
 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
 

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 
 
 
 
 

της  
 

ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΟΥΣΕΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο στην απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος στην 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική  

(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 



 i 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους µε βοήθησαν στην προσπάθεια µου για την  
εκπόνηση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, ο καθένας µε τον δικό του 

τρόπο. 
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίκουρο καθηγητή κ. Κουσενίδη ∆ηµήτριο, 

επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής µου εργασίας, ο οποίος µε την καθοδήγηση 

του και τις εύστοχες παρατηρήσεις του, µε βοήθησε να διακρίνω τη σηµαντικότητα 

του θέµατος και συνέβαλε στην οµαλή διεκπεραίωση της συγκεκριµένης εργασίας. 

 

Ευχαριστίες οφείλω σε όλους τους δικούς µου ανθρώπους που στην διάρκεια των δύο 

αυτών χρόνων µε περιέλαβαν µε την ηθική τους υποστήριξη και κατανόηση σε όλες 

τις δύσκολες στιγµές και µου επέτρεψαν να ολοκληρώσω αυτή την επίπονη, 

χρονοβόρα αλλά και αλησµόνητη προσπάθεια. 

Τέλος, ευχαριστώ όλους τους καθηγητές µου στο µεταπτυχιακό τµήµα της 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τις γνώσεις 

που µου µετέδωσαν και που ήταν χρήσιµες για τη συγγραφή αυτής της διπλωµατικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρεί να δείξει µέσα σε λίγες σελίδες, τον τρόπο 

µε τον οποίο πρέπει να οργανώνεται και να λειτουργεί µέσα σε µια επιχείρηση το 

τµήµα του εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει πάντα να υπάρχει µια σωστή οργανωτική 

δοµή για να µπορέσει να λειτουργήσει ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεσµατικά και να 

αποτρέπεται η δηµιουργία απάτης εις βάρος της επιχείρησης. Επιπλέον, πρέπει να 

τονίσουµε ότι ένα αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µας δίνει και αξιόπιστες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Αρχικά στο Πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες τη µεθοδολογία 

της ελεγκτικής, ενώ στο ∆εύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα προσόντα των εσωτερικών 

και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και τα είδη των ελέγχων που υπάρχουν. 

 

Στο Τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν για να 

χαρακτηρισθεί αποτελεσµατικό. 

 

Στο Τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική αναφορά στο πώς πρέπει να είναι 

οργανωµένη η µηχανογράφηση της εταιρείας για να βοηθήσει τον εσωτερικό έλεγχο. 

Άλλωστε όλες πλέον οι επιχειρήσεις είναι µηχανογραφηµένες. 

 

Στα κεφάλαια Πέντε έως Οκτώ, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορούµε και 

πρέπει να ελέγχουµε το λογιστικό κύκλωµα µια εταιρείας. ∆ίνεται ο τρόπος 

λειτουργίας ενός αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, αρχικά σε σχέση µε  

το κύκλωµα των πωλήσεων, στη συνέχεια µε τα αποθέµατα και τα πάγια στοιχεία και 

τελειώνοντας κλείνουµε µε τον δοµηµένο έλεγχο στα διαθέσιµα και τους 

λογαριασµούς των υποχρεώσεων. 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µια 

και η έννοια αυτή σχετίζεται µε την έννοια του ελέγχου, αφού από µια ευρύτερη 

οπτική γωνία, ο έλεγχος µπορεί να θεωρηθεί ως µηχανισµός εταιρικής 

διακυβέρνησης.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο σηµερινό σύνθετο και διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, της παγκοσµιοποίησης των αγορών και των κεφαλαίων, του έντονου 

ανταγωνισµού, των µεγάλων ανισοτήτων και της µεγάλης συγκέντρωσης των 

κεφαλαίων, ο ρόλος της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό αλλά και τον δηµόσιο τοµέα της 

οικονοµίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο είναι ζωτικός, µε διαρκώς αυξανόµενη 

σηµασία. 

Ο πειρασµός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη στοιχείων και άλλες 

διαχειριστικές ανωµαλίες, προκειµένου να προσποριστούν διάφορα άτοµα 

οικονοµικά οφέλη, είναι µεγάλος και έχει τις ρίζες του πολύ παλιά. Από τη 

συγκρότηση ήδη της πρώτης ανθρώπινης κοινωνίας επί αρχαιοτάτων χρόνων, όπου 

ανάγκασε τους τότε άρχοντες να προχωρήσουν στη δηµιουργία µηχανισµών ελέγχου, 

προκειµένου να πατάξουν τα φαινόµενα αυτά. Καθιέρωσαν λοιπόν ένα σύστηµα 

ελέγχου, τον Εσωτερικό Έλεγχο από κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα, διακρινόµενα 

για το ήθος, την τιµιότητα και τις γνώσεις τους, τους εσωτερικούς ελεγκτές.  

Η σύγχρονη ελεγκτική, ως θεσµός, καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των 

οργανωµένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών µιας κοινωνίας αλλά και της 

παγκόσµιας κοινότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

1.1 Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής 

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

ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από παλαιοτάτων χρόνων της ιστορίας του 

οικονοµικού βίου και του πολιτισµού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από το χρόνο της 

εµφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών µεταξύ ατόµων και κοινωνικών οµάδων. 

Η εισαγωγή του χρήµατος ως µονάδας µέτρησης των αξιών και ως µέσου διεξαγωγής 

των οικονοµιών συναλλαγών, δηµιούργησε την ανάγκη εξέλιξης των οικονοµικών 

συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών 

προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών. 

Οι πρώτες γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων µε στοιχεία 

ελεγκτικών µαρτυριών εµφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000π.Χ. 

Στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο 500-300 π.Χ., απαντάται ο θεσµός του 

ελεγκτή για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονοµικών του Κράτους. Πιο 

συγκεκριµένα στην Αθήνα δηµιουργήθηκε ο θεσµός των «Λογιστών» και των 

«Εύθυνων» οι οποίοι µε προκαθορισµένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, 

είχαν ως κύριο έργο, τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, 

των ναών και των Λογαριασµών ∆ιαχείρισης των αξιωµατούχων που αποχωρούσαν 

από τα δηµόσια αξιώµατα. 

Στην ευθύνη των λογιστών ελεγκτών εκείνης της εποχής ανήκε το έργο της 

δηµοσιοποίησης των λογιστικών τους πορισµάτων και η καταδίκη ή απαλλαγή των 

διαχειριστών για απάτη, παραλείψεις και παραβατική συµπεριφορά.  

Στο Βυζάντιο, λόγω της σηµαντικής παρέµβασης του κρατικού µηχανισµού στην 

οικονοµική ζωή, ο θεσµός των λογιστών ελεγκτών ισχυροποιείται, µε κύρια 

υπευθυνότητα την εξέλεγξη και διακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασµών του 

∆ηµοσίου και τη σωστή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. 

