ και κοινωνικισ άποψθσ όςον αφορά τα αίτια, τισ επιπτϊςεισ 

τουσ αλλά και τυχόν τρόπουσ αποτροπισ λογιςτικϊν απατϊν.24 

 
3.2.    Θ παραποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων μιασ εταιρίασ 
 
3.2.1. Οριςμόσ τθσ παραποίθςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων  

 
Εάν κάποιοσ αναηθτιςει ςτθν διεκνι βιβλιογραφία το πϊσ αποδίδεται θ ζννοια τθσ 
παραποίθςθσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων από τθ Διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ κα 
διαπιςτϊςει ότι δεν  υπάρχει ζνασ κοινά αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ. Θ αςυμφωνία 
οριοκζτθςθσ αυτοφ του φαινομζνου μπορεί να αποδοκεί ςτισ διαφορετικζσ 
ερμθνείεσ των εμπειρικϊν δεδομζνων από τουσ ερευνθτζσ. 
Μια πρϊτθ προςπάκεια οριοκζτθςθσ, ορίηει τθν παραποίθςθ των οικονομικϊν 
αποτελεςμάτων ωσ τθν προςπάκεια τθσ διοίκθςθσ να αυξάνει ι να μειϊνει τα 
οικονομικά αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ κατά βοφλθςθ. Βζβαια θ ζννοια τθσ 
παραποίθςθσ περιλαμβάνει πρακτικζσ που ςκοπό ζχουν να επθρεάςουν όχι μόνο το 
οικονομικό αποτζλεςμα (τα κζρδθ), αλλά και ολόκλθρθ τθν εικόνα τθσ Κατάςταςθσ 
Αποτελεςμάτων Χριςθσ. 
Θ παραποίθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων, ςφμφωνα με άλλουσ ερευνθτζσ 
εμφανίηεται όταν θ διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τθν κρίςθ τθσ κατά τθ διαδικαςία 
κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, για να παραπλανιςει κάποιουσ από 
τουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ των καταςτάςεων για τισ πραγματικζσ επιδόςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ. 
Ρολλοί ερευνθτζσ ζχουν υποςτθρίξει ότι, θ παραποίθςθ των οικονομικϊν 
αποτελεςμάτων αποτελεί μια ςκόπιμθ μεςολάβθςθ τθσ διοίκθςθσ ςτθ διαδικαςία 
κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, με απϊτερο ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ 
προςωπικοφ τθσ οφζλουσ. Θ παραποίθςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ ζχει 
οριςκεί ωσ ζνα ςφνολο πρακτικϊν με τθ βοικεια των οποίων οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ μιασ επιχείρθςθσ αποδίδουν περιςςότερο τισ επικυμίεσ τθσ διοίκθςθσ 
παρά τθν πραγματικι οικονομικι τθσ επίδοςθ. Θ διοίκθςθ παραποιεί τα 
αποτελζςματα που εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ για να επιτφχει 
ζνα προκακοριςμζνο επίπεδο προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων, που μπορεί να 
ζχουν τεκεί από τθν ίδια τθν διοίκθςθ ι από εξωτερικοφσ οικονομικοφσ αναλυτζσ. 
φμφωνα με το Διεκνζσ πρότυπο Νο 240, ο όροσ παραποίθςθ αναφζρεται ωσ θ 
εκοφςια, εςκεμμζνθ ενζργεια από ζνα ι περιςςότερα άτομα τθσ διοίκθςθσ, των 
εργαηομζνων ι τρίτου μζρουσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ψευδι παρουςίαςθ 
των λογιςτικϊν καταςτάςεων (Σπάκθσ,2002;Elliot and Willingham, 1980). 
 
 

24
 Χρυςοβαλάντθσ Ρ. Γαγάνθσ, Κωνςταντίνοσ Δ. Ηοπουνίδθσ «Αναγνϊριςθ παραποιθμζνων λογιςτικϊν   

καταςτάςεων: μεκοδολογικό πλαίςιο και εφαρμογζσ» ςελ.12, εκδόςεισ κλειδάρικμοσ, 2008. 
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To λεξικό oxford English αποδίδει τθν ζννοια τθσ παραποίθςθσ των λογιςτικϊν 
καταςτάςεων, ωσ εγκλθματικι εξαπάτθςθ και παραποίθςθ τθσ αλικειασ με ςκοπό 
τθν αποκόμιςθ μελλοντικϊν ωφελειϊν. 
Σο λεξικό Merriam Webster Unabridged (2002), αναφζρει ότι θ παραποίθςθ 
λογιςτικϊν καταςτάςεων, αποτελεί τθν εςκεμμζνθ αλλοίωςθ τθσ πραγματικότθτασ 
προκειμζνου να παραςυρκεί κάποιοσ άλλοσ να ςυμμετζχει ςε κάτι που ζχει αξία ι 
να παραιτθκεί από νόμιμο δικαίωμα. 
Σο Αμερικάνικο Ινςτιτοφτο Ορκωτϊν Λογιςτϊν, αποδίδει ςτο πρότυπο SAS 99 
(2004) τθν παραποίθςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων ωσ «απάτθ» μζςα από τθ ςκόπιμθ 
παράβλεψθ λογαριαςμϊν ι παραποίθςθ αυτϊν. 
Οι Nieschwietz et al.(2000) αναφζρουν ότι θ παραποίθςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων 
περιλαμβάνει τθν πρόκεςθ για εξαπάτθςθ. Αυτι επιτυγχάνεται από υψθλά 
ιςτάμενα άτομα με ιδιαίτερα κίνθτρα τα οποία μζςα από τθν πολιτικι πεικϊ τουσ ι 
τουσ εκφοβιςμοφσ επιτυγχάνουν τθν κατάςταςθ τθν οποία επικυμοφν. 
Αδιαμφιςβιτθτα όςον αφορά τθν παραποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ 
διαχείριςθ των κερδϊν (earnings management) είναι θ ςπουδαιότερθ ζκφανςθ τθσ 
δθμιουργικισ λογιςτικισ, αφοφ τα κζρδθ είναι το πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο 
μζτρο τθσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ. Τα εταιρικά κζρδθ, αποκαλοφνται οριςμζνεσ 
φορζσ «ςθμείο κλειδί», κακϊσ είναι ςίγουρα το πιο αξιοπρόςεκτο μζγεκοσ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων. Καταδεικνφουν το βακμό ςτον οποίο 
μια επιχείρθςθ ζχει αναμιχκεί με προςκετικζσ ςτθν αξία τθσ δραςτθριότθτεσ και 
δίνουν το ςτίγμα που εξυπθρετεί τθν απευκείασ ανακατανομι των πόρων ςτισ 
κεφαλαιαγορζσ. Άλλωςτε, ςτθν πραγματικότθτα, θ κεωρθτικι αξία τθσ μετοχισ μιασ 
εταιρίασ δεν είναι παρά θ παροφςα αξία των μελλοντικϊν τθσ κερδϊν. Ζτςι, 
αυξανόμενα κζρδθ αντιπροςωπεφουν αφξθςθ ςτθν εταιρικι αξία, ενϊ μειοφμενα 
κζρδθ ςθματοδοτοφν μείωςθ τθσ εταιρικισ αξίασ. 
Δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ των κερδϊν, δεν είναι περίεργο το αυξθμζνο ενδιαφζρον 
που εκδθλϊνεται από τισ διοικιςεισ των εταιριϊν ςχετικά με το πϊσ αυτά 
δθμοςιοποιοφνται. Γι' αυτό άλλωςτε οι υπεφκυνοι λογιςτθρίων ςτισ διάφορεσ 
επιχειριςεισ ενδιαφζρονται πρωτίςτωσ για τισ επιπτϊςεισ των λογιςτικϊν τουσ 
μεκόδων ςτθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ. 
Οι οριςμοί που ζχουν δοκεί ςχετικά με το τι είναι διαχείριςθ των κερδϊν (earnings 
management) είναι πολυάρικμοι. Δφο πολφ επικρατείσ οριςμοί είναι οι εξισ: θ 
Shipper (1989) αναφζρει πωσ διαχείριςθ των κερδϊν είναι «θ επί ςκοποφ 
παρζμβαςθ ςτθν διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων μιασ 
επιχείρθςθσ για τθν αποκόμιςθ ιδιωτικοφ οφζλουσ», ενϊ οι Healy και Wahlen 
(1999) τθν ορίηουν ωσ «τθν υπό τθν κρίςθ τθσ διοίκθςθσ παρουςίαςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε χωρίσ να 
παραβιάηονται οι λογιςτικοί κανόνεσ και τα πρότυπα να παραπλανοφνται οι 
ενδιαφερόμενοι για τθν πραγματικι αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ». 
Από τουσ παραπάνω οριςμοφσ γίνεται ςαφζσ ότι θ χριςθ λογιςτικϊν τεχναςμάτων 
από τισ επιχειριςεισ δεν ςυνιςτά αναγκαςτικά παράνομθ ενζργεια. Ζτςι το 
ενδιαφζρον επικεντρϊνεται αφενόσ ςτα  κίνθτρα που οδθγοφν τουσ μάνατηερ ςε 
χειραγϊγθςθ των κερδϊν είτε προσ τα πάνω είτε αντίκετα και ςτισ πρακτικζσ 
παραποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται από αυτοφσ. 
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3.2.2. Σα βαςικά ςτοιχεία των παραποιθμζνων λογιςτικϊν καταςτάςεων 

Τα βαςικά ςτοιχεία του προβλιματοσ τθσ παραποίθςθσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων ςτθριηόμενοι ςτο μοντζλο ‘’CRIME’’ που ανζπτυξε ο Rezaee. Θ 
διαςτρζβλωςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων είναι θ κατάλθξθ τθσ εφαρμογισ 
ενόσ ςυνόλου μεκόδων Δθμιουργικισ Λογιςτικισ και αποδίδεται ςτθν επίδραςθ 
κάποιων παραγόντων. Το μοντζλο του Rezaee επιςθμαίνει αυτοφσ τουσ παράγοντεσ 
και ονομάηεται CRIME (ζγκλθμα ςτα ελλθνικά). Ο όροσ προζρχεται από τα αρχικά 
των λζξεων: Cooks – μάγειρεσ, Recipes – ςυνταγζσ, Incentives – κίνθτρα, Monitoring 
– ζλεγχοσ, Results – ςυνζπειεσ.25 
 
 ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕ (COOKS) 

Τα πρόςωπα που εμπλζκονται ςε περιπτϊςεισ παραποίθςθσ χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων και εφαρμογισ πρακτικϊν Δθμιουργικισ Λογιςτικισ (ςφμφωνα και με 
τα αποτελζςματα ςχετικϊν ερευνϊν) είναι υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ. 
Ρρόκειται για CEOs (Chief Executive Officers), CFOs (Chief Financial Officers), 
διευκυντζσ και πρόεδροι. Οι ζρευνεσ, ειδικότερα, ζχουν δείξει ότι ςε ποςοςτό που 
φτάνει το 80% των περιπτϊςεων των επιχειριςεων που διαςτρζβλωςαν τθν 
πραγματικι εικόνα τουσ, τα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ ιταν άμεςα 
εμπλεκόμενα. Ζνα ακόμθ ςυμπζραςμα που προκφπτει από αυτζσ τισ ζρευνεσ είναι 
ότι τελικά δεν ευκφνονται αποκλειςτικά και μόνο οι λογιςτζσ για τθν παραποίθςθ, 
πεποίκθςθ που ςυχνά εκφράηεται από τθν κοινι γνϊμθ. 
 
 ΟΙ ΤΝΣΑΓΕ (RECIPES) 

Οι ςυνταγζσ αναφζρονται ςτισ δυνθτικζσ μορφζσ που μπορεί να εκλάβει θ 
παραποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Από τισ ςυχνότερεσ μορφζσ είναι θ 
διαχείριςθ  των  κερδϊν  και  θ  πιο ςπάνια  κα μποροφςαμε  να  ποφμε  ότι  είναι οι  
πλθρωτζοι λογαριαςμοί (Accounts Payable). Θ καταγραφι εικονικϊν ςυναλλαγϊν 
κεωρείται θ πιο επικετικι μορφι δθμιουργικισ λογιςτικισ. 
 
 ΣΑ ΚΙΝΘΣΡΑ (INCENTIVES) 

Θ υιοκζτθςθ πρακτικϊν Creative Accounting και Earnings Management παρακινείται 
από κάποια κίνθτρα. Τα κίνθτρα αυτά είναι κυρίωσ οικονομικισ φφςεωσ και 
ςχετίηονται με προςζλκυςθ νζων επενδυτϊν, προβλιματα ρευςτότθτασ κ.ά. Στο 
μοντζλο του, ο Rezaee ςθμειϊνει ότι τα κίνθτρα αυτά μπορεί να είναι και 
‘’ψυχωτικά’’, δθλαδι θ παραποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων να οφείλεται ςε 
ςυνικθ τάςθ (habitual criminal) οριςμζνων ςτελεχϊν να καταςτρϊνουν και να 
εμπλζκονται ςε δολοπλοκίεσ. Στα κίνθτρα μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε το 
ιδεολογικό υπόβακρο όπωσ επίςθσ και τον εγωκεντριςμό τθσ διοίκθςθσ να 
δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό prestige που κα κακιερϊςει τθν επιχείρθςθ θγζτιδα ςτον 
κλάδο που δραςτθριοποιείται. 
 
 
 
 
25 

Rezaee. Z. «Financial Statement fraud prevention and detection» New York : Willey 
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 Θ ΕΠΙΒΛΕΨΘ (MONITORING) 
Με τον όρο τθσ επίβλεψθσ ο Rezaee αναφζρεται ςτθν ζκταςθ και τθν ποιότθτα του 
ελζγχου των οικονομικϊν καταςτάςεων τόςο από τθν μεριά του εςωτερικοφ 
ελζγχου, όςο και από τθν μεριά του εξωτερικοφ ελζγχου. Επιπλζον γίνεται 
προςπάκεια για εντοπιςμό των ευκυνϊν ςε επίπεδο ελεγκτϊν αλλά και ςε επίπεδο 
διοίκθςθσ. 
 
 ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ (RESULTS) 

Στισ ςυνζπειεσ περιγράφεται ο αντίκτυποσ που ζχει θ παραποίθςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων ςτισ ςχζςεισ τθσ επιχείρθςθσ με τουσ επενδυτζσ, τουσ πιςτωτζσ τθσ 
κακϊσ και με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Θ ςπίλωςθ του ονόματοσ τθσ εταιρίασ 
οδθγεί ςε ζλλειψθ αξιοπιςτίασ και ςυνεπϊσ ςε πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ μετοχισ και 
ζνταξθ τθσ εταιρίασ ςε κακεςτϊσ επιτιρθςθσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 
Υπάρχουν περιπτϊςεισ επιβολισ χρθματικϊν προςτίμων όπωσ επίςθσ και ποινζσ 
φυλάκιςθσ για τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ. 

 

3.2.3. Κίνθτρα παραποίθςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Στισ μζρεσ μασ ζχει διαπιςτωκεί ότι τα κίνθτρα που ζχει μια επιχείρθςθ για να 
επθρεάςει ι να παραποιιςει τα οικονομικά τθσ αποτελζςματα παρουςιάηοντασ 
βελτιωμζνθ ι δυςμενζςτερθ τθν οικονομικι τθσ κζςθ ανάλογα με τα ςυμφζροντά 
τθσ, μπορεί να προζρχονται από δυνάμεισ που βρίςκονται είτε εκτόσ επιχείρθςθσ, 
δθλαδι  ςτο  εξωτερικό  επιχειρθματικό  τθσ  περιβάλλον,  είτε  ςτο  εςωτερικό    τθσ 
επιχείρθςθσ δθλαδι από διάφορεσ ςυνκικεσ ι καταςτάςεισ που επικρατοφν, είτε 
τζλοσ από τθν ίδια τθν διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. 
Ριο αναλυτικά τα κίνθτρα που ωκοφν μια οικονομικι μονάδα να επθρεάςει τα 
αποτελζςματά τθσ είναι:26 
 
Κίνθτρα που προζρχονται από τθ λειτουργία τθσ Κεφαλαιαγοράσ: 
 
 Θ πίεςθ από τουσ χρθματοοικονομικοφσ αναλυτζσ: 

 Ζνα από τα πιο ιςχυρά κίνθτρα τθσ διοίκθςθσ για να παραποιιςει τα οικονομικά 
αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ είναι θ επικυμία τθσ να πετφχει ι και να ξεπεράςει 
τισ προβλζψεισ των χρθματοοικονομικϊν αναλυτϊν και τισ προςδοκίεσ 
ςυγκεκριμζνων ομάδων επενδυτϊν ι και τθσ ίδιασ τθσ διοίκθςθσ ςχετικά με το 
μζγεκοσ των αποτελεςμάτων τθσ. Οι αναλυτζσ λειτουργοφν προσ όφελοσ κυρίωσ 
των κεςμικϊν επενδυτϊν και βαςίηονται περιςςότερο ςτθν πλθροφόρθςθ που 
ζχουν αυτοί για τθν εξεταηόμενθ κάκε φορά επιχείρθςθ και ςτα μοντζλα που 
δθμιουργοφν και λιγότερο ςτισ δθμοςιευόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι 
χρθματοοικονομικοί αναλυτζσ καταρτίηουν προχπολογιςτικζσ καταςτάςεισ και 
πιζηουν τισ διοικιςεισ των επιχειριςεων ζτςι ϊςτε οι απολογιςτικζσ καταςτάςεισ 
τθσ επιχείρθςθσ να   προςεγγίηουν  τισ αντίςτοιχεσ προχπολογιςτικζσ εκτιμιςεισ των  
αναλσηών. Είναι προς ηο ζσμθέρον και ηων δύο να μην σπάρτοσν μεγάλες αποκλίζεις. 

Ως εκ ηούηοσ, η διοίκηζη μιας επιτείρηζης έτει κίνηηρο να παραποιήζει ηις 

οικονομικές  καηαζηάζεις  ηης  επιτείρηζης  έηζι  ώζηε  να  θαίνεηαι  όηι   επιησγτάνει 
  
26 

Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ.605, Ρειραιάσ 2006. 
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τα προβλεπόμενα από τουσ αναλυτζσ αποτελζςματα, αφοφ ςτθν αντίκετθ 
περίπτωςθ θ αντίδραςθ τθσ αγοράσ κα είναι αρνθτικι. Αν και από αυτι τθν 
ενζργεια επωφελοφνται οι μζτοχοι, πολλοί υποςτθρίηουν ότι και θ ίδια θ διοίκθςθ 
επωφελείται αφοφ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζνα μζροσ τθσ αμοιβισ τθσ 
προζρχεται από δικαιϊματα προαίρεςθσ μετοχϊν. 
 
 Θ άντλθςθ κεφαλαίων από το Χρθματιςτιριο Αξιϊν: 

 Μια επιχείρθςθ για να μπορζςει να αντλιςει κεφάλαια από το Χρθματιςτιριο, με 
ευνοϊκοφσ γι' αυτιν όρουσ, κα πρζπει να παρουςιάηει διαχρονικά κζρδθ και μια 
ανοδικι τάςθ των βαςικϊν οικονομικϊν τθσ μεγεκϊν (κφκλοσ εργαςιϊν, 
κερδοφορία κ.α.). Ζτςι, όταν πρόκειται να εκδοκοφν μετοχζσ και να διατεκοφν ςτο 
κοινό με δθμόςια εγγραφι, θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ζχει κίνθτρο να επθρεάςει 
τα οικονομικά τθσ αποτελζςματα, προκειμζνου να βελτιϊςει τουσ όρουσ με τουσ 
οποίουσ κα διατεκοφν οι μετοχζσ τθσ, αποκομίηοντασ ςυνικωσ ςθμαντικά οφζλθ, 
τόςο για τθν ίδια τθ διοίκθςθ όςο και για τθν επιχείρθςθ. Κςωσ θ καλφτερθ ςτιγμι 
για να παραποιιςει μια επιχείρθςθ τα οικονομικά τθσ αποτελζςματα είναι αυτι τθσ 
ζκδοςθσ νζων μετοχϊν. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τότε τθσ δίνεται θ ευκαιρία να 
διακζςει τισ μετοχζσ τθσ με υψθλό τίμθμα. 
 
 Ο ανταγωνιςμόσ των οικονομικϊν μονάδων:  

Ρολλζσ  επιχειριςεισ,  ςτθν προςπάκεια  τουσ  να εμφανιςτοφν  ιςχυρζσ  ςτθ  αγορά   
ςτθν   οποία   δραςτθριοποιοφνται ,  καταφεφγουν   ςτθν     εφαρμογι   πρακτικϊν  
παραποίθςθσ, με ςκοπό να παρουςιάςουν όςο το δυνατόν υψθλότερα τα 
αποτελζςματά τουσ και κατά ςυνζπεια, ιςχυρότερθ τθν οικονομικι τουσ κζςθ.  
Υπάρχουν βζβαια και οι επιχειριςεισ οι οποίεσ επειδι κζλουν να αποκαρρφνουν 
τθν προςζλκυςθ περιςςότερων ανταγωνιςτϊν ςτον ίδιο κλάδο, προςπακοφν με τθ 
βοικεια των πρακτικϊν παραποίθςθσ να υποβακμίςουν τθν κερδοφορία τουσ και 
τισ υπάρχουςεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου κλάδου. 
 
 Ο δανειςμόσ από Τράπεηεσ και άλλα πιςτωτικά ιδρφματα: 

 Οι επιχειριςεισ προκειμζνου να δανειςτοφν τα απαιτοφμενα για τθ λειτουργία και 
τθν ανάπτυξι τουσ ξζνα κεφάλαια από τα κάκε είδουσ πιςτωτικά ιδρφματα, πρζπει 
να εμφανίηουν, εκτόσ των άλλων, και ικανοποιθτικά οικονομικά αποτελζςματα ςτισ 
οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. Ζτςι, επιχειριςεισ με αρνθτικά οικονομικά 
αποτελζςματα ζχουν ιςχυρό κίνθτρο να παραποιιςουν τθν αλικεια και να 
εμφανίςουν διαςτρεβλωμζνα κετικά αποτελζςματα, προκειμζνου να βελτιϊςουν 
μαηί με τα οικονομικά τουσ αποτελζςματα και τθ δανειολθπτικι τουσ ικανότθτα. 
Ωςτόςο, το κίνθτρο τθσ παραποίθςθσ είναι ιςχυρότερο για τισ επιχειριςεισ που 
ςτθρίηουν ςτθ χρθματοοικονομικι τουσ μόχλευςθ τθ βελτίωςθ των αποδόςεων των 
μετοχϊν τουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί για τθν αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ 
αξιοπιςτίασ τθσ επιχείρθςθσ, οι αξιολογθτζσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που 
εξετάηουν τθ μόχλευςθ τθσ επιχείρθςθσ, χρθςιμοποιοφν τθν ίδια πλθροφόρθςθ που 
χρθςιμοποιοφν και οι χρθματοοικονομικοί αναλυτζσ. Με αυτόν τον τρόπο, μια 
μικρι μείωςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων ι οι αρνθτικζσ προςδοκίεσ για τθν 
πορεία τουσ κα μποροφςε να προκαλζςει χειροτζρευςθ ςτον δείκτθ που εκφράηει 
τθ μόχλευςθ τθσ επιχείρθςθσ και ςυνεπϊσ, ςτθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα, 
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αυξάνοντασ το κόςτοσ κεφαλαίου και μειϊνοντασ τισ προοπτικζσ τθσ για άντλθςθ 
νζων κεφαλαίων. 
 
 Οι ςυγχωνεφςεισ και οι εξαγορζσ επιχειριςεων: 

 Στισ περιπτϊςεισ των ςυγχωνεφςεων ι και των εξαγορϊν διαφόρων επιχειριςεων, 
θ εφαρμογι πρακτικϊν παραποίθςθσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων αποβλζπει 
κυρίωσ ςτθν αφξθςθ των αποτελεςμάτων των εμπλεκομζνων οικονομικϊν μονάδων, 
με ςκοπό τθν απόκτθςθ περιςςότερων μετοχϊν από τθν ςυγχϊνευςθ ι τθν εξαγορά 
αντίςτοιχα. Γενικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι επιχειριςεισ καταβάλλουν 
προςπάκειεσ να βελτιϊςουν τθν προσ τα ζξω εικόνα τουσ, ζτςι ϊςτε να 
αποκομίςουν περιςςότερα χριματα από τθν εκάςτοτε ακολουκοφμενθ επενδυτικι 
ςτρατθγικι. 
 
 Διατιρθςθ ομαλισ τάςθσ των αποτελεςμάτων: 

 Οι επιχειριςεισ κατά κοινι πρακτικι προςπακοφν να μειϊςουν τθν αςτάκεια των 
αποτελεςμάτων τουσ με ςτόχο να αυξιςουν τθν τιμι των μετοχϊν τουσ. Επειδι τα 
ιδιαίτερα αςτακι και ευμετάβλθτα αποτελζςματα φανερϊνουν τθν φπαρξθ 
κινδφνου, θ τιμι των μετοχϊν τθσ επιχείρθςθσ ενδζχεται να μειωκεί ςε ςφγκριςθ με 
τθν τιμι μετοχϊν άλλων επιχειριςεων που παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ςτακερότθτα 
ςτθ διαχρονικι πορεία των αποτελεςμάτων τουσ. Συνεπϊσ, μία επιχείρθςθ ζχει 
κίνθτρο να εφαρμόςει πρακτικζσ επθρεαςμοφ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων 
ζτςι ϊςτε να πετφχει μια ομαλοποιθμζνθ εικόνα των αποτελεςμάτων αυτϊν. 
 
 Θ μεριςματικι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ: 

 Οι διοικιςεισ των επιχειριςεων προςπακοφν να διατθριςουν μια ςτακερά 
αυξανόμενθ μεριςματικι πολιτικι, ζτςι ϊςτε να διατθριςουν τουσ μετόχουσ τουσ 
και να μθν οδθγθκοφν οι τελευταίοι ςτθν πϊλθςθ των μετοχϊν τουσ, κάτι το οποίο 
κα ςυνεπαγόταν και τθ μείωςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ. Ζτςι, τισ χρονιζσ που θ 
οικονομικι μονάδα παρουςιάηει υψθλά κζρδθ, καταβάλλεται προςπάκεια τα κζρδθ 
αυτά να εμφανιςτοφν μειωμζνα, μζςω τθσ εφαρμογισ πρακτικϊν επθρεαςμοφ, 
οφτωσ ϊςτε να δοκεί ζνα μζριςμα ςχετικά ςτακερό και όμοιο με τα προθγοφμενα 
χρόνια. Αντικζτωσ, όταν τα κζρδθ μιασ χρονιάσ είναι ςχετικά χαμθλά, θ διοίκθςθ τα 
εμφανίηει μεγαλφτερα από ότι είναι ςτθν πραγματικότθτα. Κφρια επιδίωξθ τθσ 
επιχείρθςθσ είναι λοιπόν θ ομαλοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ, για τθν επίτευξθ 
τθσ οποίασ απαιτείται είτε θ υποβάκμιςθ είτε ο υπερτονιςμόσ τουσ ανάλογα με τισ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε χριςθ, ζτςι ϊςτε να διατθρθκεί ςτακερό το 
ποςοςτό των κερδϊν που διατίκεται ωσ μζριςμα ςτουσ μετόχουσ.  
 
Κίνθτρα που απορρζουν από ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ: 
 
 Δανειακζσ Συμβάςεισ:  

Ρολλζσ από τισ ςυμφωνίεσ που ςυνάπτει μια επιχείρθςθ για τθ λιψθ δανείων 
περιζχουν όρουσ που τθ δεςμεφουν να πραγματοποιεί ςυγκεκριμζνα επίπεδα 
αποτελεςμάτων και οικονομικϊν δεικτϊν για όςο καιρό διαρκεί θ εξυπθρζτθςθ και 
αποπλθρωμι του δανείου. Εάν οι όροι αυτοί ακετθκοφν από τθν πλευρά τθσ 
επιχείρθςθσ, οι δανειςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αυξιςουν το επιτόκιο δανειςμοφ 
ι να ηθτιςουν τθν άμεςθ αποπλθρωμι. Συνεπϊσ, κάποιεσ επιχειριςεισ ςτθν 
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προςπάκειά τουσ να μθν παραβιάςουν τουσ όρουσ δανείου που τουσ ζχει 
χορθγθκεί, χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ επθρεαςμοφ, ζτςι ϊςτε να εμφανίςουν 
αυξθμζνα τα αποτελζςματά τουσ και εναρμονιςμζνα με τουσ όρουσ τθσ δανειακισ 
ςφμβαςθσ. 
 
 Οι αμοιβζσ τθσ διοίκθςθσ:  

Οι επιχειριςεισ ςυχνά ςυνδζουν τθν αμοιβι τθσ διοίκθςθσ με τθν οικονομικι 
επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ, ςε μια προςπάκεια να ευκυγραμμιςτοφν οι ςτόχοι τθσ 
διοίκθςθσ με αυτοφσ των μετόχων. Θ πρακτικι αυτι όμωσ δθμιουργεί ςυνικωσ 
ιςχυρά κίνθτρα από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ να επθρεάςει τα οικονομικά 
αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ ζτςι ϊςτε να πετφχει μεγαλφτερεσ αμοιβζσ. Ζτςι, 
όταν τα κζρδθ είναι χαμθλότερα του κατϊτατου ορίου που απαιτείται για τθν 
απόκτθςθ τθσ επιπλζον αμοιβισ, τότε τα αποτελζςματα επθρεάηονται προσ τα 
πάνω οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί το κατϊτατο όριο, άρα και θ επιπλζον αμοιβι. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, όταν τα κζρδθ είναι μεγαλφτερα από το ανϊτατο όριο, πάνω 
από το οποίο δεν δίνεται επιπλζον αμοιβι, τότε τα κζρδθ επθρεάηονται προσ τα 
κάτω. Τα «επιπλζον» κζρδθ, τα οποία δεν παρζχουν ςτθ διοίκθςθ πρόςκετθ αμοιβι 
ςτθν τρζχουςα περίοδο, δεν απεικονίηονται λογιςτικά και χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
επόμενθ περίοδο. Ενϊ τζλοσ όταν τα αποτελζςματα είναι μεταξφ του κατϊτατου και 
του ανϊτατου ορίου τθσ προβλεπόμενθσ ςυμφωνίασ κινιτρων με βάςθ τα κζρδθ, 
τότε τα κζρδθ επθρεάηονται προσ τα επάνω, ζτςι ϊςτε να αυξθκεί θ αμοιβι τθσ 
διοίκθςθσ τθν τρζχουςα περίοδο. 
 
Κίνθτρα που ςχετίηονται με τθ ςυμπεριφορά των μελϊν τθσ διοίκθςθσ είναι: 
 
 Θ διατιρθςθ τθσ διοικθτικισ κζςθσ κάποιου μάνατηερ: 

 Κάκε μζλοσ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ μιασ επιχείρθςθσ, όπωσ είναι φυςικό, ενεργεί 
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίςει τθ διατιρθςθ τθσ κζςθσ του ςτθν ανϊτατθ 
διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ διατιρθςθ τθσ κζςθσ μπορεί να αποτελζςει για αυτόν 
ςθμαντικό κίνθτρο παραποίθςθσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων και αυτό γιατί θ 
μθ ικανοποιθτικι πορεία των αποτελεςμάτων τθσ επιχείρθςθσ, ςυνικωσ, οδθγεί ςε 
αντικαταςτάςεισ ι και ςε απολφςεισ. 
 
 Ρροαγωγζσ ςτθν ιεραρχικι πυραμίδα: 

 Υπάρχουν βζβαια και οι περιπτϊςεισ όπου τα  μζλθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ  
καταφεφγουν ςε πρακτικζσ επθρεαςμοφ των αποτελεςμάτων τθσ επιχείρθςθσ, όχι 
για να διατθριςουν τθ κζςθ που ιδθ ζχουν, αλλά για να προαχκοφν ςε κάποια 
υψθλότερθ κζςθ ςτθ διοικθτικι ιεραρχία. Ο ςυνδυαςμόσ των προςωπικϊν 
φιλοδοξιϊν τουσ με τθν φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ να επιβραβεφει όςουσ 
πετυχαίνουν τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί, μπορεί να δθμιουργιςει μια 
κατάςταςθ, ςτθν οποία είναι πικανόν κάποιοι εργαηόμενοι να κάνουν οτιδιποτε 
προκειμζνου να προαχκοφν ςε μια καλφτερθ κζςθ. 
 
Κίνθτρα που ςχετίηονται με το ρυκμιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ των επιχειριςεων: 
 
 Το ρυκμιςτικό πλαίςιο του κλάδου ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ:  
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Σε πολλζσ χϊρεσ, και ιδιαίτερα ςτισ Θ.Ρ.Α., υπάρχουν ρυκμίςεισ για ςθμαντικοφσ 
κλάδουσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Σε μερικοφσ κλάδουσ, όπωσ είναι ο 
τραπεηικόσ, ο αςφαλιςτικόσ και ο κλάδοσ των υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ, ο 
αςκοφμενοσ ρυκμιςτικόσ παρεμβατιςμόσ καλφπτει και τθ λογιςτικι πρακτικι των 
επιχειριςεων. Για παράδειγμα, οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ του τραπεηικοφ κλάδου 
ορίηουν ότι οι τράπεηεσ πρζπει να ικανοποιοφν ςυγκεκριμζνα επίπεδα κεφαλαιακισ 
επάρκειασ, οι ρυκμίςεισ που αφοροφν τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ απαιτοφν από τισ 
αςφαλιςτικζσ να είναι οικονομικά υγιείσ, ενϊ οι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ 
επιτρζπεται να κερδίηουν ζνα εφλογο ποςοςτό απόδοςθσ επί των επενδυμζνων 
κεφαλαίων τουσ. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ δθμιουργοφν κίνθτρα ςτισ διοικιςεισ των 
επιχειριςεων να επθρεάςουν τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων 
χριςθσ προκειμζνου να ςυμμορφωκοφν με τισ απαιτιςεισ των ρυκμιςτικϊν αρχϊν. 
Σφμφωνα με ζρευνεσ ζχει αποδειχκεί ότι, οι τράπεηεσ που είναι κοντά ςτο κατϊτατο 
όριο κεφαλαιακισ επάρκειασ, επθρεάηουν τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ και 
αντίςτοιχα οι οικονομικά αδφναμεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ προχωροφν ςτθν 
υιοκζτθςθ πρακτικϊν επθρεαςμοφ των οικονομικϊν τουσ αποτελεςμάτων για 
ιςχυροποίθςθ τθσ οικονομικισ τουσ κζςθσ. 27, 28 

 
 Οι αντιμονοπωλιακζσ και άλλεσ ρυκμίςεισ: 

 Θ πραγματοποίθςθ πολφ υψθλϊν κερδϊν από κάποιεσ επιχειριςεισ είναι δυνατόν 
να προκαλζςει το ενδιαφζρον τθσ κυβζρνθςθσ προκειμζνου να εξακριβωκεί θ 
φπαρξθ ι μθ μονοπωλιακοφ κακεςτϊτοσ. Σε παγκόςμιο επίπεδο, υπάρχουν ειδικοί 
περιοριςμοί κατά των μονοπωλίων. Κατά ςυνζπεια, μια επιχείρθςθ με αρκετά 
υψθλά κζρδθ ζχει ςυμφζρον να εφαρμόςει πρακτικζσ επθρεαςμοφ των οικονομικϊν 
αποτελεςμάτων τθσ προκειμζνου να αποφφγει τθν αναλυτικι διερεφνθςι τουσ από 
το κράτοσ (Watts and Zimmerman,1978). 
Επιπλζον κίνθτρο  για τον επθρεαςμό των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τουσ ζχουν 
και οι διοικιςεισ των επιχειριςεων που επιδιϊκουν τθν είςπραξθ κρατικϊν 
επιχορθγιςεων ι τθν αιτιολόγθςθ των επιχορθγιςεων που ζχουν ειςπράξει ςτο 
παρελκόν. 
 
 Θ προςπάκεια φοροδιαφυγισ των επιχειριςεων: 

 Το κίνθτρο αυτό ςυναντάται κυρίωσ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςτθν 
προςπάκειά τουσ να μειϊςουν όςο είναι δυνατόν τθ φορολογικι τουσ επιβάρυνςθ, 
μειϊνουν τα κζρδθ τουσ καταφεφγοντασ ςε διάφορεσ πρακτικζσ επθρεαςμοφ. 
Εξαςφαλίηουν, μάλιςτα, με αυτόν τον τρόπο και αρκετά κεφάλαια για τθν 
αυτοχρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν τουσ προγραμμάτων. 
Ραραδείγματα τζτοιων πρακτικϊν αποτελοφν τα εξισ: Θ απόκρυψθ πωλιςεων ι 
αγορϊν με τθ μθ καταχϊρθςθ αγορϊν και πωλιςεων ι με τθν εμφάνιςθ μειωμζνων 
εςόδων, θ απόκρυψθ παραγωγισ προϊόντων που πραγματοποιείται με τθν 
εμφάνιςθ υπερβολικισ φφρασ ι με τθν αφξθςθ παραγωγισ ευτελϊν υποπροϊόντων,  
που   ζχει  ςαν  αποτζλεςμα  τθν  αντίςτοιχθ  απόκρυψθ  πωλιςεων  ι  δθμιουργία  
 
27

 Petroni. K.R. 1992 Optimistic reporting  in the property casualty insurance industry. Journal of Accounting  and 

Economics 15. 
28 Adiel R.1996 Reinsurance and the management  of regulatory ratios and taxes in the property-Casualty 

insurance industry. Journal of Accounting and Economics .22 
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αφανϊν αποκεμάτων, με ςκοπό τθ μελλοντικι διάκεςι τουσ χωρίσ ςτοιχεία, θ 
εμφάνιςθ αυξθμζνου κόςτουσ αγοράσ πρϊτων υλϊν και εμπορευμάτων, θ 
εμφάνιςθ εικονικϊν αγορϊν υλικϊν ι δαπανϊν παραγωγισ με καταχϊριςθ  
τιμολογίων ανφπαρκτων προμθκευτϊν, θ εμφάνιςθ μειωμζνθσ ποςοτικά 
απογραφισ λιξθσ πρϊτων υλϊν και ζτοιμων προϊόντων για να αυξθκεί το κόςτοσ 
παραγωγισ ι το κόςτοσ αυτϊν που πουλικθκαν και να μειωκεί το μικτό κζρδοσ, θ 
υποτίμθςθ απογραφόμενων κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ πρϊτων υλϊν και 
εμπορευμάτων, θ μεταπϊλθςθ ακριβϊν πρϊτων υλϊν και θ αγορά και 
χρθςιμοποίθςθ φκθνότερων, χωρίσ καταχϊρθςθ τθσ πϊλθςθσ και τθσ αγοράσ, προσ 
δθμιουργία υψθλοφ κόςτουσ, τα θκελθμζνα ακροιςτικά λάκθ ςτθν καταχϊρθςθ τθσ 
απογραφισ λιξθσ των πρϊτων υλϊν και εμπορευμάτων, τα θκελθμζνα ακροιςτικά 
λάκθ ςτθν καταχϊρθςθ των λογαριαςμϊν αγορϊν και πωλιςεων προσ εμφάνιςθ 
μικρότερου υπολοίπου λιξθσ ι μικτοφ κζρδουσ, θ ζκδοςθ εικονικϊν πιςτωτικϊν 
ςθμειωμάτων για χορθγθκείςεσ εκπτϊςεισ, προμικειεσ και λοιπζσ αμοιβζσ με 
ανακριβι ςτοιχεία επωνυμίασ ι διεφκυνςθσ των δικαιοφχων και τζλοσ, θ διακίνθςθ 
αγακϊν κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ χωρίσ ζκδοςθ των από τον Κ.Β.Σ. προβλεπόμενων 
ςτοιχείων. 
 