Στη ∆υτική Ευρώπη, κατά τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα, δεν παρατηρούνται 

αξιοσηµείωτες εξελίξεις στον τοµέα της Ελεγκτικής. Στις αρχές της Αναγέννησης, η 

οικονοµική και εµπορική άνθιση των πόλεων της Ιταλίας δίνει νέα ώθηση στο θεσµό 

του ελέγχου. Στις αρχές του 16ου αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον επίσηµο ελεγκτή 
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των οικονοµικών της στοιχείων, ενώ το 1581 εµφανίζεται στη Βενετία η «Ένωση 

Επαγγελµατιών Ελεγκτών». Η σηµαντική γεωγραφική διεύρυνση της επιχειρηµατικής 

δράσης πολλών εµπορικών επιχειρήσεων προκάλεσε την ανάγκη ανάθεσης µέρους 

του εµπορικού έργου σε τρίτους, µε συνέπεια τη δηµιουργία µιας γενικευµένης 

ανάγκης για επισκόπηση και έλεγχο των οικονοµικών συναλλαγών και των 

αποφάσεων τους. 

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεµφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1285 σε 

σχετικό διάταγµα του Εδουάρδου του Α, το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του 

δηµόσιου χρήµατος θα ελέγχονται από τους Auditors. Στην ίδια χώρα µε τον εταιρικό 

νόµο του 1862 αναγνωρίζεται  η ανάγκη για ακριβοδίκαιη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση µαζί µε την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των λογιστικών 

καταστάσεων µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Από τις αρχές του 20ου αιώνα την 

πρωτοπορία των εξελίξεων της Ελεγκτικής ανέλαβαν και φαίνεται να διατηρούν οι 

Η.Π.Α. µε αρκετές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αργότερα να ακολουθούν τις 

εξελίξεις. 

Στην Ελλάδα η αρχική µέριµνα για την ίδρυση οργανωµένου σώµατος Ελεγκτών 

λήφθηκε αρχικά µε τον νόµο 5076/1931. Τελικά η  υλοποίηση των παραπάνω 

εξαγγελιών έγινε το 1955, οπότε µε το Ν.∆. 3329/1955 ιδρύθηκε το «Σώµα Ορκωτών 

Λογιστών» (ΣΟΛ). 

Σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς ερευνητές γέννησης, εξέλιξης και εδραίωσης 

του θεσµού των Ελεγκτών, αυτός υπήρξε προϊόν του συγκεκριµένου κοινωνικο-

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

αυξητική πορεία των υποχρεώσεων και των αρµοδιοτήτων των Ελεγκτών 

ευθυγραµµίστηκε απόλυτα µε τη διαχρονική τεχνο-οικονοµική µετεξέλιξη του 

συστήµατος αυτού. 

1.2 Λογιστικά Λάθη-Η Σηµασία και οι Συνέπειες των Λαθών 

Την «πεµπτουσία» της Ελεγκτικής διαδικασίας αποτελεί ο (έγκαιρος) εντοπισµός και 

η διόρθωση των λογιστικών λαθών. Είτε τα λογιστικά λάθη οφείλονται σε 

απροσεξίες, είτε αποτελούν προϊόν εσκεµµένων ενεργειών, η ουσία είναι ότι 

παραποιούν τις διάφορες λογιστικές καταστάσεις και µπορούν να παρουσιάσουν µια 

αλλοιωµένη και εξωπραγµατική µορφή της επιχείρησης. Άµεσο αποτέλεσµα των 

ανωτέρω είναι η εξαπάτηση και παραπληροφόρηση των προσώπων που 
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ενδιαφέρονται για την οµαλή πορεία της επιχείρησης, είτε αυτοί είναι οι εργαζόµενοι 

και οι µέτοχοι της, είτε οι εξωτερικοί πιστωτές της. 

Κατά τον Jules Baude, στην «Ελεγκτική-Λογιστικοί Έλεγχοι και 

Πραγµατογνωµοσύνη», το λάθος στη  Λογιστική είναι ένα επαγγελµατικό σφάλµα, το 

οποίο οφείλεται σε αµέλεια ή άγνοια των λογιστικών κανόνων. Κατά τον ίδιο, τα 

λάθη κατατάσσονται σε έξι (6) κατηγορίες:  

1) Λάθη «λογιστικής ερµηνείας», που σηµαίνει κακή ερµηνεία του υπαλλήλου κατά 

την καταχώρηση, 

2) Λάθη «παραλείψεων», δηλαδή παράλειψη µιας εγγραφής που µπορεί να αφορά 

έσοδο ή υποχρέωση,  

3) Λάθη «αποδόσεως», όταν για παράδειγµα ένας προµηθευτής πιστώνεται αντί ή στη 

θέση κάποιου άλλου,  

4) Λάθη «αρχών», όταν δεν χρησιµοποιείται η πρέπουσα µέθοδος αποτίµησης 

αποθεµάτων ή διάφοροι λογαριασµοί λειτουργούν κατά τρόπο ανορθόδοξο, 

5) Λάθη «αριθµητικά», στα διάφορα αθροίσµατα, στους υπολογισµούς, στην 

κατανοµή των εξόδων  κλπ., 

6) Λάθη στην «εκτέλεση της λογιστικής εργασίας», δηλαδή λάθη από τη µεταφορά 

των λογαριασµών από τα ηµερολόγια στα καθολικά κλπ. 

Οι συνέπειες των λογιστικών λαθών µπορεί να είναι βαρύνουσας σηµασίας για 

την επιχείρηση. Ο έµπειρος Ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να επισηµαίνει και να 

διακρίνει τα σοβαρά (ουσιώδη) από τα επουσιώδη λάθη. Επίσης τα λάθη µπορεί να 

είναι περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά, ανάλογα:  

1) Με το µέγεθος των διαφόρων εισροών και εκροών, που αποτελούν τα αντικείµενα 

ενασχόλησης µιας επιχείρησης, και  

2) Με το βαθµό υπευθυνότητας της θέσης που κατέχει το άτοµο το οποίο διέπραξε το 

λάθος. Είναι λογικό ότι δεν έχει την ίδια βαρύτητα το λάθος ενός κλητήρα µε το 

λάθος ενός ατόµου που κατέχει θέση στελέχους της επιχείρησης. Οι αρµοδιότητές 

τους είναι διαµετρικά αντίθετες και έχουν άνιση µεταξύ τους αξία. 

Ένα άλλο και ίσως το ποιο σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης είναι το αν αυτά τα 

λάθη γίνονται ακούσια ή εκούσια. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί να επιδειχτεί 

κάποια επιείκεια. Στην περίπτωση όµως που υπάρχει η σκοπιµότητα ενός λάθους, ο 

ελεγκτής πρέπει να είναι ακριβής και δίκαιος στις κρίσεις του και συγχρόνως 

κατηγορηµατικός και ανυποχώρητος στην καταγραφή των γεγονότων και στην 

αναφορά των συνεπειών που συνεπάγονται οι εκούσιες παραλείψεις. Κατόπιν αυτού 
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είναι έργο των υπευθύνων της επιχείρησης και της πολιτείας η επιβολή των όποιων 

κυρώσεων, ανάλογα µε τη σοβαρότητα και την κρισιµότητα των λαθών. 