Σζλοσ κίνθτρα που  απορρζουν από τθν επιχειρθςιακι κουλτοφρα είναι τα εξισ: 
 
 Ο βραχυπρόκεςμοσ προςανατολιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ: 

 Μερικζσ επιχειριςεισ δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν επίτευξθ των 
βραχυπρόκεςμων ςτόχων τουσ αδιαφορϊντασ για το απϊτερο μζλλον. Στθν 
προςπάκειά τουσ να επιτφχουν τουσ βραχυπρόκεςμουσ αυτοφσ ςτόχουσ τθσ 
κερδοφορίασ, υιοκετοφν πολιτικζσ και πρακτικζσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθ 
μακροχρόνια απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ. Για παράδειγμα, προκειμζνου να 
παρουςιάςουν αυξθμζνα κζρδθ ςε κάποια χριςθ κεφαλαιοποιοφν ζξοδα που κα 
ζπρεπε κανονικά να εμφανιςτοφν ςτα αποτελζςματα χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 
 
 Μθ ρεαλιςτικοί προχπολογιςμοί και ςχζδια δράςθσ: 

 Οι επιχειριςεισ καταρτίηουν ενίοτε μθ ρεαλιςτικοφσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ 
και ςχζδια δράςθσ με μοναδικό κίνθτρο να δϊςουν ϊκθςθ ςτουσ μάνατηερ να 
πετφχουν πολφ υψθλοφσ ςτόχουσ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελοφν οι 
επιχειριςεισ που κάκε χρόνο αυξάνουν τα αναμενόμενα αποτελζςματά τουσ κατά 
ζνα ςτακερό ποςοςτό, ανεξάρτθτα από τισ οικονομικζσ και επιχειρθματικζσ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν. Στόχοσ αυτισ τθσ κίνθςθσ είναι ότι όςο πιο ψθλά είναι ο 
πιχθσ τόςο πιο πολφ κα προςπακοφν τα ανϊτερα ςτελζχθ για να τον ξεπεράςουν. 
Βζβαια ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ καραδοκεί ο κίνδυνοσ οι διοικοφντεσ να καταφφγουν 
ςε πρακτικζσ επθρεαςμοφ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων ςτθν προςπάκειά τουσ 
να πετφχουν αυτοφσ τουσ ςτόχουσ. 
 
Το φαινόμενο τθσ παραποίθςθσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων μπορεί να 
κεωρθκεί και ωσ προϊόν αλλθλεπίδραςθσ των διαφόρων κινιτρων που 
παρουςιάςτθκαν παραπάνω. Τα κίνθτρα που προζρχονται από τισ πιζςεισ του 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και αυτά που αφοροφν τθν κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ 
είναι αυτά που επθρεάηουν περιςςότερο τθ ςυμπεριφορά των διοικοφντων, ςε 
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ςυνδυαςμό βζβαια και με τα προςωπικά τουσ κίνθτρα. Συνεπϊσ, ςε μια επιχείρθςθ 
που ενκαρρφνεται θ αλθκινι και ειλικρινισ παρουςίαςθ των οικονομικϊν 
αποτελεςμάτων, οι πικανότθτεσ θ διοίκθςθ να ανταποκρικεί ςτισ εξωτερικζσ πιζςεισ 
με μθ αποδεκτζσ πρακτικζσ είναι περιοριςμζνεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ελεγκτισ κα 
πρζπει να αξιολογεί όλουσ τουσ πικανοφσ παράγοντεσ προκειμζνου να 
αποςαφθνιςτοφν οι πιζςεισ που οδθγοφν ςτθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν επθρεαςμοφ 
των οικονομικϊν αποτελεςμάτων. 
Μετά τθν αναλυτικι παράκεςθ όλων των κινιτρων που οδθγοφν ςτον επθρεαςμό 
των οικονομικϊν αποτελεςμάτων μιασ επιχείρθςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι , τα 
ςθμαντικότερα  κίνθτρα που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά τθσ διοίκθςθσ είναι αυτά 
που προζρχονται και πθγάηουν από τθ λειτουργία των κεφαλαιαγορϊν. Αυτό 
ςυμβαίνει κακϊσ οι διοικιςεισ των επιχειριςεων των οποίων οι μετοχζσ τουσ 
διαπραγματεφονται ςτο Χρθματιςτιριο ζχουν ιςχυρότατα κίνθτρα να επθρεάςουν 
τα αποτελζςματά τουσ προκειμζνου να αποφφγουν πικανζσ μειϊςεισ ςτθν τιμι των 
μετοχϊν τουσ που προζρχονται από τθ μθ ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν τθσ 
κεφαλαιαγοράσ. 
 

3.2.4. Πρακτικζσ παραποίθςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 Εξομάλυνςθ Κερδϊν 
Θ ςυνθκζςτερα παρατθροφμενθ μορφι του earnings management ςχετίηεται με τθν 
εξομάλυνςθ ι ομαλοποίθςθ των κερδϊν (income smoothing). Θ εξομάλυνςθ των 
κερδϊν ζχει ζνα ςαφι ςτόχο που είναι θ εμφάνιςθ μιασ ςτακερισ αφξθςισ τουσ. Για 
τθν φπαρξθ αυτισ τθσ μορφισ του earnings management απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
είναι θ εταιρία να παράγει αρκετά μεγάλα κζρδθ και επομζνωσ θ οικονομικι τθσ 
απόδοςθ να είναι πάνω από το μζςο όρο για μακρά χρονικι περίοδο ϊςτε να 
δθμιουργοφνται προβλζψεισ με τισ οποίεσ κα ρυκμίηονται οι ροζσ όταν χρειάηεται. 
Ρρόκειται κυρίωσ για μία μείωςθ ςτθ διακφμανςθ των κερδϊν, θ οποία ωσ γνωςτό 
αποτελεί ζνα μζτρο του επιχειρθςιακοφ κινδφνου. Οι επενδυτζσ κεωροφν ότι τα 
κζρδθ ζχουν μεγαλφτερθ αξιοπιςτία εάν οι εκπλιξεισ κατά τθ δθμοςίευςι τουσ είναι 
μικρότερεσ (εάν δθλαδι τα δθμοςιευμζνα κζρδθ είναι πολφ κοντά ςτα αναμενόμενα 
κζρδθ). Μια μεγαλφτερθ απόκλιςθ μειϊνει τθν αναφερόμενθ αξιοπιςτία των 
δθμοςιευμζνων κερδϊν, μετριάηοντασ τθν αφξθςθ ςτθν αξία τθσ εταιρίασ από τθ 
δθμοςίευςθ υψθλότερων κερδϊν.  
Ειδικότερα, οι μάνατηερ των ειςθγμζνων εταιριϊν αντιμετωπίηουν μια αυξανόμενθ 
πίεςθ να δθμοςιεφουν ομαλοποιθμζνθ χρονοςειρά κερδϊν, κακϊσ μόνο εάν οι 
αγορζσ ιταν τζλειεσ, θ διακφμανςθ των κερδϊν δε κα είχε κόςτοσ για τουσ 
μάνατηερ και τισ εταιρίεσ τουσ (κι ζτςι, αυτοί δε κα είχαν κίνθτρα να εξομαλφνουν 
τα κζρδθ).29 
 
 Λογιςτικι Κάκαρςθ (Big Bath Accounting) 

Θ πρακτικι τθσ λογιςτικισ κάκαρςθσ αποτελεί μια μορφι επθρεαςμοφ ι 
παραποίθςθσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ επιχείρθςθσ με πρωτοβουλία 
τθσ διοίκθςισ τθσ. Ρερίπτωςθ λογιςτικισ κάκαρςθσ  ζχουμε  για παράδειγμα όταν  
ζνασ   διευκφνων  ςφμβουλοσ   αναλαμβάνει   τθ  διοίκθςθ  μιασ  επιχείρθςθσ   και  
 
29

 http://www.fraudpractice.com 



62 
 

παραποιεί τα οικονομικά αποτελζςματα προκειμζνου να εμφανιςτοφν μειωμζνα τα 
τρζχοντα αποτελζςματα, θ ευκφνθ των οποίων ανικει ςτον προκάτοχό του και να 
εμφανιςτοφν πιο αυξθμζνα ςυνεπϊσ τα αποτελζςματα των επόμενων χριςεων. 
Ζτςι, μζςω τθσ τεχνικισ αυτισ, το νζο management μπορεί να επωφελθκεί από τθ 
εικονικι μείωςθ των τρεχόντων κερδϊν κατθγορϊντασ τισ προθγοφμενεσ διοικιςεισ 
για τα χαμθλά επίπεδα κερδϊν (και μειϊνοντασ παράλλθλα τισ ιςτορικζσ βάςεισ για 
μελλοντικζσ ςυγκρίςεισ). Θ μείωςθ των αποτελεςμάτων γίνεται ςυνικωσ μζςω τθσ  
αναβολισ αναγνϊριςθσ εςόδων και κυρίωσ μζςω τθσ εμφάνιςθσ υπολογιςτικϊν 
δαπανϊν όπωσ οι προβλζψεισ. Ζνα όχι πολφ ςπάνιο γεγονόσ για πολλζσ εταιρίεσ 
παρατθρείται όταν, ςτθν προςπάκειά τουσ να παραμείνουν ανταγωνιςτικζσ πρζπει 
να αναδιοργανϊςουν ι να εξαλείψουν κάποιεσ λειτουργίεσ τουσ ι κυγατρικζσ. Σε 
τζτοιεσ περιπτϊςεισ, τα GAAP επιτρζπουν ςτθ διοίκθςθ να καταγράψει μια 
προβλεπόμενθ χρζωςθ ζναντι των εςόδων για το κόςτοσ εφαρμογισ τθσ αλλαγισ. 
Αυτι θ εκτιμϊμενθ ηθμία ςυχνά αναφζρεται ςαν μθ επαναλαμβανόμενθ 
(nonrecurring) χρζωςθ ζναντι των εςόδων, κάτι που ςθμαίνει πωσ δεν αναφζρεται 
ςτα τακτικά λειτουργικά αποτελζςματα. 
Λογίηοντασ ωςτόςο μια μεγάλθ απϊλεια ζναντι των τρεχόντων εςόδων, 
δθμιουργείται αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν τρζχουςα τιμι τθσ μετοχισ, ι κάποιου 
αξιόγραφου γενικότερα, κακϊσ υπάρχει ςυςχζτιςθ με άςχθμα νζα ςχετικά με τθν 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Εντοφτοισ, αν θ χρζωςθ και οι ςχετικζσ 
λειτουργικζσ αλλαγζσ κεωρθκεί πωσ κα ζχουν κετικά αποτελζςματα, θ τιμι τθσ 
μετοχισ επανζρχεται πολφ γριγορα. 
Υπό αυτό το πρίςμα, οι “Big bath” τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται με τθν πεποίκθςθ ότι 
εάν  πρζπει  να  ανακοινωκοφν  δυςάρεςτα  νζα, π.χ.  ηθμίεσ από κάποια  ςθμαντικι  
αναδιοργάνωςθ, είναι προτιμότερο θ διοίκθςθ να τα αναφζρει αμζςωσ οφτωσ ϊςτε 
να δθμιουργθκοφν οι ςυνκικεσ για μελλοντικζσ αυξιςεισ κερδϊν. Αντίςτοιχα, από 
τθν ςτιγμι που τζτοιεσ χρεϊςεισ βαςίηονται ςε εκτιμιςεισ, είναι καλφτερα αυτζσ να 
προβλζπονται (ι να εκτιμϊνται) ςε υψθλά επίπεδα για να αποφεφγονται 
δυςάρεςτεσ  εκπλιξεισ αργότερα , όπωσ  εάν  επιλζγονταν  απϊλειεσ  ςε  χαμθλά   ι  
μεςαία επίπεδα και αποδεικνυόταν αργότερα ότι τα ζξοδα βρίςκονται ςε υψθλά 
επίπεδα. Συνικεισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ “Big Bath” προςεγγίςεων αποτελοφν θ 
αναδιοργάνωςθ λειτουργιϊν, θ αναδιοργάνωςθ προβλθματικοφ δανειςμοφ, θ 
μείωςθ και απαξίωςθ κεφαλαίων και θ διάκεςθ λειτουργιϊν. 
Καταλιγοντασ, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ οι διοικιςεισ προβαίνουν ςε Big Bath 
accounting όταν τα νζα για τα κζρδθ τθσ εταιρίασ είναι πολφ άςχθμα, ενϊ όταν τα 
νζα είναι καλά προβαίνουν ςε εξομάλυνςθ των κερδϊν. Βεβαίωσ οι παραπάνω δφο 
ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ των κερδϊν λαμβάνουν χϊρα τόςο όταν οι επενδυτζσ δεν 
ζχουν βακιζσ γνϊςεισ, αλλά και όταν αυτοί είναι αρκετά ζμπειροι (sophisticated). 
 
 Λογιςτικά Σεχνάςματα 

Τα πρόςφατα λογιςτικά και ελεγκτικά ςκάνδαλα που είδαν το φωσ τθσ 
δθμοςιότθτασ ςτισ Θ.Ρ.Α προκάλεςαν ςυηθτιςεισ και διαξιφιςμοφσ αναφορικά με 
το κατά πόςο θ εφαρμογι των λογιςτικϊν προτφπων από επιχειριςεισ που 
χαρακτθρίηονται από πολφπλοκεσ χρθματοοικονομικζσ δομζσ μπορεί να προκαλζςει 
διαςτρζβλωςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ τουσ που ενδζχεται να μθν 
είναι νομικά επιλιψιμθ αλλά να οφείλεται ςε καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ τθσ 
ευελιξίασ που αυτά παρζχουν. Θ παραποίθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων ςτισ 
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περιπτϊςεισ αυτζσ είναι ςκόπιμθ και οι αυτουργοί τθσ που προζρχονται κυρίωσ από 
τθν πλευρά τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ, αναλϊνονται ςτθν επίτευξθ 
λογιςτικϊν και όχι επιχειρθματικϊν ςκοπϊν. Θ αδυναμία αυτι των λογιςτικϊν 
προτφπων ωσ ςυνόλου αρχϊν και κανόνων δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι τα 
πρότυπα αποτελοφν κατευκυντιριεσ γραμμζσ γενικισ εφαρμογισ και ωσ εκ τοφτου, 
μποροφν να επιδζχονται διάφορεσ ερμθνείεσ προςαρμοηόμενα ςτισ επιμζρουσ 
ανάγκεσ τθσ χρθματοοικονομικισ δομισ των εταιριϊν αφινοντασ αρκετά περικϊρια 
υποκειμενικότθτασ ωσ προσ τισ μεκόδουσ που κα επιλεγοφν για τθν κατάρτιςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων.  
Στθ ςυνζχεια, εξετάηονται οριςμζνα από τα ςθμαντικά λογιςτικά τεχνάςματα που 
μπορεί να οδθγιςουν ςτθν παραποίθςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ 
και των αποτελεςμάτων μιασ επιχείρθςθσ: 
 

 Μεγζκθ εκτόσ Ιςολογιςμοφ:  
Οριςμζνεσ εταιρίεσ επιλζγουν μζςω διαφόρων τεχνικϊν δθμιουργικισ λογιςτικισ να 
μθν αποτυπϊνουν ςτον ιςολογιςμό τουσ κάποια πάγια ςτοιχεία μεγάλθσ αξίασ, 
ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ μικρότερων αποςβζςεων ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ, δθλαδι λιγότερα ζξοδα και άρα περιςςότερα κζρδθ. Κατά τον ίδιο 
ακριβϊσ τρόπο, δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό και οι αντίςτοιχεσ μακροχρόνιεσ 
υποχρεϊςεισ που ςυνεπάγονται αυξθμζνο κίνδυνο και που θ απεικόνιςι τουσ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ πικανόν να επθρζαηε αρνθτικά τουσ επενδυτζσ και τα 
πιςτωτικά ιδρφματα κατά τθν αξιολόγθςθ των προοπτικϊν τθσ οικονομικισ 
απόδοςθσ τθσ εταιρίασ. Ζτςι, θ εταιρία με τθν εκτόσ Ιςολογιςμοφ απεικόνιςθ 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ μπορεί να παρουςιαςτεί ςτουσ χριςτεσ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων (χρθματοοικονομικοί αναλυτζσ, μζτοχοι, δυνθτικοί 
επενδυτζσ, πιςτωτικά ιδρφματα) ωσ χαμθλοφ κινδφνου επενδυτικι ευκαιρία με 
αποτζλεςμα να αντλεί χαμθλοφ κόςτουσ κεφάλαια μζςω των μθχανιςμϊν τθσ 
κεφαλαιαγοράσ και να ςυνάπτει επιχειρθματικά δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ 
όρουσ. 
Μία πρακτικι χρθςιμοποίθςθσ ςτοιχείων εκτόσ Ιςολογιςμοφ είναι και θ δθμιουργία 
των λεγόμενων Εταιριϊν Ειδικοφ Σκοποφ. Θ ίδρυςθ αυτϊν των εταιριϊν από τισ 
μθτρικζσ αποςκοπεί ςυνικωσ ςτθ μείωςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου τουσ 
από μακροπρόκεςμα ζργα ςτουσ τομείσ των καταςκευϊν, τθσ ζρευνασ και τθσ 
ανάπτυξθσ. Με αυτι τθ μζκοδο, οι Εταιρίεσ Ειδικοφ Σκοποφ αναλαμβάνουν τον 
κίνδυνο και θ μθτρικι εταιρία, κατζχοντασ λιγότερο του 50% των μετοχϊν, δεν 
εμφανίηει ςτισ ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ τθν ςυμμετοχι τθσ ςε αυτζσ και τα 
αποτελζςματά τουσ. Ριο απλι περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ των Εταιριϊν Ειδικοφ 
Σκοποφ είναι θ μεταβίβαςθ ςε αυτζσ από τθν μθτρικι εταιρία πάγιων ςτοιχείων και 
του υψθλοφ δανειςμοφ για τθν αγορά τουσ. Ζτςι, θ μθτρικι εταιρία εμφανίηεται να 
ζχει υψθλότερο δείκτθ ρευςτότθτασ λόγω τθσ πϊλθςθσ του παγίου, αλλά και 
λιγότερα ζξοδα κακϊσ αποφεφγει τισ αποςβζςεισ που ςυνεπάγεται θ διατιρθςθ 
του παγίου. Στθ ςυνζχεια, θ μθτρικι εταιρία μπορεί να μιςκϊςει το πάγιο με τθ 
μορφι λειτουργικισ μίςκωςθσ ςυνεχίηοντασ ζτςι να μθν εμφανίηει ςτον ιςολογιςμό 
τθν αξία του παγίου αλλά και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ μίςκωςθ. 
Αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ πρακτικισ είναι θ τεχνθτι διόγκωςθ των κερδϊν και των 
εςόδων και θ μείωςθ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων ςε βακμό που να 
κακίςταται θ εταιρία ςτα μάτια των εξωτερικϊν χρθςτϊν των οικονομικϊν 
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καταςτάςεων ωσ χρθματοοικονομικά αξιόπιςτθ με περιοριςμζνο κίνδυνο και 
υψθλοφσ ρυκμοφσ ρευςτότθτασ και κερδοφορίασ. 
 

 Ενςϊματα πάγια:  
Ζνασ από τουσ τρόπουσ που μπορεί κάποιοσ να επθρεάςει τα αποτελζςματα χριςθσ 
είναι θ διενζργεια ι μθ των αποςβζςεων. Ζτςι επθρεάηεται θ κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων χριςθσ, ωσ προσ τα κζρδθ, και ο ιςολογιςμόσ, ωσ προσ τα πάγια, 
και κατά ςυνζπεια επθρεάηεται ολόκλθρο το Ενεργθτικό. Εκτόσ αυτϊν, 
επθρεάηονται και διάφοροι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ, όπωσ παραδείγματοσ χάρθ 
ο ROI (Return on Investment), δθλαδι θ απόδοςθ των επενδυμζνων κεφαλαίων τθσ 
εταιρίασ. 
Γενικά, οι δείκτεσ που επθρεάηονται από τθν αλλαγι του αποτελζςματοσ χριςθσ και 
του ιςολογιςμοφ είναι: Οι δείκτεσ ρευςτότθτασ (ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ, που 
είναι ίςοσ με το Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό προσ τισ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 
και ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ που είναι ίςοσ με το Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 
μείον τα αποκζματα προσ τισ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ), οι δείκτεσ 
κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ ι δανειακισ επιβάρυνςθσ (ο δείκτθσ «Ξζνα Κεφάλαια 
προσ Κδια Κεφάλαια» και ο δείκτθσ «Ξζνα Κεφάλαια προσ Συνολικά Κεφάλαια»), οι 
δείκτεσ αποδοτικότθτασ, όπωσ ο ROI που ιςοφται με τα Κακαρά Κζρδθ προσ τον 
μζςο όρο λειτουργικοφ Ενεργθτικοφ και τζλοσ, διάφοροι χρθματιςτθριακοί δείκτεσ 
για τισ ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ. 
Πςον αφορά ςτισ αποςβζςεισ, αν θ επιχείρθςθ κελιςει να παρουςιάςει ςε μια 
χρονιά αυξθμζνα κζρδθ, τότε είτε δε κα διενεργιςει κακόλου αποςβζςεισ, είτε κα 
χρθςιμοποιιςει μειωμζνουσ ςυντελεςτζσ αποςβζςεων. Θα πρζπει όμωσ να 
ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 299/2003, αν θ επιχείρθςθ δεν διενεργιςει 
αποςβζςεισ, τότε κεωρείται πωσ τισ χάνει. Δθλαδι, δεν μπορεί τθν επόμενθ χριςθ ι 
ςε κάποια από τισ επόμενεσ χριςεισ να διενεργιςει διπλάςιεσ αποςβζςεισ.  
Επιπλζον αρκετζσ επιχειριςεισ ενϊ ζχουν ιδθ ολοκλθρϊςει εντόσ μιασ 
διαχειριςτικισ χριςθσ τθν ιδιοκαταςκευι ενόσ παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου και 
κα ζπρεπε να  μεταφζρουν το λογαριαςμό «Ράγια υπό καταςκευι» ςτον αντίςτοιχο 
λογαριαςμό του Ραγίου δεν το κάνουν, με αποτζλεςμα να μθν διενεργοφν και τισ 
αντίςτοιχεσ αποςβζςεισ αν και κα ζπρεπε. Ζτςι, εμφανίηονται υψθλότερα κζρδθ και 
ωραιοποιείται θ ςυνολικι εικόνα του ιςολογιςμοφ τουσ. 
Επίςθσ άλλεσ επιχειριςεισ μεταφζρουν μζροσ ι το ςφνολο των  δεδουλευμζνων 
εξόδων χριςεωσ ςτο λογαριαςμό 16 του πάγιου ενεργθτικοφ, παραβιάηοντασ τισ 
λογιςτικζσ αρχζσ του δεδουλευμζνου εξόδου αλλά και τθσ αρχισ τθσ αυτοτζλειασ 
των χριςεων. Θ εν λόγω μεταφορά αποςκοπεί ςτθν εμφάνιςθ αυξθμζνων κερδϊν. 
Τζλοσ, οριςμζνεσ επιχειριςεισ μεταφζρουν τουσ τόκουσ - ζξοδα τθσ χριςεωσ ςτο 
κόςτοσ προϊόντοσ και όχι ςτο κόςτοσ περιόδου, όπωσ άλλωςτε ορίηει ο νόμοσ.  Ζτςι, 
βελτιϊνουν τθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ, 
εμφανίηοντασ υψθλότερα κζρδθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ όταν οι επιχειριςεισ 
κζλουν να εμφανίςουν μειωμζνα κζρδθ, τότε κεωροφν ωσ ζξοδο κάποιο κόςτοσ 
προϊόντοσ. 
 

 Άυλα ι αςϊματα πάγια:  
Σφμφωνα με το νόμο, τα αςϊματα πάγια ςτοιχεία αποςβζνονται είτε εφάπαξ ςε μία 
χριςθ είτε ιςόποςα ςε 1 ζωσ 5 ζτθ, με αποτζλεςμα ανάλογα με τον χρόνο 
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απόςβεςθσ που κα επιλζξει θ επιχείρθςθ ( π.χ. ζνα άυλο ςτοιχείο του ενεργθτικοφ 
αποςβεςτεί ςε 5 ζτθ αντί ςε μία μόνο χριςθ) να ζχει τθν δυνατότθτα να  
ωραιοποιιςει τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ. 
Επιπλζον, λόγω του ότι ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνονται οι άδειεσ 
ευρεςιτεχνίασ, θ φιμθ ι υπεραξία τθσ εταιρίασ, θ εμπιςτοςφνθ των πελατϊν προσ 
τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που παρζχει, θ αξία των οποίων δεν μπορεί να 
προςδιοριςτεί με ακρίβεια, θ μζκοδοσ καταγραφισ τουσ ςτον ιςολογιςμό βρίςκεται 
ςτθ διακριτικι ευχζρεια των ςτελεχϊν τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ.  
 

 Κεφαλαιοποίθςθ εξόδων: 
 Ζνασ άλλοσ τρόποσ που οδθγεί ςτθν αλλοίωςθ του πραγματικοφ οικονομικοφ 
αποτελζςματοσ μιασ εταιρίασ προζρχεται από τθν αλόγιςτθ κεφαλαιοποίθςθ 
εξόδων που δεν πλθροφν τα απαραίτθτα κριτιρια κεφαλαιοποίθςθσ. Ρρόκειται 
ςτθν ουςία για κάποια λειτουργικά ζξοδα, τα οποία αντί να εξοδοποιθκοφν και να 
απεικονιςκοφν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ, μεταφζρονται τελικά 
ςτον ιςολογιςμό ωσ δαπάνεσ πολυετοφσ απόςβεςθσ. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ 
απόφαςθ για κεφαλαιοποίθςθ των εξόδων εμπεριζχει υποκειμενιςμό και κινείται 
ςτα όρια αξιοποίθςθσ τθσ ευελιξίασ που παρζχουν τα λογιςτικά πρότυπα. 
 

 Εμπορεφματα ι ζτοιμα προϊόντα:  
Για τθ βελτίωςθ του αποτελζςματοσ και του ιςολογιςμοφ μζςω των εμπορευμάτων 
υπάρχουν οι εξισ πρακτικζσ: 
Γίνεται αποτίμθςθ των πεπαλαιωμζνων εμπορευμάτων ςτθν τιμι κτιςεωσ και όχι 
ςτθν μικρότερθ πλζον τιμι πωλιςεϊσ τουσ. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειριςεισ 
είναι ςε κζςθ να μθν εμφανίςουν τισ ενδεχόμενεσ πραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ, 
εμφανίηοντασ βελτιωμζνο αποτζλεςμα, ενϊ παράλλθλα αυξάνουν και τον 
ιςολογιςμό τουσ με τθν εφρεςθ ενόσ τελικοφ αποκζματοσ μεγαλφτερου από ότι 
είναι ςτθν πραγματικότθτα. Θα πρζπει ακόμα να ςθμειωκεί, πωσ με αυτόν τον 
τρόπο επθρεάηεται κετικά ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ και αρνθτικά ο δείκτθσ 
αποδοτικότθτασ (ROI). 
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αλλαγι τθσ μεκόδου αποτίμθςθσ των εμπορευμάτων, 
π.χ. από LIFO ςε FIFO, ςε προϊόντα όπου παρατθρείται αφξθςθ τθσ τιμισ. Σε 
περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει πάρει τθν ςχετικι άδεια για τθν αλλαγι τθσ 
μεκόδου αποτίμθςθσ των εμπορευμάτων τθσ από τθν αρμόδια οικονομικι 
υπθρεςία, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα με τθν προχπόκεςθ βζβαια να μθν 
γίνονται τζτοιεσ αλλαγζσ μεκόδου αποτίμθςθσ ςυχνά. Αν θ εν λόγω επιχείρθςθ 
ελζγχεται από ορκωτό ελεγκτι– λογιςτι τότε ο  προαναφερόμενοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να αναγράψει ςτθν ζκκεςθ ελζγχου του προσ το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ  τισ επιπτϊςεισ που επιφζρει αυτι θ αλλαγι.  
Επιπλζον ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ γίνεται αποτίμθςθ όλων των αποκεμάτων μιασ 
επιχείρθςθσ ςτθν τελευταία τιμι αγοράσ τουσ. Ζτςι, οι επιχειριςεισ, κυρίωσ οι 
μικρζσ, επιτυγχάνουν να αυξιςουν τον ιςολογιςμό και τα αποτελζςματα χριςεϊσ 
τουσ, αφοφ εμφανίηουν τελικό απόκεμα εμπορευμάτων μεγαλφτερο από το 
πραγματικό. Με αυτόν τον τρόπο επθρεάηεται κετικά ο δείκτθσ γενικισ 
ρευςτότθτασ τθσ εταιρίασ, όπωσ και ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ αυτισ (ROI), μιασ και 
θ ποςοςτιαία αφξθςθ του αρικμθτι (κακαρά κζρδθ) είναι μεγαλφτερθ από τθν 
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ποςοςτιαία αφξθςθ του παρονομαςτι του δείκτθ (ςυνολικό λειτουργικό 
ενεργθτικό). 
Επίςθσ, άλλεσ πρακτικζσ είναι θ εικονικι ποςοτικι αφξθςθ τθσ απογραφισ μιασ 
επιχείρθςθσ (του τελικοφ αποκζματόσ τθσ), με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων, θ εμφάνιςθ εικονικϊν πωλιςεων ςε ςυγγενείσ 
επιχειριςεισ ι και ςε ανφπαρκτεσ οικονομικζσ οντότθτεσ, και θ εικονικι 
αγοραπωλθςία του τελικοφ αποκζματοσ μεταξφ δφο ομοειδϊν επιχειριςεων. 
Τζλοσ, λοιπζσ πρακτικζσ που υπάρχουν για τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου κόςτουσ 
αποκεμάτων και αντίςτοιχα αυξθμζνου αποτελζςματοσ είναι οι εξισ κάτωκι: 
Ραρουςίαςθ των προκαταβολϊν πωλιςεων, ωσ πωλιςεων τθσ χριςθσ, 
υπερτιμολόγθςθ των πραγματοποιθκζντων πωλιςεων, παρά το γεγονόσ ότι αυτό 
κα ςθμαίνει και καταβολι μεγαλφτερου φόρου ειςοδιματοσ (αυτό γιατί θ πλθρωμι 
ενόσ ποςοφ μπορεί να υπολείπεται ςε ςθμαςία και ςπουδαιότθτα ενόσ άλλου 
ςκοποφ τθσ επιχείρθςθσ, για τθν επίτευξθ του οποίου θ εταιρία δζχεται να υποςτεί 
αυτό το χρθματικό τίμθμα.), παράλειψθ εμφάνιςθσ ηθμιϊν από αναςφάλιςτα 
εμπορεφματα που ζχουν καταςτραφεί για διάφορουσ λόγουσ, αποφυγι χριςθσ του 
κινιτρου λογιςμοφ δαπανϊν φψουσ 1%-2% άνευ παραςτατικϊν επί των πωλιςεων 
εξαγωγικϊν και τουριςτικϊν επιχειριςεων ι επιβάρυνςθ του λογαριαςμοφ "Κόςτοσ 
Ραραγωγισ" με ζξοδα πωλιςεων (π.χ. προμικειεσ αντιπροςϊπων), 
χρθματοοικονομικά (τόκοι κ.α.) ι ζξοδα αδράνειασ .  
Αντίςτροφεσ πρακτικζσ ακολουκοφνται για τθν εμφάνιςθ μειωμζνου κόςτουσ 
αποκεμάτων και αντίςτοιχα μειωμζνου αποτελζςματοσ . 
 

 Ρελάτεσ - Απαιτιςεισ - Γραμμάτια Ειςπρακτζα:  
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ μποροφν να εμφανιςτοφν ωραιοποιθμζνεσ αρχικά 
μζςω τθσ μθ διενζργειασ των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ι ακόμα και 
με τθ διενζργεια μειωμζνου ςυντελεςτι προβλζψεων για τισ απαιτιςεισ αυτζσ. 
Σφμφωνα με τον Ν. 2238/1994, οι επιχειριςεισ μποροφν, εάν κζλουν,  να 
διενεργοφν ςε κάκε διαχειριςτικι χριςθ πρόβλεψθ, θ οποία θ  υπολογίηεται ςε 
ποςοςτό 0,5% επί τθσ αναγραφόμενθσ κακαρισ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) ςτα τιμολόγια 
πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν προσ επιτθδευματίεσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ με 

οριςμζνεσ εξαιρζςεισ που υπάρχουν (όπωσ π.χ. πωλιςεισ προσ το Δθμόςιο ). Το ςωρευτικό 
ποςό τθσ πρόβλεψθσ το οποίο εμφανίηεται ςτα τθροφμενα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ, δεν 
μπορεί να υπερβεί το 30% του ςυνολικοφ χρεωςτικοφ υπολοίπου του λογαριαςμοφ 

''Ρελάτεσ'', όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν απογραφι τζλουσ χριςθσ. Δεν μπορεί μια 
επιχείρθςθ  να προχωριςει ςε ςωρευτικι απόςβεςθ των πελατϊν οι οποίοι 
αδυνατοφν να εξοφλιςουν τα χρζθ τουσ, εάν προθγουμζνωσ δεν ζχουν 
πραγματοποιθκεί προβλζψεισ για το ςκοπό αυτό. 
Ραρόμοια, μπορεί να μθ γίνεται μεταφορά των πελατϊν μιασ επιχείρθςθσ ςτουσ 
επιςφαλείσ πελάτεσ, όταν πια ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ κατά τισ προθγοφμενεσ 
χριςεισ. Ζτςι, βελτιϊνεται ο ιςολογιςμόσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ  ποιότθτα του 
κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Επίςθσ, βελτιϊνεται ο δείκτθσ γενικισ και ειδικισ 
ρευςτότθτασ τθσ εταιρίασ, όχι όμωσ και ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ αυτισ (ROI), 
κακϊσ τα μεγζκθ από τα οποία εξαρτάται δεν επθρεάηονται. 
Επιπλζον μια άλλθ τακτικι ζχει να κάνει με το λογαριαςμό 33.98 του Ελλθνικοφ 
Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου «Επίδικεσ Απαιτιςεισ κατά Ελλθνικοφ Δθμοςίου». Ριο 
ςυγκεκριμζνα, ο λογαριαςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιείται από τθν επιχείρθςθ για  
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χρθματικά πρόςτιμα που καλείται να πλθρϊςει ςτθν δθμόςια οικονομικι υπθρεςία 
και  τα οποία  ςτο ςφνολο ι εν μζρει κα διεκδικιςει δικαςτικϊσ και πικανά κα 
δικαιωκεί. Με τον τρόπο αυτό  κατορκϊνει να βελτιϊςει το κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό και κατά ςυνζπεια, τον ιςολογιςμό κακϊσ το ποςό αυτό εμφανίηεται 
λογιςτικά ςτον λογαριαςμό 33.98 «Επίδικεσ Απαιτιςεισ κατά Ελλθνικοφ Δθμοςίου» 
(λογαριαςμό κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ) και όχι ςε λογαριαςμό αποτελζςματοσ 
όπωσ κα ζπρεπε ςε περίπτωςθ αποδοχισ του χρθματικοφ προςτίμου. 
Άλλοσ χειριςμόσ είναι θ εικονικι μεταφορά μακροπρόκεςμων απαιτιςεων ςτισ 
βραχυπρόκεςμεσ. Ο ιςολογιςμόσ βελτιϊνεται ποιοτικά, όπωσ και οι αρικμοδείκτεσ 
ρευςτότθτασ, ενϊ ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ δεν μεταβάλλεται. 
Εναλλακτικι αποτελεί και θ αποφυγι αποτίμθςθσ των απαιτιςεων ςε ξζνο νόμιςμα 
που δθμιουργοφν ηθμίεσ για τθν επιχείρθςθ και απόκρυψθ των ηθμιϊν αυτϊν, ενϊ 
ακόμθ ζνασ χειριςμόσ είναι ο διαχωριςμόσ των τόκων ςε δεδουλευμζνουσ και μθ. Οι 
επιχειριςεισ προχωρϊντασ ςτον παραπάνω διαχωριςμό, κεωροφν ζνα μόνο μζροσ 
των τόκων αυτϊν να βαραίνει τθν εκάςτοτε χριςθ και ςυνεπϊσ αυξάνουν τα κζρδθ 
τουσ κατά το υπόλοιπο ποςό που μεταφζρεται ςτθν επόμενθ χριςθ. Ωςτόςο, θ 
πράξθ αυτι καταςτρατθγεί τθ βαςικι αρχι τθσ ςυνζπειασ ςτθν εφαρμογι των 
λογιςτικϊν μεκόδων ι αλλιϊσ τθν αρχι τθσ πάγιασ χρθςιμοποίθςθσ των ιδίων 
λογιςτικϊν μεκόδων, ςφμφωνα με τθν οποία: «οι μζκοδοι, κανόνεσ και αρχζσ που 
εφαρμόηονται από χριςθ ςε χριςθ από μια επιχείρθςθ κα πρζπει να είναι οι ίδιεσ, 
γιατί αν δεν ςυμβαίνει αυτό, τότε οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε χρονολογικζσ 
ςειρζσ δε κα είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ χριςτεσ, δεδομζνου ότι τα 
μεγζκθ δε κα είναι ςυγκρίςιμα.» 
Αντιςτρόφωσ, υποβάκμιςθ του αποτελζςματοσ και του Ιςολογιςμοφ γίνεται με 
διενζργεια προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ, παρά τθ ςυνικθ τακτικι των 
επιχειριςεων, παράλειψθ αποτίμθςθσ απαιτιςεων ςε ξζνο νόμιςμα οι οποίεσ 
δθμιουργοφν κζρδθ για τθν επιχείρθςθ ι αποφυγι διαχωριςμοφ των τόκων ςε 
δεδουλευμζνουσ και μθ.  
 