1.3 Αναγκαιότητα ελέγχου 

Μέσα στο σηµερινό ευµετάβλητο και δυναµικά εξελισσόµενο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, τα διευθύνοντα στελέχη, που επιφορτίζονται συνήθως µε αυξηµένες 

αρµοδιότητες, πρέπει να λαµβάνουν έγκαιρα τις αναγκαίες αποφάσεις που θα 

καθορίσουν τη µελλοντική πορεία της επιχείρησής τους. Η λήψη αυτών των κρίσιµων 

αποφάσεων προϋποθέτει την ορθολογική εκτίµηση όλων των αντικειµενικών 

δεδοµένων της επιχείρησης στην κατάλληλη χρονική στιγµή. Υπό το πρίσµα, λοιπόν, 

της στάθµισης των εσωτερικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, έχει µεγάλη σηµασία ο 

εσωτερικός έλεγχος. Έτσι, µπορεί να χαραχθεί ασφαλέστερα η στρατηγική ανάπτυξης 

και επέκτασης της οικονοµικής µονάδας. Ακόµα, µε τον εσωτερικό έλεγχο, µπορούν 

να προληφθούν ή πιθανόν και να επανορθωθούν διαχειριστικές ή άλλου είδους 

ανωµαλίες και ατασθαλίες, πριν αυτές δουν το φώς της δηµοσιότητας, πράγµα που θα 

είχε σοβαρές συνέπειες στην καλή φήµη της επιχείρησης. Επίσης, µε την εφαρµογή 

του εσωτερικού ελέγχου είναι δυνατός ο ακριβοδίκαιος καταλογισµός των ευθυνών 

από τα ανώτατα διοικητικά κλιµάκια, αφού «καµιά διαχειριστική πράξη και 

λογιστική καταχώριση δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται από έναν µόνο υπάλληλο, 

αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συµπληρώνει οπωσδήποτε την εργασία 

τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο (εσωτερικός ελεγκτής ή 

εποπτεύων προϊστάµενος)». Έτσι, µε τις υποδείξεις του εσωτερικού ελεγκτή, µπορεί 

να επισηµανθεί το κύκλωµα των υπαλλήλων που έχουν επωµισθεί τις ευθύνες κάθε 

µιας συγκεκριµένης πράξης. Με τον τρόπο αυτό θα καταπολεµηθούν οι εκδηλώσεις 

αναρµοδιότητας και ευθυνοφοβίας των υπαλλήλων, όταν θα απαιτηθούν οι ανάλογες 

εξηγήσεις. 

Για την κατανόηση του εξωτερικού ελέγχου, πρέπει πρώτα να διερευνήσουµε 

ποιους ενδιαφέρει ο εξωτερικός έλεγχος, τόσο από ιδιωτικο-οικονοµική όσο και από 

κοινωνικο-οικονοµική άποψη. 

Από ιδιωτικο-οικονοµική άποψη, έχουµε µια µικροοικονοµική θεώρηση της 

οικονοµικής µονάδας, και από τη θέση αυτή για τον εξωτερικό έλεγχο ενδιαφέρονται 

τόσο οι εργαζόµενοι µέσα στους κόλπους της εταιρείας, όσο και το υπόλοιπο 

συναλλακτικό κοινό. Πιο συγκεκριµένα ενδιαφέρονται: 1) Οι διοικούντες και 
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διευθύνοντες την οικονοµική µονάδα, προκειµένου να τη διασφαλίσουν ηθικά και 

νοµικά από τον κίνδυνο να λογοδοτήσουν για λάθη, παραλείψεις ή διαχειριστικές 

ανωµαλίες των υφισταµένων τους, 2) οι µέτοχοι και όλοι όσοι επενδύουν κεφάλαια 

στην επιχείρηση, για να διασφαλίσουν τα βραχυχρόνια και µακροχρόνια συµφέροντα 

τους, µέσα από µια οµαλή πορεία της επιχείρησης, η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη 

µεγιστοποίηση των αποδοχών τους. Επιπρόσθετα, ο εξωτερικός έλεγχος θα 

καταδείξει την αποτελεσµατικότητα της ∆ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας και την 

ανάγκη ή όχι πλαισίωσης των διοικούντων µε την κατάλληλη τεχνοδοµή, 3)οι 

Τράπεζες, οι πιστωτές και οι κάθε µορφής δανειστές της επιχείρησης, προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν γίνεται συνετή χρήση των κεφαλαίων που εµπιστεύθηκαν στην 

επιχείρηση, αν θα πρέπει να συνεχιστεί ή να διακοπεί η παροχή κεφαλαίων προς 

αυτήν, αν διασφαλίζεται επαρκώς η προοπτική επιστροφής των παρεχοµένων 

κεφαλαίων µε τον συµφωνηµένο τόκο, 4) κάθε λογής συναλλασσόµενοι µε την 

επιχείρηση, για να διευκρινίσουν αν θα είναι επωφελής η συνέχιση των δοσοληψιών 

τους µε αυτήν, αν θα περατωθούν αισίως διάφορες εκκρεµείς υποθέσεις τους, αν θα 

πρέπει να δώσουν πίστωση χρόνου και ευκαιριών σε περίπτωση που ανειληµµένες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης προς αυτούς δεν εκτελούνται προσωρινά, 5)το 

εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και το µέσο και ανώτερο προσωπικό της επιχείρησης. 

Αυτοί, µε την εικόνα που θα παρουσιάσει ο εξωτερικός έλεγχος, πρέπει να 

σταθµίσουν κατά πόσο θα µπορούν να ταυτίζουν τη µελλοντική τους επαγγελµατική 

εξέλιξη µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Έτσι θα προσαρµόσουν ανάλογα τις 

οικονοµικές τους διεκδικήσεις, θα κρίνουν κατά πόσο θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες 

τους για κοινωνική καταξίωση και αυτοπραγµάτωση, θα ενεργοποιηθούν ανάλογα 

µέσα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν. 

Από κοινωνικο-οικονοµική άποψη, το µικροκύτταρο της οικονοµικής 

δραστηριότητας αποτελεί τον πυρήνα παραγωγής πλούτου, που είναι κτήµα ενός 

µικρού ή µεγάλου τµήµατος της κοινωνίας. Η συνεχής ενοποίηση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων πολλών κλάδων σε µεγαλύτερους και πιο εύρωστους οικονοµικούς 

σχηµατισµούς είχε ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση τεραστίων ποσών κεφαλαίων στα 

χέρια µιας µικρής µειοψηφίας µετόχων οι οποίοι διοικούν συνήθως τις µεγάλες 

επιχειρήσεις. Είναι φυσικό, λοιπόν, να είναι µεγάλος ο πειρασµός για καταχρήσεις 

και παράνοµη ιδιοποίηση κεφαλαίων, που σε τελική ανάλυση ανήκουν στη µεγάλη 

µάζα των µετόχων. Μόνο ένας λεπτοµερής και εµπεριστατωµένος εξωτερικός 

έλεγχος µπορεί να σταθεί εµπόδιο στη βουλιµία και στην απληστία πιθανών 



 6 

καταχραστών. Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι  η ύπαρξη τεχνοκρατών στην ηγεσία της 

επιχείρησης καθιστά περισσότερο αναγκαίο τον εξωτερικό έλεγχο, προκειµένου να 

διασφαλιστούν τα συµφέροντα της µεγάλης πλειοψηφίας των µετόχων. Αλλά και το 

κράτος, µε τη νοµοθεσία του και τη συστηµατική τάση του για παρεµβατισµό στο 

χώρο δράσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενδιαφέρεται ζωηρά για την ύπαρξη 

αξιόπιστου και κατατοπιστικού εξωτερικού ελέγχου. Έτσι θωρακίζει τόσο τα 

ποικιλόµορφα συµφέροντα του από πιθανές παραµορφώσεις των ορθών λογιστικών 

στοιχείων, όσο και τα πολύπλευρα συµφέροντα των πολιτών του. 

Τέλος, στις ατοµικές και µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, η προσυπογραφή των 

στοιχείων τους από τον εξωτερικό έλεγχο αποτελεί το καλύτερο πιστοποιητικό 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας προς το συναλλασσόµενο κοινό. 

1.4 Βασικές έννοιες ελεγκτικής 

Για κάποιον που θα ασχοληθεί µε το έργο του ελέγχου, είτε εσωτερικού είτε 

εξωτερικού, είναι σηµαντικό να τηρεί τις βασικές έννοιες της ελεγκτικής. Και αυτό 

γιατί οι έννοιες µαζί µε τα πρότυπα και τα αξιώµατα της ελεγκτικής αποτελούν τα 

τρία στοιχεία µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη θεωρία της ελεγκτικής. Εξάλλου, 

τα ελεγκτικά πρότυπα αποτελούν κριτήρια για την ποιότητα των επιδόσεων του 

ελέγχου. 

Μια πρωτοποριακή εργασία για τη θεωρία της ελεγκτικής αποτελεί η µονογραφία 

των R.K. Mautz και H.A. Sharat µε τίτλο “Η φιλοσοφία της Ελεγκτικής”, η οποία 

εκδόθηκε το 1961 από την Αµερικανική Ένωση Λογιστών. Οι δύο πανεπιστηµιακοί 

υποστήριξαν ότι οι πέντε έννοιες µε κυρίαρχη θέση στη δοµή της ελεγκτικής θεωρίας 

είναι τα ελεγκτικά τεκµήρια, η ανεξαρτησία, η επαγγελµατική δεοντολογία, η 

προσήκουσα ελεγκτική επιµέλεια και η ακριβοδίκαιη παρουσίαση. Οι ίδιοι 

συγγραφείς υποστήριξαν την πιθανή ύπαρξη και άλλων σηµαντικών εννοιών που θα 

έπρεπε να προστεθούν. Είναι πολύ πιθανό σήµερα, µετά από θεωρητική και εµπειρική 

έρευνα, να µπορούσαν να προστεθούν οι έννοιες του ελεγκτικού και επιχειρησιακού 

κινδύνου καθώς και η έννοια του εσωτερικού ελέγχου. 

1.4.1 Ελεγκτικά Τεκµήρια 

Ετυµολογικά, αποδεικτικό στοιχείο ή ελεγκτικό τεκµήριο, είναι οτιδήποτε  

χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί κάτι. Ως γενικός όρος, ελεγκτικό ή αποδεικτικό 
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τεκµήριο ή µαρτυρία µπορεί να θεωρηθεί αυτό που οδηγεί στην απόδειξη, 

συνεισφέροντας στη διαµόρφωση µιας λογικής πίστης. 

Ο χαρακτήρας και η συγκρότηση ενός αποδεικτικού στοιχείου, επηρεάζεται 

σηµαντικά από τη φύση του επιστηµονικού πεδίου, στο οποίο χρησιµοποιείται, και το 

σκοπό που πρόκειται να υπηρετήσει. Η χρηµατοοικονοµική ελεγκτική ενδιαφέρεται 

για την προστασία όσων χρησιµοποιούν χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ο 

βασικός της σκοπός είναι η διασφάλιση των χρηστών ότι οι καταστάσεις πληρούν 

συγκεκριµένα πρότυπα ακρίβειας και πληρότητας. Η διαφορετικότητα των σκοπών 

επηρεάζει σηµαντικά το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα και 

χρήσιµα για την διαπίστωση της αλήθειας. 

Επιστήµονες που εργάζονται ερευνητικά µε φυσικά και βιολογικά φαινόµενα 

αποκτούν τα αποδεικτικά τους στοιχεία µέσα από πειράµατα, τα οποία συχνά 

πραγµατοποιούν κάτω από αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες, και παρατήρηση. Η 

νοµική επιστήµη από την άλλη βασίζεται σε µια δέσµη δικονοµικών και λοιπών 

νοµικών κανόνων που ρυθµίζουν την αποδοχή και τη χρησιµοποίηση των διαθεσίµων 

αποδεικτικών στοιχείων. Ο χρόνος λήψης των αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί µια 

αξιόλογη παράµετρο και αυτό γιατί ο δικαστής πρέπει να εκδώσει την απόφαση του 

εντός εύλογου χρόνου και γιατί µε την πάροδο του χρόνου η πιθανότητα απόκτησης 

αξιόπιστων αποδείξεων µειώνεται καθώς αυτόπτες µάρτυρες είναι δύσκολο ή 

αδύνατο να αναβρεθούν και αν βρεθούν η µνήµη τους είναι πιθανόν να έχει ατονήσει. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται ενώπιον του δικαστηρίου, ποτέ δεν 

µπορεί να θεωρηθούν εντελώς ακαταµάχητα. Η τελική δικαστική κρίση, στηρίζεται 

σε ένα συνδυασµό αποδεικτικών στοιχείων. Η προσοχή του ιστορικού ερευνητή, 

κατευθύνεται στην κατανόηση και ερµηνεία του παρελθόντος µε µελέτη των 

επιπτώσεων των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων στην οργάνωση και 

συµπεριφορά των κοινωνικών οµάδων. 

Η Ελεγκτική µαζί µε την νοµική επιστήµη και την ιστορία είναι µεταξύ των 

ερευνητικών πεδίων που χρησιµοποιούν ευρύτατα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 

είναι: 

� Εσωτερικός έλεγχος. 

� Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία. 

� Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία: 
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� Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που εκδίδονται από οργανισµούς αλλά οι 

οποίοι είναι έξω από την επιχείρηση και στέλνονται απευθείας στους 

ελεγκτές. 

� Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που εκδίδονται από οργανισµούς οι οποίοι 

είναι έξω από την επιχείρηση και βρίσκονται στα χέρια του πελάτη. 

� Λογιστικά κατάστιχα. 

� Υπολογιστικές εργασίες. 

� Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία. 

� Αριθµοδείκτες και συγκρίσεις. 

� Αποδεικτικά στοιχεία από εµπειρογνώµονες. 

1.4.2 Ανεξαρτησία 

Στην ελεγκτική θεωρία και πρακτική η ανεξαρτησία θεωρείται γενικά ως ένα θέµα 

επαγγελµατικής δεοντολογίας. Όµως το επίπεδο της ανεξαρτησίας είναι τόσο 

θεµελιώδους σηµασίας για την ελεγκτική, έτσι ώστε να καθίσταται µια κεντρική 

έννοια της. Η κοινωνία περιµένει από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να 

προσθέσουν κύρος και αξιοπιστία στις πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι ελεγκτές θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα πνεύµα αµεροληψίας στη σχέση τους µε 

την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα αλλά και σε ότι αφορά στις ανάγκες των χρηστών 

των οικονοµικών µονάδων. 