 Συμμετοχζσ ςε επιχειριςεισ - Χρεόγραφα:  
Ο λογαριαςμόσ «Συμμετοχζσ ςε Επιχειριςεισ» περιλαμβάνει μετοχζσ κυγατρικϊν ι 
ςυγγενϊν εταιριϊν. Κατά κανόνα, οι επιχειριςεισ που κζλουν να χειραγωγιςουν τα 
αποτελζςματά τουσ εμφανίηουν τισ μετοχζσ αυτζσ ςτθν αξία κτιςθσ τουσ και όχι 
ςτθν αντίςτοιχθ χρθματιςτθριακι (για όςεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο), ι 
ςτθν πραγματικι αξία, ςτο τζλοσ κάκε οικονομικισ χριςεωσ. Κατά ςυνζπεια, θ 
πρακτικι αυτι καταλιγει ςτο να μθν περιλαμβάνονται ςτα Αποτελζςματα Χριςεωσ 
τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ από τθν υπερτίμθςθ ι τθν υποτίμθςθ τθσ αξίασ των 
ςυμμετοχϊν ι των χρεογράφων. 
Οι επιχειριςεισ μποροφν επίςθσ να μεταφζρουν τισ ςυμμετοχζσ ςτα χρεόγραφα 
(Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό), προκειμζνου να βελτιϊςουν τουσ δείκτεσ ρευςτότθτάσ 
τουσ. Από τθ μεταφορά όμωσ αυτι επθρεάηεται και ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ (ROI) 
μιασ και τα χρεόγραφα δεν αποτελοφν υποςτθρικτικό ςτοιχείο των πωλιςεων και 
δεν περιλαμβάνονται ςτο Λειτουργικό Ενεργθτικό, όπωσ οι ςυμμετοχζσ. Εφόςον, με 
τον τρόπο αυτό μειϊνεται ο παρονομαςτισ του ROI (μζςοσ όροσ Λειτουργικοφ 
Ενεργθτικοφ), θ επιχείρθςθ κα εμφανίηει αυξθμζνθ αποδοτικότθτα. 
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 Αναγνϊριςθ κάποιων εςόδων πριν από τθν πραγματοποίθςι τουσ: 
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι λογιςτζσ εκμεταλλεφονται τθν ευελιξία που παρζχουν 
τα λογιςτικά πρότυπα ςε ότι ζχει να κάνει με το χρόνο αναγνϊριςθσ των εςόδων. 
Ζτςι, με τθν κατάλλθλθ λογιςτικι επιλογι, παρουςιάηεται μζςω των οικονομικϊν 
καταςτάςεων μια πλαςματικι αφξθςθ των εςόδων ανεξάρτθτα από το αν οι 
ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα ζςοδα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τουσ. 
 
3.3. Λογιςτικι Απάτθ 

3.3.1. Γενικά 

Θ κάλυψθ του κζματοσ του ελζγχου τθσ απάτθσ δεν μπορεί να περιοριςκεί μόνο 

ςτθν εννοιολογικι οριοκζτθςθ, ςτθν απαρίκμθςθ των περιοχϊν πικανισ εμφάνιςθσ 

τθσ και ςτθν παρουςίαςθ ενόσ καταλόγου ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν αποκάλυψθσ 

τθσ. Θ επιβάρυνςθ των επιχειριςεων, τθσ οικονομίασ και των πολιτϊν από το 

φαινόμενο τθσ απάτθσ είναι πολφ μεγάλθ. 

Ωςτόςο θ μελζτθ, θ πρόλθψθ και θ αποκάλυψθ τθσ απάτθσ προχποκζτουν ζνα 

ευρφ φάςμα γνϊςεων. Οι γνϊςεισ αυτζσ αφοροφν, κυρίωσ το ανκρϊπινο ςτοιχείο, 

τθν οργανωτικι ςυμπεριφορά, τθ φφςθ και τισ μορφζσ τθσ απάτθσ, τα ελεγκτικά 

τεκμιρια απόδειξθσ τθσ, κακϊσ και τθν εκτίμθςθ και τθν αναγνϊριςθ τθσ 

χρθςιμότθτασ των λεγόμενων ςθμείων κινδφνων ι πρόδρομων γεγονότων που είναι 

ενδεικτικά φπαρξθσ απατθλϊν ενεργειϊν. 

3.3.2. Οριςμόσ λογιςτικισ απάτθσ 

Στθ διεκνι βιβλιογραφία δεν υπάρχει ζνασ κοινά αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ «Απάτθσ» 
και κατ’ επζκταςθ τθσ «Ραραποίθςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» από τθ 
διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ λεγόμενθσ « δθμιουργικισ Λογιςτικισ». Οριςμζνοι 
από τουσ οριςμοφσ που ζχουν αποδοκεί για τθν ζννοια τθσ λογιςτικισ απάτθσ 
παρατίκενται κατωτζρω : 
 
φμφωνα με τον Καηαντηι, θ αςυμφωνία οριοκζτθςθσ αυτοφ του φαινόμενου 
μπορεί να αποδοκεί ςτισ διαφορετικζσ ερμθνείεσ των εμπειρικϊν δεδομζνων από 
τουσ ερευνθτζσ. 
φμφωνα με τον πακι ςτισ Θ.Ρ.Α., όπου ζχουν ςυντελευτεί και τα μεγαλφτερα 
ςκάνδαλα αναφορικά με τθν λογιςτικι απάτθ, ο όροσ που χρθςιμοποιείται κυρίωσ 
είναι «απάτθ» (fraud) και ερμθνεφεται ωσ θ ςκόπιμθ αλλοίωςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. Ωσ μζςα για τθν πραγματοποίθςθ των παραποιιςεων 
χρθςιμοποιοφνται διάφοροι μζκοδοι που περιλαμβάνονται ςτον όρο δθμιουργικι ι 
επινοθτικι λογιςτικι (creative accounting). 
φμφωνα με το Αμερικάνικο Ινςτιτοφτο Ορκωτϊν Λογιςτϊν30, αποδίδει ςτο 
πρότυπο SAS 99 τθν παραποίθςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων ωσ «απάτθ», μζςα από  
 
30

 Χρυςοβαλάντθσ Ρ. Γαγάνθσ, Κωνςταντίνοσ Δ. Ηοπουνίδθσ «Αναγνϊριςθ παραποιθμζνων λογιςτικϊν      

καταςτάςεων: μεκοδολογικό πλαίςιο και εφαρμογζσ», ςελ 22 εκδόςεισ κλειδάρικμοσ, 2008.
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τθ ςκόπιμθ παράβλεψθ λογαριαςμϊν ι παραποίθςθ αυτϊν. 
Ενϊ το πρότυπο SAS 82 χρθςιμοποιεί μια πιο ςτενι άποψθ για τθν απάτθ παρόλο 
που είναι ζνασ ευρφσ νομικόσ όροσ, το ενδιαφζρον των ελεγκτϊν ςχετίηεται 
ςυγκεκριμζνα με τισ πράξεισ οι οποίεσ προκαλοφν ςε μεγάλο βακμό παρερμθνεία 
των λογιςτικϊν καταςτάςεων. Συγκεκριμζνα το πρότυπο αυτό επικεντρϊνεται ςε 
δφο βαςικζσ παραμζτρουσ κινδφνου που αφοροφν τθν παραποίθςθ λογιςτικϊν 
καταςτάςεων και τθ μθ ορκι αποτίμθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων που οδθγεί ςτθν 
απόκλιςθ από τισ βαςικζσ αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ. 
φμφωνα με τον Rezaee, θ λογιςτικι απάτθ ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 
 
 Νόκευςθ, παραποίθςθ ι ακζμιτθ τροποποίθςθ οικονομικϊν μεγεκϊν, 

υποςτθρικτικϊν εγγράφων ι επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν. 
 Σκόπιμα εςφαλμζνεσ δθλϊςεισ, παραλείψεισ ι διαςτρεβλϊςεισ γεγονότων,  

εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, λογαριαςμϊν και άλλων ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν 
από τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ. 

 Σκόπιμα κακι εφαρμογι, ερμθνεία και εκτζλεςθ των λογιςτικϊν προτφπων, 
αρχϊν και των πρακτικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναγνϊριςθ και 
αναφορά οικονομικϊν και επιχειρθςιακϊν ςυναλλαγϊν. 

 Εςκεμμζνθ παράβλεψθ και αποκάλυψθ ι παρουςίαςθ ανακριβϊν 
λογιςτικϊν προτφπων, αρχϊν και πρακτικϊν. 

 Χριςθ λογιςτικϊν τεχναςμάτων για τθν αποκόμιςθ παράνομων κερδϊν. 
 Μεκοδεφςεισ λογιςτικϊν τεχνικϊν που βρίςκονται μζςα ςτα όρια των νόμων  

αλλά είναι εφκολο να μεταβλθκοφν μζςα από τα «παρακυράκια» αυτϊν. 
 
το Διεκνζσ Ελεγκτικό Πρότυπο 240 ο όροσ «απάτθ» (fraud) αποδίδεται με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
 Νόκευςθ ι αλλοίωςθ των καταχωριςεων ι των αποδεικτικϊν ςτοιχείων. 
 Αλλοιωμζνθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ. 
 Απόκρυψθ ι παράλειψθ αποτελεςμάτων ςυναλλαγϊν από λογιςτικζσ 

 εγγραφζσ ι παραςτατικά. 
 Καταχϊρθςθ ςυναλλαγϊν άνευ ουςίασ («εικονικζσ ςυναλλαγζσ»). 
 Καταχρθςτικι εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν και προτφπων. 

 
Στο ίδιο πιο πάνω ελεγκτικό πρότυπο ο όροσ ςφάλμα αναφζρεται ςε ακοφςια λάκθ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων, όπωσ είναι : μακθματικά ι γραφειοκρατικά λάκθ ςε 
βαςικζσ εγγραφζσ και λογιςτικά ςτοιχεία, αβλεψίεσ ι παρερμθνείεσ γεγονότων και 
καταχρθςτικι εφαρμογι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων.  
Επιπλζον γίνεται ευδιάκριτθ  ότι θ βαςικι διαφορά μεταξφ απάτθσ και ςφάλματοσ 
είναι θ φπαρξθ  μθ πρόκεςθσ για τθν ανειλικρινι παρουςίαςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. Και τζλοσ το πιο πάνω διεκνζσ ελεγκτικό πρότυπο ενϊ εννοιολογικά 
καλφπτει τθν απάτθ μόνο των παραπλανθτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων κάνει και 
αναφορά ςτθν κατάχρθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων με απατθλζσ πράξεισ ι 
παραλιψεισ που διαπράττονται εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ κατθγορία αυτι τθσ 
απάτθσ περιλαμβάνει παράνομεσ πράξεισ που χαρακτθρίηονται από εξαπάτθςθ, 
απόκρυψθ και παραβίαςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ. 
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 Θ Ζνωςθ Πιςτοποιθμζνων Εξεταςτϊν Απάτθσ (ΑΟΡΕ)31 των Θ.Ρ.Α. χαρακτιριςε 
αυτιν τθν κατθγορία απάτθσ ωσ επαγγελματικι απάτθ και κατάχρθςθ και τθν όριςε 
ωσ τθ χρθςιμοποίθςθ του επαγγζλματοσ κάποιου, προκειμζνου να πλουτίςει 
προςωπικά, κάνοντασ ςκόπιμα κακι χριςθ ι κακι αξιοποίθςθ των πόρων ι των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του εργοδότθ του. Θ επαγγελματικι αυτι απάτθ και 
κατάχρθςθ ταξινομείται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 
1. Απάτεσ εισ βάροσ τθσ εταιρίασ και 
2. Απατθλζσ πράξεισ και απάτεσ οι οποίεσ ωφελοφν τθσ εταιρία. 
 
Σζλοσ ςτθ βιβλιογραφία τθσ λειτουργίασ εςωτερικοφ ελζγχου, πολλοί 
υποςτθρίηουν τθ ςθμαντικότθτα τθσ πιο κάτω εξίςωςθσ για τθν Απάτθ: 
 
Απάτθ = Κίνθτρο + Μζςα + Ευκαιρία 
 
Από τθν εξίςωςθ αυτι προκφπτει ότι ζνα ςτζλεχοσ μιασ επιχείρθςθσ που: 
αντιμετωπίηει ζνα ςοβαρό οικονομικό πρόβλθμα, διακζτει τισ απαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ για παραποίθςθ του προγράμματοσ είςπραξθσ των απαιτιςεων ι ζχει τθν 
ευκαιρία, ςε ςυνεργαςία με ζνα "ςυνάδελφο του, να αποκρφψει το γεγονόσ τθσ 
απάτθσ, είναι πολφ πικανόν να διαπράξει απάτθ ςε βάροσ τθσ επιχείρθςθσ. Απάτθ  
μπορεί  να  διαπραχκεί εςωτερικά  από εργαηόμενουσ μιασ επιχείρθςθσ ι εξωτερικά 
από τρίτουσ. Μπορεί επίςθσ να διαπραχκεί από τθ ςυνεργαςία τρίτων και 
εργαηόμενων τθσ επιχείρθςθσ. 
Μια Απάτθ μπορεί γενικά να ζχει ςχεδιαςκεί προςεκτικά για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα. Μια τζτοια απάτθ με τθ ςυνικθ πορεία των πραγμάτων είναι αρκετά 
δφςκολο να αποκαλυφκεί χωρίσ πρόςκετουσ ελζγχουσ. 

3.3.3. Κατθγορίεσ λογιςτικισ απάτθσ  

Σε προθγοφμενθ αναφορά ςτθ διεκνι βιβλιογραφία δθλϊκθκε ότι θ επαγγελματικι 
απάτθ και κατάχρθςθ ταξινομείται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 
 Απάτεσ εισ βάροσ τθσ εταιρίασ και 
 Απατθλζσ πράξεισ και απάτεσ οι οποίεσ ωφελοφν τθσ εταιρία. 

 

Ραρατίκεται ςυνοπτικι ανάλυςθ των δφο αυτϊν κατθγοριϊν 32: 

 ΑΠΑΣΘ ΠΡΟ ΟΦΕΛΟ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
 
Στθν κατθγορία, αυτι θ εταιρία είναι ο ωφελθμζνοσ τθσ δόλιασ πράξθσ. Θ ανϊτατθ 
διοίκθςθ με πράξεισ τθσ αυξάνει τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρίασ με ενζργειεσ που 
υπερεκτιμοφν το αποτζλεςμα, τισ πωλιςεισ ι το ενεργθτικό ι με τθν υποτιμθμζνθ 
εμφάνιςθ των δαπανϊν και των υποχρεϊςεων. 
Μια απάτθ που διαπράττεται προκειμζνου να ωφελθκεί θ επιχείρθςθ, κατά κανόνα 
προκφπτει ωσ αποτζλεςμα εκμετάλλευςθσ ενόσ άδικου ι ανικικου πλεονεκτιματοσ 
που μπορεί να εξαπατάει ζνα τρίτο πρόςωπο. Ενδεικτικά παραδείγματα τζτοιου 
είδουσ απάτθσ είναι: 
 
31 

Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ.435, Ρειραιάσ 2006. 

32 
Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ.515, Ρειραιάσ 2006. 
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 Ρϊλθςθ ι εκχϊρθςθ φανταςτικϊν ι παραπλανθτικά απεικονιςμζνων 
ςτοιχείων του  ενεργθτικοφ. 

 Αντικανονικζσ και παράνομεσ πλθρωμζσ κυβερνθτικϊν αξιωματοφχων, 
δωροδοκίεσ πάςθσ φφςεωσ, αμοιβζσ για ςυμμετοχι ςε παράνομεσ 
ενζργειεσ,  δωροδοκίεσ πελατϊν ι προμθκευτϊν 

 Εκοφςια, εςφαλμζνθ παρουςίαςθ ι αποτίμθςθ ςυναλλαγϊν, ςτοιχείων του 
ενεργθτικοφ, των υποχρεϊςεων ι του ειςοδιματοσ 

 Εκοφςια, εςφαλμζνθ εςωτερικά μεταφερόμενθ τιμι ςε όμιλο επιχειριςεων · 
(τιμι των αγακϊν που ανταλλάςςονται μεταξφ ςυνδεδεμζνων τμθμάτων του 
ομίλου). Δομϊντασ εκοφςια εςφαλμζνεσ τεχνικζσ τιμολόγθςθσ, θ διοίκθςθ 
μπορεί να βελτιϊςει τα λειτουργικά αποτελζςματα ενόσ οργανιςμοφ που 
ςυμμετζχει ςτθ ςυναλλαγι, ςε βάροσ ενόσ άλλου οργανιςμοφ του ίδιου 
ομίλου. 

 Εκοφςια αποτυχία να καταγραφοφν ι να αποκαλυφτοφν ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ που κα βελτίωναν τθ χρθματοοικονομικι εικόνα τθσ 
επιχείρθςθσ ςτουσ εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ τρίτουσ. 

 Απαγορευμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτζσ που παραβιάηουν 
       κυβερνθτικά νομοκετιματα, κανόνεσ, κανονιςμοφσ ι ςυμβόλαια. 

 Φορολογικι απάτθ 
 
 ΑΠΑΣΘ ΕΙ ΒΑΡΟ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

 
Ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ απάτθσ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι οι ακόλουκεσ : 
 
  Απάτθ εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ από εςωτερικοφσ δράςτεσ: 

 Κλοπι περιουςιακϊν ςτοιχείων, εκτροπι και ιδιοποίθςθ διακεςίμων. 

 Ραραποιιςεισ αποκεμάτων, χαρακτθριςμόσ υγιοφσ αποκζματοσ ωσ 
άχρθςτου ι ελαττωματικοφ. 

 Ραραποιιςεισ τιμολογίων προμθκευτϊν. 
 
Απάτθ εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ από εξωτερικοφσ δράςτεσ: 

 Απάτθ από προμθκευτζσ και εργολάβουσ, τιμολόγθςθ χωρίσ παράδοςθ, 
διπλι τιμολόγθςθ. 

  Δωροδοκία υπαλλιλων από προμθκευτζσ.  

 Δωροδοκία υπαλλιλων από πελάτεσ.  
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ΠΙΝΑΚΑ -2 Συνικεισ Μορφζσ Απατθλϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 
Είδοσ απάτθσ 

 

 
Παραδείγματα 

 

Ραραποίθςθ, νόκευςθ ι αλλοίωςθ 
των ςτοιχείων ι λοιπϊν 
παραςτατικϊν. 
 

 Αλλαγι τθσ θμερομθνίασ των τιμολογίων 
αγορϊν ζτςι, ϊςτε τα ζξοδα να μθν βαρφνουν 
αυτι τθ χριςθ αλλά τθν επόμενθ. 

 Αλλαγι θμερομθνιϊν ςτα δελτία αποςτολισ, 
ζτςι ϊςτε οι πωλιςεισ και τα εξ’ αυτϊν κζρδθ 
να καταχωρθκοφν πριν το χρόνο τθσ 
πραγματικισ αποςτολισ 

 Αλλαγι των ποςϊν ςτα τιμολόγια δαπανϊν 
προκειμζνου να εμφανιςτοφν μειωμζνεσ οι 
δαπάνεσ χριςεωσ. 

 Ρροςκικθ ανειλικρινϊν δελτίων απογραφισ 
εμπορευμάτων. 

 Εικονικά Τιμολόγια πωλιςεων ι δαπανϊν. 

Συγκάλυψθ ι παράλειψθ 
απεικόνιςθσ των ςυναλλαγϊν που 
πραγματοποιικθκαν ςτα 
παραςτατικά και ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ  
Κακι εφαρμογι λογιςτικϊν 
πολιτικϊν 
 

 Ραράλειψθ καταχϊριςθσ των τιμολογίων των 
προμθκευτϊν ςτο τζλοσ του χρόνου.  

 Δθμιουργία φανταςτικϊν παραγγελιϊν 
πελατϊν. 

 Ραγιοποίθςθ εξόδων πρϊτθσ εγκατάςταςθσ και 
άλλων δαπανϊν που κα ζπρεπε να 
καταγραφοφν ωσ ζξοδα ςυμφωνά με τα εκνικά 
ι τα διεκνι λογιςτικά πρότυπαα 

 Αναγνϊριςθ εςόδων και κερδϊν από πωλιςεισ 
για τισ οποίεσ υπάρχει ακόμθ ςθμαντικόσ 
κίνδυνοσ επιςτροφισ των πωλθκζντων 
προϊόντων.  

 Δθμιουργία ανεπαρκϊν προβλζψεων 
προκειμζνου να επιτευχκεί ζνα 
προκακοριςμζνο ποςό κζρδουσ. 

 Καταγραφι προκαταβολϊν για ζξοδα επόμενθσ 
χριςθσ ωσ ζξοδα τθσ τρζχουςασ περιόδου. 

Ραράλειψθ αποκάλυψθσ 
ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν 
 

 Απόκρυψθ τθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ 
οριςμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων.  

 Απόκρυψθ εκκρεμοφν οικονομικϊν 
διεκδικιςεων από τρίτουσ.  

 Ραράλειψθ αναφοράσ μιασ μεταβολισ ςτθ 
λογιςτικι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

3.3.4. Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν διάπραξθ τθσ απάτθσ (ςφμφωνα με το 

Ελεγκτικό Πρότυπο 99) 

Θ απάτθ μζςω τθσ παραποίθςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων παρουςιάηει τρία 
ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τα οποία είναι γνωςτά ωσ «Τρίγωνο τθσ Απάτθσ». Οι 
τρεισ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν διάπραξθ τθσ απάτθσ είναι οι εξισ: 
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 Θ πίεςθ που αντιμετωπίςει το άτομο και τα κίνθτρα που ζχει. 
 Θ ευκαιρία να διαπράξει τθν απάτθ και 
 Θ ςυμπεριφορά του ατόμου και θ εκλογίκευςθ τθσ απάτθσ. 

 

Και οι τρεισ ςυνκικεσ είναι ςυνικωσ απαραίτθτεσ για να διαπραχκεί απάτθ. 

Κάποιεσ από αυτζσ υπάρχουν ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον και άλλεσ είναι 
ζμφυτεσ ςτα ίδια τα άτομα ι τισ προςωπικζσ τουσ καταςτάςεισ. 
 

Ραρακάτω αναλφονται πιο λεπτομερϊσ οι τρεισ παράγοντεσ που ςχθματίηουν το 
«Τρίγωνο τθσ Απάτθσ»: 

 
 Κίνθτρα/ Ρίεςθ: 

 

Ρρόκειται για τα κίνθτρα ι τθν πίεςθ που δζχονται τα ανϊτατα ςτελζχθ τθσ 
διοίκθςθσ ι άλλοι εργαηόμενοι ϊςτε να παραποιιςουν ουςιωδϊσ τισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Ππωσ αναφζρει ο Καηαντηισ, «οι 
πιζςεισ που δζχονται τα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό 
περιβάλλον είναι τόςο ιςχυρζσ ϊςτε ζχουν μεταβάλει τθν αλλθλουχία τθσ 
λογιςτικισ και των πρακτικϊν διαχείριςθσ των κερδϊν». Θ πίεςθ μπορεί να μθν 
είναι πραγματικι ι ακόμα  και ορατι από ζναν τρίτο παρατθρθτι. Μερικζσ από τισ 
πιζςεισ που ωκοφν ςυχνά τα ςτελζχθ των επιχειριςεων ςτθν  ιδιοποίθςθ και τθν 
υπεξαίρεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι: 
 

 Θ ψφχωςθ για επιτυχία. 

 Υψθλά προςωπικά χρζθ. 

 Απροςδόκθτεσ οικονομικζσ ανάγκεσ, 

 Ρροςωπικζσ οικονομικζσ απϊλειεσ. 

 Ακριβζσ ςυνικειεσ. 

 Ριζςεισ από το εργαςιακό περιβάλλον 

 Άδικθ μεταχείριςθ. 

 Ζλλειψθ ςεβαςμοφ ι δυςαρζςκεια από τθν επιχείρθςθ. 

 

 Ευκαιρία: 

Υπάρχουν ςυνκικεσ οι οποίεσ προςφζρουν τθν ευκαιρία να παραποιθκοφν οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 Ραραδείγματα ευκαιριϊν για παραποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων είναι: 
 

 Θ αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ. 

 Τα αδφναμα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Θ ςυγκζντρωςθ δφναμθσ ςε ζνα μόνο πρόςωπο ι μία μικρι ομάδα 
προςϊπων. 

 Θ ταχεία ανανζωςθ του προςωπικοφ. 

 Οι ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ. 

 Οι περίπλοκεσ ςυναλλαγζσ. 

 Ζλλειψθ θκικισ κακοδιγθςθσ και θγεςίασ. 

 Ρρακτικζσ ατιμωρθςίασ. 
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 Συμπεριφορά/ Εκλογίκευςθ: 

Ρρόκειται για ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά, χαρακτιρα ι ςφνολο θκικϊν αξιϊν που 
επιτρζπουν ςε ζνα ι περιςςότερα άτομα να διαπράξουν εν γνϊςει τουσ και ςκόπιμα 
μια ανειλικρινι πράξθ, ι για μια κατάςταςθ όπου τα άτομα είναι ικανά να 
αιτιολογιςουν/ εκλογικεφςουν τθ διάπραξθ μιασ ανειλικρινοφσ πράξθσ. Τα άτομα 
γενικά δεν διαπράττουν απάτθ, εκτόσ αν μποροφν να τθν δικαιολογιςουν ςφμφωνα 
με τον προςωπικό τουσ κϊδικα θκικισ. Γι’ αυτό και ςυχνά τα διοικθτικά ςτελζχθ 
χρθςιμοποιοφν ωσ αιτιολόγθςθ τθσ διάπραξθσ μιασ απάτθσ , ςκζψεισ όπωσ ότι 
πρζπει να κρατθκεί υψθλά θ τιμι τθσ μετοχισ, ότι όλεσ οι εταιρίεσ εφαρμόηουν 
πρακτικζσ επικετικισ (aggressive) λογιςτικισ και πωσ πρόκειται για το καλό τθσ 
εταιρίασ. Σφμφωνα με τον Καηαντηι, οριςμζνεσ ςυμπεριφορζσ ι εκλογικεφςεισ 
υπαλλιλων που ςυνδζονται με πράξεισ απάτθσ είναι: 
 

 Θ αίςκθςθ ότι κάποιοσ κακοπλθρϊνεται. 

 Θ πεποίκθςθ ότι κάποιοσ δουλεφει υπερβολικά. 

 Θ πεποίκθςθ ότι θ ανϊτερθ ιεραρχικι κζςθ που κατζχει κάποιοσ ζχει τα 
πλεονεκτιματα τθσ. 

 Χαμθλόσ αυτοςεβαςμόσ ι θκικι. 

 Επικυμία για εκδίκθςθ κ.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ 

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΔΑΛΩΝ 

 

4.1. Ειςαγωγι 

Θ απάτθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχει λάβει το τελευταίο χρονικό 

διάςτθμα ιδιαίτερθ προςοχι από τθν επιχειρθματικι κοινότθτα και τισ ρυκμιςτικζσ 

αρχζσ, διότι αποτζλεςε τθν αιτία για τθν κατάρρευςθ μεγάλων επιχειριςεων. Θ 

απάτθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ είναι μια ςκόπιμθ προςπάκεια από τισ 

εταιρίεσ να εξαπατθκοφν ι να παραπλανθκοφν οι χριςτεσ των δθμοςιευμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων μζςω τθσ διάδοςθσ παραποιθμζνων και 

παραπλανθτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων.33,34 

Το φαινόμενο τθσ απάτθσ μπορεί να παρουςιαςκεί ςε κάκε επιχείρθςθ ι 

οργανιςμό, ςε κάκε τομζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Οι δράςτεσ μπορεί να 

εμφανιςτοφν ςε όλα τα επίπεδα και τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ. Είναι ξεκάκαρο 

ότι δεν υπάρχει εγγφθςθ εξάλειψθσ τθσ απάτθσ από οποιοδιποτε ςφςτθμα ελζγχου, 

είτε εςωτερικό είτε εξωτερικό, ι από κάποια ομάδα ςυμβοφλων. 

Οι παραποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ διαφκορά και θ πτϊχευςθ λόγω 

απάτθσ γνωςτϊν εταιρειϊν (όπωσ π.χ. Enron, WorldCom κ.α.) οδιγθςαν ςτθν 

αφφπνιςθ των ρυκμιςτικϊν αρχϊν για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των γεγονότων. Μια 

ςειρά μζτρων ζχει αςκιςει πίεςθ ςε όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, από τα μζλθ τθσ 

διοίκθςθσ ζωσ και τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ των 

προςπακειϊν καταπολζμθςθσ τθσ εταιρικισ απάτθσ και τθσ κακισ διαγωγισ. Το νζο 

νομικό πλαίςιο ενκαρρφνει τισ επιχειριςεισ να κεωριςουν τθν πρόλθψθ τθσ απάτθσ 

ωσ μζροσ του εςωτερικοφ ελζγχου. 

Γίνεται αντιλθπτό ότι για τον εςωτερικό ζλεγχο, αυτό το περιβάλλον παρουςιάηει 

προκλιςεισ και ευκαιρίεσ, κακϊσ οι εςωτερικοί ελεγκτζσ που αναπτφςςουν 

προγράμματα καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ προςφζρουν προςτικζμενθ αξία ςτουσ 

οργανιςμοφσ τουσ. Αντικζτωσ, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ που αποτυγχάνουν να 

ανταποκρικοφν ςτισ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ των μετόχων διακινδυνεφουν τθν 

επαγγελματικι τουσ αςφάλεια. 

Οι εταιρίεσ ιςτορικά δεν γνϊριηαν τθν πρόλθψθ τθσ απάτθσ ωσ ζνα ςθμαντικό ςτόχο 

των δραςτθριοτιτων τουσ. Οι πρωτοβουλίεσ ζναντι τθσ απάτθσ αποτελοφςαν μια 

πλευρά των δραςτθριοτιτων ςυμμόρφωςθσ και όχι τμιμα ενόσ προγράμματοσ με 

αποκλειςτικό ςκοπό τθν εφρεςθ τθσ απάτθσ. 

 

33 Spathis Christos ,2002. Detecting false financial statements using published data: Some evidence from Greece. 

Managerial auditing journal.Vol 17.No 4, p.p. 179-191. 

 34
 Rezaee Z.,2005. Causes, consequences and deterrence of financial statement fraud. Critical perspectives of 

accounting. Vol16,p.p. 277-298. 
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Ωςτόςο, ςιμερα οι παράγοντεσ ελζγχου αντικακιςτοφν το ενδιαφζρον 

ςυμμόρφωςθσ ωσ τον κφριο οδθγό πάταξθσ τθσ απάτθσ, κακϊσ θ απάτθ αποτελεί 

για όλεσ τισ οικονομικζσ μονάδεσ, ειςθγμζνεσ ι μθ, φψιςτθ ανθςυχία. Στο παρελκόν, 

κορυφαία ςτελζχθ, μζτοχοι, ελεγκτζσ και ρυκμιςτζσ κεωροφςαν τθν απάτθ ωσ 

ανωμαλία-αποτυχία του εςωτερικοφ ελζγχου. Ωσ αποτζλεςμα των μεγάλων 

λογιςτικϊν ςκανδάλων ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, θ απάτθ ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτουσ κφριουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται ςτενά με τθν αγορά, τουσ πιςτωτικοφσ και 

νομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ και τον κίνδυνο απϊλειασ φιμθσ. 

Ππωσ ζχει γίνει όμωσ αντιλθπτό, οι παραδοςιακζσ προςεγγίςεισ προσ τθν 

ςυμμόρφωςθ είναι ανεπαρκείσ. Σφμφωνα με διάφορεσ ζρευνεσ , θ ςυμμόρφωςθ 

αποτελεί ςθμαντικό κενό διαχείριςθσ του κινδφνου, το οποίο είναι πολφ ςθμαντικό 

να καλυφκεί. Για τθν κάλυψθ αυτι απαιτείται προλθπτικι ςυμμόρφωςθ.  

Θ νζα ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ τθσ απάτθσ και ςτθν ανίχνευςι τθσ ζχει επθρεάςει 

περιςςότερο από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ τθσ αλυςίδασ αξίασ το τμιμα 

εςωτερικοφ ελζγχου. Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ βρίςκεται με μοναδικό τρόπο ανάμεςα 

ςτθν ελεγκτικι επιτροπι και τθν ανϊτατθ διοίκθςθ, ζχοντασ άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ 

με τα δφο μζρθ. 

Οι ρόλοι ζναντι τθσ απάτθσ διαφζρουν από οργανιςμό ςε οργανιςμό. Ωςτόςο 

υπάρχει γενικι ςυμφωνία ότι θ ανϊτατθ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ ζναντι τθσ 

απάτθσ, ότι τα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου παρζχουν ενεργι επίβλεψθ των 

προςπακειϊν κατά τθσ απάτθσ και ότι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ λειτουργεί ωσ τθν 

κρίςιμθ γραμμι άμυνασ ζναντι τθσ απειλισ τθσ απάτθσ, με εςτίαςθ ςτθν 

παρακολοφκθςθ του κινδφνου και τθσ πρόλθψθσ τθσ απάτθσ. 

Θ απάτθ αποτελεί ζνα δφςκολο κζμα που χριηει άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ. Θ ανϊτατθ 

διοίκθςθ και θ επιτροπι ελζγχου είναι πικανό να ανακζςουν μεγάλο μερίδιο 

ευκφνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ απάτθσ ςτον εςωτερικό ελεγκτι. Ρροτεραιότθτα 

δίνεται ςτθν ανάγκθ εκτίμθςθσ του κινδφνου και ελζγχου τθσ απάτθσ, απαιτιςεισ 

που κα αναγκάςουν  τον εςωτερικό ελεγκτι να προςαρμόςει τισ ικανότθτζσ του 

αναλόγωσ. Πταν παρουςιάηονται ςυμβάντα απάτθσ, οι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι και 

θ επιτροπι ελζγχου ευκφνονται για το γεγονόσ ότι δεν τα αντιμετϊπιςαν οι ίδιοι 

αποτελεςματικά. Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ κα δεχκεί με τθν ςειρά του τισ επιπτϊςεισ 

μιασ κακισ πολιτικισ ζναντι του κινδφνου, χωρίσ όμωσ να του επιρριφτοφν ευκφνεσ. 

Ραράλλθλα ίςωσ οι εςωτερικοί ελεγκτζσ να αναλάβουν τθν διερεφνθςθ των 

γεγονότων που οδιγθςαν ςτθν απάτθ. 

Ζνα παράδειγμα αλλαγισ των προςδοκιϊν εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ των παρανομιϊν είναι ότι ςτο παρελκόν, πολλά τμιματα εςωτερικοφ 

ελζγχου εςτίαηαν κυρίωσ τισ προςπάκειεσ  και τουσ πόρουσ τουσ ςτθν ανίχνευςθ 

απάτθσ που αφοροφςε ςτθν κατάχρθςθ των εταιρικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ 
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εκτίμθςθ του κινδφνου παράνομθσ χρθματοοικονομικισ αναφοράσ και θ ανίχνευςθ 

τθσ απάτθσ  των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων αποτελοφςε αρμοδιότθτα των 

ανεξάρτθτων ελεγκτϊν. Στο νζο περιβάλλον θ διοίκθςθ δεν μπορεί να ςτθρίηεται 

ςτθν εργαςία των ανεξάρτθτων ελεγκτϊν ωσ βάςθ πιςτοποίθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου των 

χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν.  Θ διοίκθςθ ςε πολλζσ επιχειριςεισ κα ηθτιςει 

από τον εςωτερικό ζλεγχο να διαςφαλίςει ότι οι κίνδυνοι απάτθσ των 

χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν διευκετοφνται με οργανωμζνεσ προςπάκειεσ 

ζναντι τθσ απάτθσ. 

Συνεπϊσ, πολλά τμιματα εςωτερικοφ ελζγχου καλοφνται να ενιςχφςουν τισ 

ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν εκτίμθςθ των κινδφνων απάτθσ των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

4.2. Ανίχνευςθ και διερεφνθςθ τθσ απάτθσ από τον εςωτερικό  ι τον εξωτερικό 

ελεγκτι.35 

Ο ελεγκτισ, για τθν ανίχνευςθ τθσ απάτθσ, πρζπει πρϊτα να ενθμερϊςει τα μζλθ 
τθσ ελεγκτικισ ομάδασ για τθν πικανότθτα φπαρξθσ ουςιαςτικισ παραποίθςθσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων λόγω απάτθσ. Ο ελεγκτισ, ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, κα 
πρζπει να υπογραμμίςει τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει για τθν ανακάλυψθ τθσ 
απάτθσ το πνεφμα του επαγγελματικοφ ςκεπτικιςμοφ, που πρζπει να διακατζχει 
όλα τα μζλθ τθσ ελεγκτικισ ομάδασ κακ' όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου. Ο ζλεγχοσ κα 
πρζπει να εκτελεςκεί με τθν παραδοχι φπαρξθσ μιασ πικανότθτασ απάτθσ, 
ανεξάρτθτα από οποιεςδιποτε απόψεισ ι εμπειρίεσ υπάρχουν ςτα μζλθ τθσ 
ομάδασ για τθν ελεγχόμενθ επιχείρθςθ και τθν τιμιότθτα και τθν ακεραιότθτα των 
μελϊν τθσ διοίκθςισ τθσ. Ο ελεγκτισ πρζπει να δϊςει τθν ευκαιρία ςτα 
περιςςότερο ζμπειρα μζλθ τθσ ελεγκτικισ ομάδασ να μεταδϊςουν τθ γνϊςθ και τθν 
εμπειρία τουσ, για τθν επιχείρθςθ και τον κλάδο τθσ ςτα μζλθ με μικρότερθ πείρα 
και να ςυηθτιςουν όλοι μαηί τισ περιοχζσ πικανισ εμφάνιςθσ απάτθσ. 
Ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα για τον εντοπιςμό τθσ απάτθσ είναι και θ εξζταςθ των 
μελϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ. Ο ελεγκτισ, κατά τθν εξζταςθ 
αυτι, πρζπει να διαγνϊςει τθν αντίλθψθ και τθ γνϊςθ τθσ διοίκθςθσ, για τουσ 
κινδφνουσ διάπραξθσ απάτθσ ςτθν επιχείρθςθ και να καταγράψει τισ πολιτικζσ, τα 
προγράμματα και τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου που ζχει κεςπίςει θ διοίκθςθ για τθν 
πρόλθψθ, αποτροπι ι αποκάλυψθ τθσ απάτθσ. Θ επιτροπι ελζγχου τθσ επιχείρθςθσ 
μπορεί να είναι επιφορτιςμζνθ με τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
των  πολιτικϊν  αυτϊν. Για το λόγο  αυτό ο  ελεγκτισ πρζπει να εξετάςει και τα μζλθ  
τθσ επιτροπισ αυτισ, κακϊσ και τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ, οι οποίοι είναι 
επιφορτιςμζνοι με τθν πρόλθψθ και τθν αποτροπι τθσ απάτθσ. 
Ο ελεγκτισ πρζπει, επίςθσ, να ερευνιςει και να εκτιμιςει τθν φπαρξθ ενόσ ι 
περιςςότερων παραγόντων που ςυνδζονται με τθ διάπραξθ απάτθσ και τθν εξ 
αυτισ  παραποίθςθ  των  οικονομικϊν καταςτάςεων. Θ χρθςιμοποίθςθ διαδικαςιϊν  
 
35 

Καηαντηισ Χριςτοσ, «Ελεγκτικι και εςωτερικόσ ζλεγχοσ» ςελ.527, Ρειραιάσ 2006. 
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αναλυτικισ διερεφνθςθσ ςτθ φάςθ του προγραμματιςμοφ του ελεγκτικοφ ζργου 
βοθκάει ςτθν αποκάλυψθ απροςδόκθτων ςχζςεων και τάςεων, οι οποίεσ κα πρζπει 
να αξιολογθκοφν για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου ουςιαςτικισ παραποίθςθσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων λόγω απάτθσ. 
Τζλοσ ο ελεγκτισ, με βάςθ τα ςυγκεντρωκζντα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, κα πρζπει 
να εκτιμιςει αν υφίςτανται οι τρεισ ςυνκικεσ για διάπραξθ απάτθσ: Κίνθτρα-
Ριζςεισ, Ευκαιρίεσ και Εκλογίκευςθ.  
Ραρατίκεται ςυνοπτικι ανάλυςθ ςχετικά με για τθν ανίχνευςθ και τθ διερεφνθςθ 
τθσ απάτθσ. 
 