Μια άλλη σηµαντική πτυχή της ανεξαρτησίας, είναι εκείνη που προκύπτει από τη 

διάκριση µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Η επαγγελµατική 

ανεξαρτησία αναφέρεται στην ικανότητα ολόκληρης της επαγγελµατικής τάξης των 

ελεγκτών να διατηρήσει όλες τις µορφές ανεξαρτησίας. Το γεγονός της πληρωµής 

των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από τις ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες 

δηµιουργεί µια σειρά ερωτηµάτων για την επαγγελµατική ανεξαρτησία. Η έννοια της 

προσωπικής ανεξαρτησίας αφορά τον συγκεκριµένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή και τη 

σχέση του µε την ανάθεση του ελέγχου. Οι ελεγκτές στα πλαίσια αυτής της πτυχής 

ανεξαρτησίας θα πρέπει να µείνουν µακριά από επιρροές, οι οποίες θα ήταν αδύνατο 

να αλλάξουν τη γνώµη τους. 
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1.4.3 Επαγγελµατική ∆εοντολογία 

Η έννοια της επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής ανήκει ισότιµα σε όλα τα 

αναγνωρισµένα επαγγέλµατα και όχι µόνο στο ελεγκτικό επάγγελµα. Οι ορκωτοί 

ελεγκτές λογιστές έχουν ένα κώδικα επαγγελµατικής ηθικής και δεοντολογίας, ο 

οποίος κατευθύνει τη συµπεριφορά τους. Τους σηµαντικότερους από αυτούς τους 

κανόνες θα τους δούµε αναλυτικά σε παρακάτω ενότητα. 

1.4.4 Προσήκουσα Ελεγκτική Επιµέλεια 

Μια χρήσιµη έννοια για την κατανόηση της προσήκουσας ελεγκτικής επιµέλειας, 

είναι η οριζόµενη από τα ελληνικά και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα έννοια του 

επαγγελµατικού σκεπτικισµού. Συνετός είναι ο επαγγελµατίας του οποίου η κρίση 

είναι ίση µε το επίπεδο της κρίσης που θα ασκούσε η κοινωνική επαγγελµατική του 

οµάδα, εκείνος ο οποίος δεν είναι παντογνώστης, διαθέτει όµως εξειδικευµένες 

γνώσεις για το επάγγελµα του, και γνωρίζει καλά τις όποιες αδυναµίες του. Ο συνετός 

επαγγελµατίας ορκωτός ελεγκτής λογιστής διαθέτει τις δεξιότητες του επαγγέλµατος 

του, ανεξάρτητα αν είναι νέος ή παλιός στο επάγγελµα. 

1.4.5 Ακριβοδίκαιη Παρουσίαση 

Η ελεγκτική των οικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό της σκοπό να 

διαπιστώσει πόσο ακριβοδίκαια παρουσιάζουν οι οικονοµικές καταστάσεις την 

οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα λειτουργίας µιας επιχείρησης. Η ανεξάρτητη 

γνώµη που εκφράζει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, αφορά την ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση στις οικονοµικές καταστάσεις της πραγµατικής οικονοµικής θέσης της 

ελεγχόµενης επιχείρησης. Η δικαίωση του επαγγελµατικού του κύρους προκύπτει από 

την ορθή διαπίστωση του βαθµού της ακριβοδίκαιης παρουσίασης. 

1.5 Μεθοδολογία της Ελεγκτικής 

Ελεγκτικές αρχές  

Είναι εκείνες οι βασικές και σχετικές µε τον όρο Ελεγκτική έννοιες, οι οποίες 

προσδιορίζουν και φανερώνουν τον προβληµατισµό και την αναγκαιότητα για έλεγχο 

και το σκοπό και τους στόχους της Ελεγκτικής.  
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Ελεγκτικά πρότυπα  

Τα πρότυπα περιγράφουν το θεσµικό πλαίσιο του ελέγχου και προσδιορίζουν τα 

κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ελέγχου και 

τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος αυτού. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, 

µπορούν να οµαδοποιηθούν σε: 

(α) γενικά πρότυπα (β) πρότυπα εργασίας   (γ) πρότυπα εκθέσεων 

Ελεγκτικές τεχνικές 

Είναι οι µηχανισµοί και οι µέθοδοι που έχει στη διάθεση του ο ελεγκτής για τη 

συγκέντρωση ικανών τεκµηρίων και τη διαµόρφωση γνώµης επί του αντικειµένου 

του ελέγχου. Θα µπορούσε να τις αποκαλέσει κανείς τα εργαλεία του ελεγκτή.  

Ελεγκτικές διαδικασίες 

Είναι οι ενέργειες στο πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο ο ελεγκτής εφαρµόζει τις 

τεχνικές και τις µεθόδους σε συγκεκριµένες φάσεις ενός ελέγχου και οι οποίες είναι 

αποτέλεσµα της κριτικής επιλογής του ελεγκτή εκ των διαθεσίµων στο γνωστικό 

αντικείµενο. 

1.6 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λογιστικών Πληροφοριών 

Το πλαίσιο των ∆.Λ.Π. µε την παρ.24 ορίζει ως ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

λογιστικών πληροφοριών τις ιδιότητες που  καθιστούν τις πληροφορίες των 

οικονοµικών καταστάσεων χρήσιµες. Τα τέσσερα χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το 

Πλαίσιο των ∆.Λ.Π. είναι: η κατανοητικότητα, η συνάφεια, η ουσιαστικότητα και η 

αξιοπιστία. 

α. Κατανοητικότητα 

Μία πληροφορία θεωρείται χρήσιµη όταν γίνεται κατανοητή από αυτόν που τη 

λαµβάνει ασχέτως αν έχει συνάφεια µε την τελικώς λαµβανόµενη απόφαση. Αυτό 

βέβαια σηµαίνει ότι και οι δέκτες αυτών των πληροφοριών διαθέτουν µια γενική 

γνώση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης αλλά 

και τη διάθεση να µελετήσουν µε προσοχή αυτές τις πληροφορίες. 

β. Συνάφεια  

Η συνάφεια µαζί µε την αξιοπιστία είναι τα δύο σηµαντικότερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των λογιστικών πληροφοριών σε σχέση µε τη χρησιµότητα τους για 
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τη λήψη των αποφάσεων από τους εξωτερικούς χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων.  Μια πληροφορία διαθέτει το ποιοτικό χαρακτηριστικό της συνάφειας, 

όταν έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ή να µεταβάλλει τις προσδοκίες εκείνου 

που λαµβάνει µια απόφαση. Μια συναφής λογιστική πληροφόρηση βοηθάει τους 

χρήστες να αξιολογούν την τρέχουσα πορεία της επιχείρησης.  

Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης του συνάφειας µια πληροφορίας είναι:  

o Έγκαιρη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων. 

o Προγνωστικότητα. Μια πληροφορία είναι χρήσιµη όταν βοηθάει στη µείωση 

της αβεβαιότητας για µελλοντικά γεγονότα ή αποτελέσµατα. 

o Επιβεβαιωτική αξία. Οι λογιστικές πληροφορίες θα πρέπει να βοηθούν τους 

εξωτερικούς χρήστες να επιβεβαιώνουν προηγούµενες προβλέψεις ή να κάνουν 

ενήµερες τις προβλέψεις, να τις διορθώνουν ή να τις αναπροσαρµόζουν. 

γ. Ουσιαστικότητα 

Οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις, αν η παράλειψη τους ή η κακή διατύπωση τους 

θα µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν 

µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. Η σπουδαιότητα εξαρτάται από το µέγεθος του 

στοιχείου ή του λάθους, που κρίνεται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες της 

παραλείψεως ή της κακής διατυπώσεως της πληροφορίας. 