 Ανίχνευςθ τθσ απάτθσ 

 
Θ ανίχνευςθ τθσ απάτθσ ζχει ωσ ςκοπό τθν αναγνϊριςθ ενδείξεων απάτθσ, ικανϊν 
να ςτοιχειοκετιςουν μια πρόταςθ για περαιτζρω διερεφνθςθ. Ενδείξεισ τζτοιου 
είδουσ μπορεί να προκφψουν από ελζγχουσ τουσ οποίουσ ζχει κακιερϊςει θ ίδια θ 
διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, από δοκιμαςίεσ του εςωτερικοφ ελζγχου και από άλλεσ 
πθγζσ εντόσ και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ. 
Κατά τθν διενζργεια των ελεγκτικϊν του εργαςιϊν, ο ελεγκτισ για να είναι ςε κζςθ 
να ανιχνεφςει τθν απάτθ κα πρζπει να : 
 

 Ζχει επαρκι γνϊςθ ςε κζματα απάτθσ. Δθλαδι να γνωρίηει κάποια 
χαρακτθριςτικά τθσ απάτθσ ι τυχόν τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται 
ςυνικωσ. 

 Είναι ςε ετοιμότθτα για να αντιμετωπίςει περιπτϊςεισ πρόςφορεσ για 
απατθλι ςυμπεριφορά. Πταν υπάρχουν πολλζσ ενδείξεισ , τότε αυξάνεται 
και θ πικανότθτα απάτθσ. 

 Αξιολογεί τισ ενδείξεισ για πικανι απάτθ και να αποφαςίηει αν είναι 
απαραίτθτοσ ζνασ πιο ενδελεχισ ζλεγχοσ.  

 Ειδοποιεί τα κακ’ φλθ αρμόδια όργανα μζςα ςτθν επιχείρθςθ για τθν τυχόν 
φπαρξθ ενδείξεων διάπραξθσ απάτθσ και για τθν λιψθ των αναγκαίων 
μζτρων. 

 
 Διερεφνθςθ τθσ απάτθσ 

 
Θ διερεφνθςθ τθσ απάτθσ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ εκτεταμζνων διαδικαςιϊν 
ελζγχου για τθν εξακρίβωςθ αν θ απάτθ ζχει διαπραχκεί. Ρεριλαμβάνει τθ 
ςυγκζντρωςθ επαρκοφσ αποδεικτικοφ υλικοφ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ 
τθσ απάτθσ που αποκαλφφκθκε. Κατά τθν πραγματοποίθςθ των ελεγκτικϊν 
διαδικαςιϊν διερεφνθςθσ τθσ απάτθσ ο ελεγκτισ ι  και ο εςωτερικόσ ελεγκτισ τθσ 
ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει: 
 

 Να εκτιμιςει το επίπεδο και τθν ζκταςθ τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ απάτθσ 
μζςα ςτον οργανιςμό. 

 Να κακορίςει τθ γνϊςθ, τισ ικανότθτεσ και τθν πεικαρχία που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν αποτελεςματικι διενζργεια τθσ ζρευνασ. Θα πρζπει να 
ζχει λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα οφτωσ ϊςτε ο ζλεγχοσ να 
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πραγματοποιθκεί ζχοντασ ωσ βάςθ τθν απόλυτθ ανεξαρτθςία των ελεγκτϊν 
από τυχόν παρεμβάςεισ εμπλεκομζνων μερϊν. 

 Να ςχεδιάςει τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν 
προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι αυτουργοί τθσ απάτθσ, θ ζκταςθ τθσ και οι 
τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διάπραξθ τθσ απάτθσ. 

 Να ςυντονίςει τισ δραςτθριότθτεσ  όλων των μελϊν που είναι απαραίτθτοι 
για τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ τθσ απάτθσ όπωσ είναι π.χ. θ διοίκθςθ, ο 
νομικόσ ςφμβουλοσ τθσ εταιρίασ ι τυχόν άλλοι ειδικοί. 

 

4.3. Εςωτερικόσ ζλεγχοσ και αξιοπιςτία των οικονομικϊν καταςτάςεων 

 

Ππωσ ζχει αναφερκεί και ανωτζρω, ο κίνδυνοσ παραποίθςθσ των Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων είναι πραγματικά μεγάλοσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που τα ελεγκτικά 

Ρρότυπα δίδουν τόςθ βαρφτθτα ςτον ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ των ελεγκτϊν 

(εςωτερικϊν και εξωτερικϊν) μιασ επιχείρθςθσ. Θ Ευκφνθ του ελεγκτι ςτθν 

διαπίςτωςθ απάτθσ ι λάκουσ ,ςφμφωνα με το Διεκνζσ Ρρότυπο 240 είναι ότι 

οφείλει κυρίωσ36 : 

 Να διατθρεί ςτάςθ επαγγελματικοφ ςκεπτικιςμοφ ςε όλθ τθν διάρκεια του 

ζλεγχου. 

 Να εφαρμόςει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για να αποκτιςει πραγματικι γνϊςθ 

τόςο τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ όςο και τθσ καταλλθλότθτασ και 

αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Να αξιολογιςει και να προςδιορίςει τουσ κινδφνουσ παρείςφρθςθσ 

ουςιωδϊν ανακριβειϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ λόγω απάτθσ. 

 Στα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ του κινδφνου τθσ μθ εφρυκμθσ λειτουργίασ των 

δικλείδων αςφαλείασ να ςχεδιάςει και να εκτελζςει τισ κατάλλθλεσ 

ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. 

 Κατά τον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν, να 

αξιολογιςει τον κίνδυνο φπαρξθσ ουςιωδϊν ανακριβειϊν επί των 

οικονομικϊν καταςτάςεων που οφείλονται ςε απάτθ ι ςφάλμα. 

 

Θ διενζργεια  κάκε  ελζγχου  περιλαμβάνει  οριςμζνουσ κινδφνουσ.   Τα ςυςτατικά 

ςτοιχεία του Ελεγκτικοφ Κινδφνου αναλφονται λεπτομερϊσ ςτισ παραγράφουσ 29-

32 του ΔΕΡ 200, και είναι τα εξισ 37: 

 
36  

Λουμιϊτθσ Ι. Βαςίλειοσ «Βαςικζσ οδθγίεσ Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Ρροτφπων» ςελ.80, 2θ ζκδοςθ Ινςτιτοφτου 

Εκπαίδευςθσ Σ.Ο.Ε.Λ., Ακινα 2008. 
37

 Λουμιϊτθσ Ι. Βαςίλειοσ «Εφαρμογι ςε ανϊνυμθ εταιρία τθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ του ελεγκτικοφ 

κινδφνου»  ςελ 4, εταιρία ΣΟΛ αεοε, Ακινα 2009. 

 



80 
 

Ενιαίοσ ελεγκτικόσ κίνδυνοσ 

(ςυςτατικά ελεγκτικοφ κινδφνου) 

 

 

Κίνδυνοσ οι οικονομικζσ καταςτάςεισ να 

περιζχουν ςφάλματα ι παραλείψεισ 

Κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ από τον ελεγκτι των 

ςφαλμάτων ι παραλείψεων των οικονομικϊν 

καταςτάςεων 

 

 

Εγγενισ κίνδυνοσ 

(inherent risk) 

π.χ. διακζςιμα, 

πολφπλοκεσ 

ςυναλλαγζσ, λογιςτικζσ 

εκτιμιςεισ κ.λπ. 

Κίνδυνοσ ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου ι 

δικλείδων αςφαλείασ  

(control risk)  

Δειγματολθπτικόσ 

κίνδυνοσ  

(sampling risk) 

Μθ δειγματολθπτικόσ 

κίνδυνοσ  

(non sampling risk)  

Το ςφάλμα υπάρχει ςτο 

δείγμα, αλλά ο ελεγκτισ 

αποτυγχάνει να το 

ανακαλφψει λόγω 

εςφαλμζνων ελεγκτικϊν 

διαδικαςιϊν 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 29 του ΔΕΡ 200, «....ο κίνδυνοσ να υπάρχουν ουςιϊδθ 
ςφάλματα ςε επίπεδο ιςχυριςμϊν τθσ διοίκθςθσ αποτελείται από δφο ςυςτατικά τα 
οποία αναλφονται ςτθ ςυνζχεια: 
 

 Εγγενισ Κίνδυνοσ, είναι θ δεκτικότθτα (ι ευαιςκθςία) ενόσ ιςχυριςμοφ τθσ 
διοίκθςθσ (π.χ. τα διακζςιμα που εμφανίηονται ςτο λογ. του Ιςολογιςμοφ 
«Ταμείο» πράγματι υπάρχουν) ςε ςφάλμα το οποίο μπορεί να είναι ςθμαντικό, 
είτε ςε επίπεδο ατομικό είτε ςε επίπεδο ςωρευτικό μαηί με άλλα ςφάλματα, 
δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν ςχετικζσ δικλείδεσ αςφαλείασ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ, 
ςυγκριτικά με άλλουσ, είναι υψθλότεροσ ςε κάποιουσ ιςχυριςμοφσ τθσ 
διοίκθςθσ, ςυναφείσ με κατθγορίεσ ςυναλλαγϊν, λογιςτικά υπόλοιπα και 
γνωςτοποιιςεισ του προςαρτιματοσ. Για παράδειγμα, ςυναλλαγζσ με υψθλό 
βακμό πολυπλοκότθτασ είναι περιςςότερο πικανό να περιζχουν ουςιϊδθ 
ςφάλματα από τισ ςυναλλαγζσ με χαμθλότερο βακμό πολυπλοκότθτασ. 

Υπόλοιπα λογαριαςμϊν που προζρχονται από λογιςτικζσ εκτιμιςεισ (π.χ. εφλογθ 
αξία κλπ), οι οποίεσ προζρχονται από αβζβαιεσ μετριςεισ και υπολογιςμοφσ, 
εμπεριζχουν ςθμαντικότερο κίνδυνο ςε ςχζςθ με τουσ λογαριαςμοφσ που 
περιζχουν αντικειμενικά δεδομζνα (π.χ. αξία κτιςεωσ κλπ). 
Μερικζσ φορζσ, εξωγενείσ παράγοντεσ προςαυξάνουν τουσ επιχειρθματικοφσ 
κινδφνουσ και επιπλζον μπορεί να επιδροφν και ςτον εγγενι κίνδυνο. Για 
παράδειγμα, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ μπορεί να καταςτιςουν κάποιο προϊόν 
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απαξιωμζνο και εξαιτίασ αυτοφ του γεγονότοσ τα αποκζματα μπορεί να είναι 
περιςςότερα δεκτικά ςε υπερεκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ. Επί πλζον, υπάρχουν και 
παράγοντεσ εντόσ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ και του περιβάλλοντόσ 
τθσ που ςυνδζονται με οριςμζνεσ ι όλεσ τισ κατθγορίεσ των ςυναλλαγϊν, 
υπολοίπων των λογαριαςμϊν ι γνωςτοποιιςεων ςτο προςάρτθμα, οι οποίεσ 
ενδζχεται να επιδροφν ςτον εγγενι κίνδυνο που ςυνδζεται με ζνα ςυγκεκριμζνο 
ιςχυριςμό τθσ διοίκθςθσ. Οι παράγοντεσ αυτοί περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
τθν ζλλειψθ επαρκοφσ κεφαλαίου κίνθςθσ για τθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων 
τθσ ι μια πτωτικι αγορά, θ οποία χαρακτθρίηεται από ζναν ςθμαντικό αρικμό 
επιχειρθματικϊν αποτυχιϊν. 
 

 Κίνδυνοσ δικλείδων αςφαλείασ, είναι ο κίνδυνοσ ζνα ςφάλμα που μπορεί να 
προκφψει ςε ζναν ιςχυριςμό τθσ διοίκθςθσ (π.χ. τα ζςοδα που εμφανίηονται ςτα 
Αποτελζςματα Χριςεωσ αφοροφν τθν κλειόμενθ χριςθ), ο οποίοσ είναι 
ςθμαντικόσ είτε ςε επίπεδο ατομικό είτε ςε επίπεδο ςωρευτικό μαηί με άλλα 
ςφάλματα, δεν μπορεί να προβλεφκεί ι να εντοπιςτεί και να διορκωκεί, 
περιοδικά, από το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ 
μονάδασ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ εξαρτάται από τθν αποτελεςματικότθτα του 
ςχεδιαςμοφ και των εςωτερικϊν δικλείδων αςφαλείασ που λειτουργοφν, 
προκειμζνου θ οικονομικι μονάδα να πετφχει τουσ αντικειμενικοφσ τθσ ςτόχουσ 
που ςυνδζονται με τθ διαδικαςία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.  
 

Επίςθσ ςφμφωνα με το ΔΕΡ 200 υπάρχει και ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ από τον 
ελεγκτι των ςφαλμάτων ι παραλείψεων των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
Αναλυτικότερα: 

 Κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ. Σφμφωνα με το ΔΕΡ 200, ο «Κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ» 
αφορά τον κίνδυνο ο ελεγκτισ να μθν εντοπίςει ζνα ςφάλμα, το οποίο 
ενδεχομζνωσ εμπεριζχεται ςε ζναν ιςχυριςμό τθσ διοίκθςθσ (π.χ. θ αποτίμθςθ 
των αποκεμάτων ζγινε ςφμφωνα με το εφαρμοηόμενο λογιςτικό πλαίςιο), που 
μπορεί να είναι ςθμαντικόσ είτε ςε επίπεδο ατομικό είτε ςε επίπεδο ςωρευτικό 
μαηί με άλλα ςφάλματα. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ είναι ςυνάρτθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ μίασ ελεγκτικισ διαδικαςίασ και τθσ εφαρμογισ τθσ από 
τον ελεγκτι. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ δεν μπορεί να εκλείψει, δεδομζνου ότι ο 
ελεγκτισ ςυνικωσ δεν εξετάηει όλεσ τισ κατθγορίεσ των ςυναλλαγϊν, τα 
λογιςτικά υπόλοιπα των λογαριαςμϊν ι τισ γνωςτοποιιςεισ ςτο προςάρτθμα 
των οικονομικϊν καταςτάςεων ι λοιποφσ παράγοντεσ. 
Τζτοιοι λοιποί παράγοντεσ περιλαμβάνουν τθν πικανότθτα ο ελεγκτισ να 
επιλζξει μία ακατάλλθλθ ελεγκτικι διαδικαςία ι να κάνει κακι εκτζλεςθ μίασ 
ελεγκτικισ διαδικαςίασ ι να παρερμθνεφςει τα αποτελζςματα του ελζγχου. Ο 
κίνδυνοσ αυτόσ μπορεί να καλυφκεί μζςω του επαρκοφσ ςχεδιαςμοφ, τθσ 
ςυμμετοχισ του κατάλλθλου προςωπικοφ ςτθν ομάδα ελζγχου, τθσ εφαρμογισ 
επαγγελματικισ κρίςθσ και τθσ επιτιρθςθσ και επιςκόπθςθσ τθσ εκτελεςκείςασ 
ελεγκτικισ εργαςίασ. 
Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ςυνδζεται με τθ φφςθ, το χρόνο και τθν ζκταςθ των 
ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν που αποφαςίηονται από τον ελεγκτι, προκειμζνου να 
μειωκεί ο ελεγκτικόσ κίνδυνοσ ςε ζνα αποδεκτά χαμθλό επίπεδο. 
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Ο Ελεγκτικόσ Κίνδυνοσ ςε επίπεδο λογιςτικοφ υπολοίπου λογαριαςμοφ ι 

κατθγορίασ ςυναλλαγϊν ζχει δφο κφρια ςυςτατικά:  

 τον κίνδυνο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ να περιζχουν ςφάλματα και 

παραλείψεισ που είναι ςθμαντικζσ είτε ςε ατομικό είτε ςε ςυνολικό επίπεδο, 

και  

 τον κίνδυνο ο ελεγκτισ να μθν εντοπίςει αυτά τα ουςιϊδθ ςφάλματα και 

παραλείψεισ κατά τθ διάρκεια του ελζγχου του.  

 

Ο ελεγκτισ εντοπίηει τουσ κινδφνουσ, οι οποίοι ςυνδζονται με τθν ελεγχόμενθ 

οικονομικι μονάδα και εκτιμά τον κίνδυνο οι εςωτερικζσ δικλείδεσ αςφαλείασ να 

μθν ζχουν τθ δυνατότθτα (είτε λόγω ελλιποφσ ςχεδιαςμοφ είτε λόγω ανεπαρκοφσ 

λειτουργίασ) να προβλζπουν ι να εντοπίηουν ςφάλματα και παραλείψεισ που 

μπορεί να είναι ςθμαντικζσ, χωρίσ όμωσ να μπορεί να μειϊςει ι να αλλάξει τουσ 

κινδφνουσ αυτοφσ. 

Ο δεφτεροσ κίνδυνοσ από τουσ προαναφερκζντεσ είναι ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ 

και είναι διαχειρίςιμοσ από τον ελεγκτι, μζςω τθσ επιλογισ και εκτζλεςθσ των 

κατάλλθλων άμεςων αναλυτικϊν ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν, ςε ςυγκεκριμζνουσ 

ιςχυριςμοφσ τθσ διοίκθςθσ που ςυνδζονται με κατθγορίεσ ςυναλλαγϊν και 

υπόλοιπα λογαριαςμϊν.  