δ. Αξιοπιστία 

Οι αξιόπιστες πληροφορίες δεν εξαπατούν ούτε παραπλανούν. Η αξιοπιστία έχει 

τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:  

o Επαληθευσιµότητα. Επαληθεύσιµα είναι εκείνα τα στοιχεία που µπορούν να 

αναπαραχθούν από ένα άλλο σύστηµα και προκύπτει το ίδιο ή όµοιο µέγεθος. 

o Πιστή παρουσίαση. Σύµφωνα µε το Πλαίσιο Αρχών των ∆.Λ.Π., για να είναι 

αξιόπιστες οι πληροφορίες, πρέπει να παρουσιάζουν πιστά τις συναλλαγές και 

τα άλλα γεγονότα που υποτίθεται ή που µπορεί εύλογα να αναµένεται να 

παρουσιάζουν. 

Ουδετερότητα. Σύµφωνα µε το Πλαίσιο Αρχών των ∆.Λ.Π., για να είναι αξιόπιστες οι 

πληροφορίες που παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να είναι 

ουδέτερες, δηλαδή, απαλλαγµένες προκαταλήψεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ –ΕΙ∆Η ΕΛΕΓΧΩΝ 

2.1 Το Αντικείµενο του Ελέγχου 

Η ενασχόληση του ελέγχου µε τις κατευθυντήριες γραµµές της διαχειριστικής 

διαδικασίας κάθε µορφής ξένης περιουσίας(δηλαδή περιουσία οποιουδήποτε φυσικού 

ή νοµικού προσώπου) αποτελεί την πεµπτουσία του ίδιου του ελέγχου. Οι σχέσεις 

κυριότητας των διαφόρων στοιχείων µιας οικονοµικής µονάδας δεν είναι µονοµερείς, 

αλλά έχουν διπλό σηµείο αναφοράς. Έτσι η περιουσία µιας ατοµικής επιχείρησης 

είναι σε πρώτο στάδιο κτήµα του ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία, αλλά συγχρόνως αποτελεί 

και στοιχείο ενδιαφέροντος γι’ αυτούς που έχουν απαιτήσεις απέναντι στην 

επιχείρηση. Η περιουσία µιας Ανώνυµης Εταιρείας αποτελεί κοινό κτήµα του 

συνόλου των µετόχων και συγχρόνως ξένο αντικείµενο για αυτούς που τη 

διαχειρίζονται. Τα διάφορα πιστοποιητικά ελέγχου αποτελούν το επισφράγισµα της 

νοµιµότητας κάθε ορθής διαχείρισης και συγχρόνως συνθέτουν την ασφαλιστική 

δικλείδα που θα προλάβει ή θα επανορθώσει λάθη, ατασθαλίες και κάθε λογής 

αυθαιρεσίες. 

Ως βασικοί σκοποί του ελέγχου µπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

- Εντοπισµός και πρόληψη ηθεληµένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών, 

κλπ 

- ∆ιερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακουσίων ή εκουσίων σφαλµάτων και 

απατών. 

- Έγκριση, ανάλυση και σχολιασµός της ακρίβειας και της πιστότητας των διαφόρων 

οικονοµικών καταστάσεων στο σύνολο τους (πχ Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης 

κλπ). 

- Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιµέρους σηµείων των 

οικονοµικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν µέσα στην 

επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, εσωτερική αξία 

µετοχών κλπ). 

- Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 

είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των αναλόγων χρήσιµων συµπερασµάτων. 
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- Υπογράµµιση των ατελειών και καθορισµός των αδυναµιών στο όλο κύκλωµα της 

επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης. 

- Στάθµιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειµένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει έτσι 

δυνατός ο σχηµατισµός των σωστών προβλέψεων 

2.2 Το Υποκείµενο του Ελέγχου 

Υποκείµενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, δηλαδή το πρόσωπο που διενεργεί τον 

έλεγχο. Ο ελεγκτής είναι το απαραίτητο όργανο για την εξασφάλιση ορθολογικής 

οργανώσεως, καλής λειτουργίας και οµαλής οικονοµικής διαχειρίσεως στη δηµόσια 

και ιδιωτική οικονοµία, γι’ αυτό η εµφάνιση του θεσµού του ελέγχου και του 

λειτουργήµατος του ελεγκτή συµπίπτουν µε την εµφάνιση της λογιστικής,. Η πρώτη 

εµφάνιση λογιστικής, ελέγχου και ελεγκτή ανατρέχει στα προ Χριστού έτη.  

Ο ελεγκτής, ανάλογα µε την υπηρεσιακή ή όχι εξάρτησή του από την ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα και τον ειδικότερο σκοπό στον οποίο αποβλέπει το έργο του, 

διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό ελεγκτή. 

2.2.1.1 Εσωτερικός Ελεγκτής 

Ο εσωτερικός ελεγκτής βρίσκεται σε σχέση µισθώσεως εργασίας µε την οικονοµική  

µονάδα στην οποία ασκεί το έργο του, δηλαδή είναι υπάλληλος της, το δε έργο του 

έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται στην παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των διενεργούµενων διαχειριστικών πράξεων και λογιστικών καταχωρήσεων, 

µε σκοπό την άµεση επισήµανση ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων ή δόλιων και 

γενικά αντικανονικών και παράνοµων ενεργειών. Ο εσωτερικός ελεγκτής, επειδή έχει 

ως βασική αποστολή την πρόληψη ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων και γενικά 

επιζήµιων ενεργειών, ασκεί τα καθήκοντα του προ ή κατά τη διενέργεια της πράξεως 

οικονοµικής διαχειρίσεως και της λογιστικής καταχωρήσεως, χωρίς να αποκλείεται 

όµως και ο έλεγχος ειδικών θεµάτων µεταγενέστερα (π.χ. «επιθεώρηση» επαρχιακών 

καταστηµάτων κλπ). Η ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή δύναται να είναι σαφώς 

διακεκριµένη, όπως συµβαίνει συνήθως στις µεγάλες επιχειρήσεις, στις  οποίες 

υπάρχει ιδιαίτερη υπηρεσία (αποκαλούµενη, π.χ. Υπηρεσία Ελέγχου) και όπως 

συναντάται κατά κανόνα στο ∆ηµόσιο και στους µεγάλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς. 

Είναι δυνατό, όµως, τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή να µην ασκούνται από 
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ιδιαίτερο πρόσωπο ή πρόσωπα, αλλά από τους προϊσταµένους των διαφόρων 

υπηρεσιών, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους (π.χ. έλεγχος και θεώρηση 

ενταλµάτων πληρωµής από τον προϊστάµενο του λογιστηρίου κλπ). 

Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να αναθέτονται σε κατάλληλα, 

από άποψη µορφώσεως, πείρας και ήθους, πρόσωπα, γιατί διαφορετικά, όπως είναι 

ευνόητο, δεν θα είναι δυνατό να ασκήσουν τα καθήκοντα του ελεγκτή µε τον 

επιβαλλόµενο τρόπο. 