Ππωσ προαναφζρκθκε, ο ενιαίοσ ελεγκτικόσ κίνδυνοσ, δθλαδι ο κίνδυνοσ να 

διατυπϊςει ο ελεγκτισ ακατάλλθλθ ελεγκτικι γνϊμθ όταν οι οικονομικζσ 

καταςτάςεισ περιζχουν ςθμαντικά ςφάλματα, αποτελείται από τρία ςυςτατικά: 

 

 τον Εγγενι Κίνδυνο (Inherent Risk) 
 

 τον Κίνδυνο Δικλείδων Αςφαλείασ (Control Risk) 
 

 τον Κίνδυνο μθ Εντοπιςμοφ (Detection Risk) 
 

Οι τρεισ αυτοί κίνδυνοι πολλαπλαςιαηόμενοι μεταξφ τουσ δίνουν τον Ενιαίο 

Ελεγκτικό Κίνδυνο (AR). Συνεπϊσ: 

                                              AR = IR x CR x DR 

 

Βάςει τθσ ανωτζρω ςχζςθσ, όςο χαμθλότερο είναι το επίπεδο ελεγκτικοφ κινδφνου 

που κακορίςκθκε, τόςο περιςςότερθ ελεγκτικι εργαςία απαιτείται. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτζσ δίνουν μεγάλθ ςθμαςία ςτα αποτελζςματα του εςωτερικοφ 

ελζγχου. Θ ποιότθτα του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου είναι αυτι που κακορίηει 

ςε ςθμαντικό βακμό τθν ζκταςθ του εξωτερικοφ ελζγχου. Υπάρχει δθλαδι μία 
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αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ τουσ. Πςο αυξάνεται θ ποιότθτα του εςωτερικοφ ελζγχου 

,δθλαδι οι δικλείδεσ αςφαλείασ που υπάρχουν, τόςο μειϊνεται θ ζκταςθ του 

εξωτερικοφ ελζγχου από τουσ  ανεξάρτθτουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ, και αντίςτροφα 

κακϊσ δείχνουν μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςτθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. 

4.4. Επαγγελματικό Πρότυπο 280 «Περί προςικουςασ επαγγελματικισ επιμζλειασ 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν ςε κζματα απάτθσ». 

 

Το Επαγγελματικό Ρρότυπο 280 (ΙΙΑ) για τθν προςικουςα επαγγελματικι επιμζλεια 
καλφπτει εκτενϊσ το κζμα τθσ απάτθσ και των ςχετικϊν υποχρεϊςεων των 
εςωτερικϊν ελεγκτϊν. Σφμφωνα με αυτό το πρότυπο, θ απάτθ ςυμπεριλαμβάνει 
μια ςειρά παρατυπιϊν και παράνομων πράξεων που χαρακτθρίηονται από ςκόπιμθ 

Εξαπάτθςθ38. 

Το επαγγελματικό πρότυπο 280 αναφζρει επίςθσ ότι θ απάτθ που ςκοπό ζχει να 
ωφελιςει τον οργανιςμό γενικά, επιφζρει αυτό το αποτζλεςμα με αξιοποίθςθ ενόσ 
άδικου ι ανζντιμου πλεονεκτιματοσ, το οποίο μπορεί επίςθσ να εξαπατιςει ζνα 
ζξωκεν ςυμβαλλόμενο μζροσ. 
Για τθν αποτροπι τθσ απάτθσ και για τθν ευκφνθ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν το 
Επαγγελματικό Ρρότυπο 280 αναφζρει: 
 
 Θ αποτροπι τθσ απάτθσ ςυνίςταται ςτισ πράξεισ εκείνεσ που λαμβάνονται για 

παρεμπόδιςθ διάπραξθσ απάτθσ και περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο, εάν 
πράγματι λαμβάνει χϊρα απάτθ. Ο κυριότεροσ μθχανιςμόσ αποτροπισ είναι το 
ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου. Θ βαςικι ευκφνθ για κακιζρωςθ και διατιρθςθ 
του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου παραμζνει ςτθ διοίκθςθ. 

 
 Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ είναι υπεφκυνοι για τθ ςυμβολι ςτθν αποτροπι τθσ 

απάτθσ εξετάηοντασ και αξιολογϊντασ τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτα 
του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ δυνθτικισ 
ζκκεςθσ ςε κίνδυνο ςε διάφορουσ τομείσ των λειτουργιϊν του οργανιςμοφ. Για 
τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου κακικοντοσ, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ πρζπει, για 
παράδειγμα, να προςδιορίηουν εάν: 

 Το οργανωτικό περιβάλλον ενκαρρφνει τθ ςκοπιμότθτα των ςυςτθμάτων 
ελζγχου. 

 Ζχουν τεκεί ρεαλιςτικοί οργανωτικοί ςτόχοι και αντικειμενικοί ςκοποί. 

 Υπάρχουν γραπτζσ πολιτικζσ (π.χ. κϊδικασ ςυμπεριφοράσ), που 
περιγράφουν τισ απαγορευμζνεσ δραςτθριότθτεσ και τθν ενζργεια που 
απαιτείται οποτεδιποτε ανακαλφπτονται παραβιάςεισ. 

 Ζχουν κακιερωκεί και διατθρθκεί κατάλλθλεσ πολιτικζσ εξουςιοδότθςθσ για 
ςυναλλαγζσ. 

 
 
38 

Coram P.; Ferguson C.; «The Value of Internal Auditing in Fraud Detection», Moroney R. (2006).   
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 Ζχουν αναπτυχκεί πολιτικζσ, πρακτικζσ, διαδικαςίεσ, εκκζςεισ και άλλοι 
μθχανιςμοί για παρακολοφκθςθ δραςτθριοτιτων και διαςφάλιςθ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων, ιδιαίτερα ςε τομείσ υψθλοφ κινδφνου. 

 Τα κανάλια επικοινωνίασ εφοδιάηουν τθ διοίκθςθ με επαρκείσ και αξιόπιςτεσ 
πλθροφορίεσ,  

 Ρρζπει να γίνονται ειςθγιςεισ για τθν κακιζρωςθ ι ενίςχυςθ οικονομικά 
αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου για διευκόλυνςθ 
αποτροπισ τθσ απάτθσ. 
 

Για τθν αποκάλυψθ τθσ απάτθσ και τθν ευκφνθ του εςωτερικοφ ελεγκτι όςον 
αφορά τθν ανακάλυψθ απάτθσ το πιο πάνω επαγγελματικό πρότυπο αναφζρει 
ότι:39 
 
 Θ ανακάλυψθ τθσ απάτθσ ςυνιςτάται ςτθν εξακρίβωςθ δεικτϊν απάτθσ 

κατάλλθλων για να δικαιολογιςουν ειςιγθςθ μιασ διερεφνθςθσ. Οι 
ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ ενδζχεται να προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα ςυςτθμάτων 
εςωτερικοφ ελζγχου που διεξιχκθςαν από ελεγκτζσ και άλλων πθγϊν τόςο εντόσ 
όςο και εκτόσ του οργανιςμοφ. 

 
 Κατά τθ διεξαγωγι εργαςιϊν ελζγχου, οι ευκφνεσ του εςωτερικοφ ελεγκτι όςον 

αφορά τθν ανακάλυψθ τθσ απάτθσ είναι: 

 Να ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ απάτθσ για να μπορεί να αναγνωρίηει ενδείξεισ 
ενδεχόμενθσ διάπραξθσ απάτθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ ςυμπεριλαμβάνει 
τθν ανάγκθ να γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά τθσ απάτθσ, τισ τεχνικζσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθ διάπραξθ απάτθσ και τα είδθ τθσ απάτθσ ςχετικά με 
τισ δραςτθριότθτεσ που ελζγχονται. 

 Να βρίςκεται ςε επιφυλακι για τζτοιεσ περιςτάςεισ, όμωσ π.χ. αδυναμίεσ 
ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου, οι οποίεσ μπορεί να επιτρζψουν τθν 
πραγματοποίθςθσ απάτθσ. Εάν ανακαλυφκοφν ςοβαρζσ αδυναμίεσ ελζγχου, 
οι πρόςκετοι ζλεγχοι που διεξάγονται από εςωτερικοφσ ελεγκτζσ πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν ελζγχουσ προσ τθν κατεφκυνςθ αναγνϊριςθσ άλλων 
ενδείξεων απάτθσ. Οριςμζνα παραδείγματα ενδείξεων είναι μθ 
εξουςιοδοτθμζνεσ ςυναλλαγζσ, παραβίαςθ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ 
ελζγχου, ανεξιγθτεσ εξαιρζςεισ τιμολογιςεων και αςυνικιςτα μεγάλεσ 
απϊλειεσ προϊόντων. Οι  εςωτερικοί  ελεγκτζσ  πρζπει να αναγνωρίηουν ότι θ  
παρουςία ενδείξεων περιςςότερων τθσ μίασ ςε κακεμία χρονικι ςτιγμι 
αυξάνει τθν πικανότθτα διάπραξθσ απάτθσ. 

 Να αξιολογεί τισ ενδείξεισ ενδεχόμενθσ διάπραξθσ απάτθσ και να αποφαςίηει 
εάν είναι απαραίτθτθ περαιτζρω ενζργεια ι εάν πρζπει να προτακεί 
διερεφνθςθ. 

 Να  γνωςτοποιεί  ςτισ  κατάλλθλεσ  αρχζσ  του  οργανιςμοφ  εάν  λιφκθκε 
απόφαςθ ότι υπάρχουν επαρκείσ ενδείξεισ διάπραξθσ απάτθσ ϊςτε να 
προτακεί διερεφνθςθ. 
 

 
39 

Chaney C.; Kim G. (2007), «The Integrated Auditor», Vol. 64,  Iss. 4, pp. 46-52. 
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 Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ δεν αναμζνεται να ζχουν γνϊςθ ιςοδφναμθ με εκείνθ 
ενόσ ατόμου που θ βαςικι του ευκφνθ είναι θ ανακάλυψθ και θ διερεφνθςθ τθσ 
απάτθσ. Επίςθσ, μόνο οι διαδικαςίεσ ελζγχου, ακόμθ και όταν επιτελοφνται με 
δζουςα επαγγελματικι επιμζλεια, δεν εγγυϊνται ότι κα ανακαλυφκεί απάτθ. 

 
 Θ διερεφνθςθ τθσ απάτθσ ςυνιςτάται ςε επιτζλεςθ εκτεταμζνων διαδικαςιϊν 

που είναι απαραίτθτεσ ϊςτε να προςδιοριςκεί εάν ζχει ςυμβεί θ απάτθ, όπωσ 
υποδθλϊκθκε από τισ ενδείξεισ. 

 

 Κατά τθ διεξαγωγι διερευνιςεων απάτθσ, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ πρζπει: 

 Να εκτιμοφν το πικανό επίπεδο και τθν ζκταςθ τθσ ςυνυπαιτιότθτασ ςτθν 
απάτθ ςτα πλαίςια του οργανιςμοφ. Αυτό μπορεί να είναι κρίςιμο για να 
διαςφαλίηεται ότι ο εςωτερικόσ ελεγκτισ πρζπει να αποφεφγει να δίνει 
πλθροφορίεσ ι να αποκτά παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ από άτομα που 
ενδζχεται να ζχουν εμπλακεί. 

 Να προςδιορίηουν τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθν εξειδίκευςθ που 
απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι επιτζλεςθ τθσ διερεφνθςθσ. Ρρζπει να 
γίνεται κακοριςμόσ των προςόντων και των ικανοτιτων των εςωτερικϊν 
ελεγκτϊν και των διακζςιμων ειδικϊν για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα, για να 
διαςφαλιςκεί ότι αυτι διεξάγεται από τα άτομα που ζχουν το κατάλλθλο 
είδοσ και επίπεδο τεχνικϊν γνϊςεων. Αυτό πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει 
διαβεβαιϊςεισ ςε κζματα όπωσ π.χ. επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ, άδειεσ, 
φιμθ και ότι δεν υπάρχει ςχζςθ με εκείνουσ ςτουσ οποίουσ γίνεται θ 
διερεφνθςθ ι με οποιονδιποτε από τουσ υπαλλιλουσ ι τθ διοίκθςθ του 
οργανιςμοφ. 

 Να προγραμματίηουν τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν ςτθν 
προςπάκεια εξακρίβωςθσ δραςτϊν, ζκταςθσ τθσ απάτθσ, τεχνικϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν και ςκοποφ τθσ απάτθσ. 

 Να ςυντονίηουν δραςτθριότθτεσ με τα διοικθτικά ςτελζχθ, το νομικό 
ςφμβουλο και άλλουσ ειδικοφσ όπωσ πρζπει ςε όλθ τθν πορεία τθσ 
διερεφνθςθσ. 

 
 Μόλισ ολοκλθρωκεί μια διερεφνθςθ απάτθσ, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ πρζπει να 

αξιολογοφν τα γεγονότα που γνωρίηουν, προκειμζνου: 

 Να προςδιορίςουν εάν πρζπει να ιςχυροποιθκοφν τα ςυςτιματα 
εςωτερικοφ ελζγχου προκειμζνου να μειωκεί θ μελλοντικι τρωτότθτα. 

 Να προγραμματίςουν δοκιμαςίεσ ελζγχου ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν 
αποκάλυψθ τθσ φπαρξθσ παρόμοιων ειδϊν απάτθσ ςτο μζλλον. 

 Να ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ του κακικοντοσ του εςωτερικοφ ελεγκτι 
για διατιρθςθ επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ απάτθσ και με αυτό τον τρόπο 
δυνατότθτα προςδιοριςμοφ μελλοντικϊν ενδείξεων απάτθσ. 

 
 

 

 



86 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΟΤ 

ΘΕΜΑΣΟ 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο, οι αςτακείσ 
οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι περίπλοκεσ νομικζσ διαδικαςίεσ και οι προκλιςεισ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο είναι μια πραγματικότθτα θ οποία προβλθματίηει τισ διοικιςεισ 
των επιχειριςεων οι οποίεσ προςπακοφν με κάκε τρόπο να βρουν λφςεισ , 
αναηθτϊντασ νζα και πιο εξελιγμζνα μοντζλα διοίκθςθσ. Ουςιαςτικά κάκε επιτυχία 
ι αποτυχία των επιχειριςεων είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν ςωςτι ι όχι 
διαχείριςθ του επιχειρθςιακοφ κινδφνου.  Στθν πολφπλοκθ αυτι πραγματικότθτα, 
ουςιαςτικό ρόλο ςτθν αποτροπι δυςάρεςτων φαινομζνων, ζρχεται θ ελεγκτικι και 
ειδικότερα ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ να προςφζρει τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ. 

Ο όροσ «Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ» (Internal Audit) ξεκίνθςε να ακοφγεται περιςςότερο 
ςτθν Ελλάδα εδϊ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που εκδόκθκε ο 
νόμοσ υπ’ αρικμόν 3016, ο οποίοσ αφορά, μεταξφ άλλων, και κζματα Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ (Corporate Governance), και ο οποίοσ εκςυγχρονίηει και επίςθμα το 
ελλθνικό νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ των επιχειριςεων και κακιςτά τθν φπαρξθ 
Τμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου υποχρεωτικι, τουλάχιςτον για τισ εταιρείεσ που 
είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν.  

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ορίηεται ωσ μια ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι δραςτθριότθτα 
διαςφαλιςτικοφ και ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα, ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία 
και να βελτιϊνει τθ λειτουργία του Οργανιςμοφ. Βοθκάει τον Οργανιςμό να φζρει 
ςε πζρασ τθν αποςτολι του, φζρνοντασ μια ςυςτθματικι, πεικαρχθμζνθ 
προςζγγιςθ ςτθν αξιολόγθςθ και  βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των διαδικαςιϊν 
διαχείριςθσ κινδφνων, ελζγχου και ορκισ εταιρικισ διαχείριςθσ. 

Θ αναγκαιότθτα του εςωτερικοφ ελζγχου είναι προφανισ από τισ ατζλειεσ και τισ 
αδυναμίεσ που διακρίνουν τον ίδιο τον άνκρωπο. Ωσ φαινόμενο των αδυναμιϊν 
είναι τα λάκθ που οφείλονται ςτισ ατζλειεσ τθσ ανκρϊπινθσ ικανότθτασ. Οι κλοπζσ, 
οι απάτεσ και οι αταςκαλίεσ ανάγονται ςτισ ατζλειεσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Και 
κυρίωσ το πρόβλθμα αδυναμιϊν γίνεται ακόμα πιο ανθςυχθτικό,  από τθν ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ τάςθ των διοικιςεων να εμφανίηουν παραπλανθτικι εικόνα των 
οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων, εκμεταλλευόμενεσ τισ αδυναμίεσ κάποιων νόμων ι 
κανόνων και τα κενά του εςωτερικοφ ελζγχου. Τα κίνθτρα τθσ παραποίθςθσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων ποικίλουν, κάποια από αυτά είναι προςωπικά ι είναι για 
τθν προςζλκυςθ τυχόν νζων επενδυτϊν και κεφαλαίων ι για διάφορουσ άλλουσ 
λόγουσ που αναπτφχκθκαν προθγουμζνωσ εκτενζςτερα . 

Αυτό που ζχει δεςπόηουςα ςθμαςία για τον περιοριςμό τθσ οικονομικισ απάτθσ 
είναι να εξαςφαλιςτεί θ κοινοποίθςθ, θ διαφάνεια και ο επαγγελματιςμόσ ςτισ 
επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ και διαδικαςίεσ. Σε γενικότερθ βάςθ, δεν μπορεί να 
υποςτθριχκεί ότι υπάρχει κάποια πανάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραποίθςθσ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων, ωςτόςο, είναι αδιαμφιςβιτθτο ότι θ ςε βάκοσ 
κατανόθςθ των κινιτρων που ωκοφν τθ διοίκθςθ ςτθν υιοκζτθςθ μθ αποδεκτϊν 
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τακτικϊν αποτελεί παράγοντα κλειδί για τθν πρόλθψθ τθσ απάτθσ και τθν ενίςχυςθ 
των μεκόδων αποτελεςματικισ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. 
Γι’ αυτό τον λόγο κα πρζπει οι ρόλοι τθσ  διοίκθςθσ και τθσ διεφκυνςθσ μιασ 

οικονομικισ μονάδασ να είναι διαχωριςμζνοι, με κφριο μζλθμα θ ςυγκζντρωςθ 

όλων των εξουςιϊν να μθν επικεντρϊνεται αποκλειςτικά και μόνο ςε ζνα πρόςωπο 

ι ςε μία μικρι ομάδα ατόμων. Κάτι τζτοιο κα ζδινε  τθν δυνατότθτα για ευκολότερθ 

κατάχρθςθ εξουςίασ ι τυχόν υπζρβαςθ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν. 

Θα πρζπει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και ςτισ επιτροπζσ των εταιριϊν  να υπάρχει 
ζνασ ικανόσ αρικμόσ  ανεξάρτθτων μελϊν τα οποία, από τθν μία πλευρά να 
διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ για τθν επιτζλεςθ του ζργου 
τουσ και από τθν άλλθ πλευρά να διακζτουν όχι μόνο τθν κατάλλθλθ  εμπειρία αλλά 
και το θκικό ανάςτθμα που αρμόηει ςτθν κζςθ τθν οποία κατζχουν. Επιπλζον  θ 
διαρκισ εκπαίδευςθσ των διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτα κζματα τθσ διακυβζρνθςθσ των 
εταιριϊν, του ελζγχου και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων είναι φψιςτθσ ςθμαςίασ. 
 
Ολοκλθρϊνοντασ, κα κζλαμε τονίςουμε ότι, ίςωσ τελικά θ «λφςθ» προκειμζνου θ 
ελλθνικι οικονομία να ανζλκει ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα ςε ςχζςθ με το 
παγκόςμιο ςτερζωμα και να παρουςιάςει ςυνεχι ανοδικι πορεία και ανάπτυξθ,  να 
είναι θ προςπάκεια καταπολζμθςθσ και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων όπωσ είναι θ 
απάτθ ι θ  Ραραποίθςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων των οικονομικϊν μονάδων, 
με αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ , ευκυκριςίασ και ενδελεχοφσ ελζγχου. 
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