Χωρίς να παραγνωρίζεται ή να υποτιµάται η σπουδαιότητα του έργου του 

εσωτερικού ελεγκτή, πρέπει παράλληλα να τονισθούν και τα σοβαρά µειονεκτήµατα 

τα οποία πηγάζουν από το γεγονός ότι, αυτός είναι υπάλληλος της οικονοµικής 

µονάδας στην οποία ασκεί τα καθήκοντα του και όπως είναι ευνόητο, ο έλεγχος του: 

- ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες και όρους τους οποίους έχει θεσπίσει η διοίκηση 

της οικονοµικής µονάδας και όχι σύµφωνα µε τους κανόνες της ελεγκτικής 

- δεν καταλαµβάνει τις πράξεις των διοικούντων, συνήθως δε και των ιεραρχικώς 

ανωτέρων του, ή σ’ αυτές ο έλεγχος του είναι κατ’ ανάγκη, περιορισµένης εκτάσεως 

ή και τελείως τυπικός 

- ως ασκούµενος επί πράξεων συναδέλφων του, συνήθως, λόγω του συναδελφικού 

δεσµού, δεν ασκείται µε την επιβαλλόµενη αµεροληψία και αντικειµενικότητα, µε 

την πάροδο δε του χρόνου και την ανάπτυξη ιδιαίτερων φιλικών σχέσεων κλπ, η 

προσοχή και η διερευνητικότητα εξασθενούν βαθµιαία και ο έλεγχος απολήγει να 

είναι τυπικός 

- ως ασκούµενος συνεχώς επί των αυτών αντικειµένων και κατά τον ίδιο τρόπο, 

απολήγει σε εργασία ρουτίνας, µε συνέπεια την βαθµιαία εξασθένιση της 

επαγρυπνήσεως και διερευνητικότητας. 

2.2.1.2 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών 

Αναγνωρισµένα επαγγέλµατα, για λόγους καθαρά δεοντολογικούς διαµόρφωσαν 

κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς των µελών τους, µε σκοπό την προάσπιση και 

την προαγωγή των κλάδων τους. Αντίστοιχος κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς 

έχει δηµιουργηθεί και από τις επαγγελµατικές οργανώσεις των εσωτερικών ελεγκτών 

για την προαγωγή του ελεγκτικού θεσµού. 

Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας δεν υποχρεώνει τους ελεγκτές για την 

εφαρµογή, απλώς τους συµβουλεύει. Περιλαµβάνει πρακτικές οδηγίες, οι οποίες 

έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε άλλους κλάδους και κινείται στο πνεύµα το πώς θα 
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πρέπει να συµπεριφέρονται επαγγελµατικά. Τονίζει την ευθύνη τους απέναντι στον 

εαυτό τους, στη διοίκηση, στο φορέα που εργάζονται, στους συναδέλφους, έναντι 

τρίτων που συνεργάζονται µε την επιχείρηση, καθώς και έναντι του κοινωνικού 

συνόλου. 

Λόγω της φύσης του αντικειµένου, η συµπεριφορά των ελεγκτών θα πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τους δεοντολογικούς κανόνες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν επηρεάζονται 

και δε δέχονται παρεµβάσεις στο έργο τους, ακόµη και αν κινδυνεύουν να χάσουν την 

εργασία τους, πράγµα που µπορεί να συµβεί. 

Το πλαίσιο των αρχών αποτυπώνεται στον κανονισµό λειτουργίας του τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου και υιοθετείται µε την έγκριση της ανώτατης διοίκησης. Η 

τήρηση και η διασφάλιση των αρχών αυτών από τους ελεγκτές, είναι το διακριτικό 

σηµείο που τους διαφοροποιεί από τους άλλους εργαζόµενους. Αντίθετα η έλλειψη 

αποδοχής αυτών συνεπάγεται υποβάθµιση του έργου τους. 

Σύµφωνα µε τον κώδικα του ελληνικού ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών 

(Ε.Ι.Ε.Ε.), οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν κατά νου ότι: 

i. Κάθε µέλος του ινστιτούτου έχει την ηθική και επαγγελµατική υποχρέωση να 

κινείται στο πνεύµα των ηθικών αρχών κανόνων όπως το ινστιτούτο ορίζει. 

ii.  Το µέλος θα έχει την υποχρέωση να επιδεικνύει επαγγελµατική συµπεριφορά, 

τιµιότητα, αντικειµενικότητα και επιµέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων 

του και στην ανάληψη των ευθυνών του. 

iii.  Το µέλος έχει την υποχρέωση να διαµορφώνει προσωπική επαγγελµατική 

συµπεριφορά και να κινείται στο πνεύµα των ελεγκτικών αρχών, κανόνων, 

µεθόδων, οδηγιών και προτύπων που υποδεικνύει το ελληνικό ινστιτούτο 

εσωτερικών ελεγκτών Ελλάδος και οι αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις του 

εξωτερικού. 

iv. Το µέλος, θα πρέπει να εµπνέεται από σιγουριά και εµπιστοσύνη του 

εργοδότη του, θα επιδεικνύει αφοσίωση και θα κινείται αυστηρά µέσα σε 

επαγγελµατικά πρότυπα και θα επιδεικνύει αφοσίωση σε όλα τα θέµατα που 

αφορούν τις υποθέσεις της διοίκησης και τον φορέα γενικότερα. 

v. Το µέλος θα πρέπει να αποφεύγει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε παράνοµη 

δραστηριότητα που µπορεί να βλάψει τα συµφέροντα του εργοδότη του ή που 

θα επηρεάσει την ικανότητα του να φέρει σε πέρας, αντικειµενικά, την 

αποστολή του. 
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vi. Το µέλος, δεν θα πρέπει να δεχθεί αµοιβή ή δώρο από υπάλληλο ή πελάτη ή 

επαγγελµατικό συνεργάτη του εργοδότη του, δίχως την ενηµέρωση της 

διοίκησης για την συγκατάθεσή της. 

vii.  Το µέλος, θα πρέπει να δείξει σύνεση στην χρήση πληροφοριών που απέκτησε 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή µε τρόπο που µπορεί να 

βλάψει το συµφέρον του εργοδότη του, εκτός και αν παραστεί ανάγκη να 

προστατεύσει το κύρος του, επειδή έπραξε άριστα την εργασία του. 

viii.  Το µέλος, όταν εκφράζει γνώµη, θα πρέπει να ασκεί κάθε λογική φροντίδα να 

αποκτήσει επαρκή τεκµήρια που θα δικαιολογούν τη γνώµη αυτή. Όταν 

συντάσσει την έκθεση, θα αποκαλύπτει όλα τα σηµαντικά στοιχεία που 

γνωρίζει, τα οποία αν δεν αποκαλυφθούν, θα µπορούσαν να αποκρύψουν 

παράνοµες ενέργειες και να βλάψουν τα συµφέροντα του φορέα. 

ix. Το µέλος, θα πρέπει να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την ικανότητά του 

και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του, να υποδεικνύει µεγάλη 

επιµέλεια κατά την αξιολόγηση των συστηµάτων λειτουργίας και κατά την 

έκδοση των πορισµάτων βάσει των οποίων θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις. 

x. Το µέλος θα πρέπει να µείνει πιστό στο καταστατικό και τους σκοπούς του 

“ελληνικού ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών”. Κατά την άσκηση του 

επαγγέλµατος του, θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη την υποχρέωση να διατηρεί 

υψηλό επίπεδο ικανότητας, ηθικής και αξιοπρέπειας, όπως ορίζει το 

“ελληνικό ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών” και τα µέλη του, έχουν 

καθιερώσει. 

2.2.1.3 Βασικά Εργαλεία Εσωτερικών Ελεγκτών 

α) ∆ιεθνή Πρότυπα  (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

β)Κώδικας ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς  Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ)  

γ) Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών 

δ) Συνεχής Επαγγελµατική Εκπαίδευση τους. 

2.2.1.4 Εσωτερικοί Ελεγκτές και Έλεγχος Απάτης  

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων συχνά προστρέχουν στη βοήθεια των εσωτερικών 

ελεγκτών για διερεύνηση και αντιµετώπιση των περιπτώσεων απάτης και 

παραβιάσεων των κανονιστικών διατάξεων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι 
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εσωτερικοί ελεγκτές για να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε αυτό το κάλεσµα της 

διοίκησης πρέπει να διαθέτουν εκτενή γνώση όλων των πτυχών της απάτης και του 

τρόπου εντοπισµού και διαλεύκανσης της. Ως απάτη µπορεί να κριθεί κάθε 

συµπεριφορά µε την οποία ένα άτοµο σκοπεύει να κερδίσει ένα µη σύννοµο 

πλεονέκτηµα από ένα άλλο άτοµο. 

Στη βιβλιογραφία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πολλοί υποστηρίζουν τη 

σηµαντικότητα της πιο κάτω εξίσωσης για την Απάτη: 

 Απάτη= Κίνητρο + Μέσα + Ευκαιρία 

Από την εξίσωση αυτή προκύπτει ότι ένα στέλεχος µιας επιχείρησης που: 

- αντιµετωπίζει ένα σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, 

- διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις για παραποίηση του προγράµµατος είσπραξης 

των απαιτήσεων και 

- έχει την ευκαιρία, σε συνεργασία µε ένα συνάδελφο του, να αποκρύψει το γεγονός 

της απάτης, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει απάτη σε βάρος της επιχείρησης. Απάτη 

µπορεί να διαπραχθεί εσωτερικά από εργαζόµενους µιας επιχείρησης ή εξωτερικά 

από τρίτους. Μπορεί επίσης να διαπραχθεί από τη συνεργασία τρίτων και 

εργαζόµενων της επιχείρησης. 

Μια Απάτη µπορεί γενικά να έχει σχεδιασθεί προσεκτικά για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Μια τέτοια απάτη µε τη συνήθη πορεία των πραγµάτων είναι αρκετά 

δύσκολο να αποκαλυφθεί χωρίς πρόσθετους ελέγχους. Η απάτη µπορεί να είναι 

συνεχιζόµενη ή να είναι µια µόνο πράξη. Ο ταµίας µιας τράπεζας παρακρατά ένα 

µικρό ποσό χρηµάτων από τις καθηµερινές εισπράξεις για ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Ένας άλλος υπάλληλος οπισθογραφεί µια επιταγή πελατείας και την 

καταθέτει σε συγγενικό του πρόσωπο. 

Το Επαγγελµατικό Πρότυπο 280 για την προσήκουσα επαγγελµατική επιµέλεια 

καλύπτει εκτενώς το θέµα της απάτης και των σχετικών υποχρεώσεων των 

εσωτερικών ελεγκτών. Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο η απάτη συµπεριλαµβάνει µια 

σειρά παρατυπιών και παράνοµων πράξεων που χαρακτηρίζονται από σκόπιµη 

εξαπάτηση. Το επαγγελµατικό πρότυπο 280 αναφέρει ότι η απάτη που σκοπό έχει να 

ωφελήσει τον οργανισµό γενικά επιφέρει αυτό το αποτέλεσµα µε αξιοποίηση ενός 

άδικου ή ανέντιµου πλεονεκτήµατος, το οποίο µπορεί επίσης να εξαπατήσει ένα 

έξωθεν συµβαλλόµενο µέρος. 

Για την αποτροπή της απάτης και για την ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών το 

Επαγγελµατικό Πρότυπο 280 αναφέρει: 
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1. Η αποτροπή της απάτης συνίσταται στις πράξεις εκείνες που λαµβάνονται για 

παρεµπόδιση διάπραξης απάτης και περιορισµό της έκθεσης σε κίνδυνο, εάν 

πράγµατι λαµβάνει χώρα απάτη. Ο κυριότερος µηχανισµός αποτροπής είναι 

το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η βασική ευθύνη για καθιέρωση και 

διατήρηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου παραµένει στη διοίκηση. 

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τη συµβολή στην αποτροπή της 

απάτης εξετάζοντας και αξιολογώντας την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα µε την 

έκταση της δυνητικής έκθεσης σε κίνδυνο σε διάφορους τοµείς των 

λειτουργιών του οργανισµού. Για την εκτέλεση του συγκεκριµένου 

καθήκοντος, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει, για παράδειγµα, να 

προσδιορίζουν αν: 

� Το οργανωτικό περιβάλλον ενθαρρύνει τη σκοπιµότητα των 

συστηµάτων ελέγχου. 

� Έχουν τεθεί ρεαλιστικοί οργανωτικοί στόχοι και αντικειµενικοί 

σκοποί. 

� Υπάρχουν γραπτές πολιτικές (π.χ. κώδικας συµπεριφοράς), που 

περιγράφουν τις απαγορευµένες δραστηριότητες και την ενέργεια που 

απαιτείται οποτεδήποτε ανακαλύπτονται παραβιάσεις. 

� Έχουν καθιερωθεί και διατηρηθεί κατάλληλες πολιτικές 

εξουσιοδότησης για συναλλαγές. 

� Έχουν αναπτυχθεί πολιτικές, πρακτικές, διαδικασίες, εκθέσεις και 

άλλοι µηχανισµοί, για παρακολούθηση δραστηριοτήτων και 

διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλού 

κινδύνου. 

� Τα κανάλια επικοινωνίας εφοδιάζουν τη διοίκηση µε επαρκείς και 

αξιόπιστες πληροφορίες. 

� Πρέπει να γίνονται εισηγήσεις για την καθιέρωση ή ενίσχυση 

οικονοµικά αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου για 

διευκόλυνση αποτροπής της απάτης. 

Για την αποκάλυψη της απάτης και την ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή όσον 

αφορά την ανακάλυψη απάτης το πιο πάνω επαγγελµατικό πρότυπο αναφέρει ότι: 
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1. Η ανακάλυψη της απάτης συνιστάται στην εξακρίβωση δεικτών απάτης 

κατάλληλων για να δικαιολογήσουν εισήγηση µιας διερεύνησης. Οι 

συγκεκριµένοι δείκτες ενδέχεται να προκύπτουν ως αποτέλεσµα συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου που διεξήχθησαν από ελεγκτές και άλλων πηγών τόσο 

εντός όσο και εκτός του οργανισµού. 

2. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών ελέγχου, οι ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή 

όσον αφορά την ανακάλυψη της απάτης είναι: 

i. Να έχει επαρκή γνώση της απάτης για να µπορεί να αναγνωρίζει 

ενδείξεις ενδεχόµενης διάπραξης απάτης. Η συγκεκριµένη γνώση 

συµπεριλαµβάνει την ανάγκη να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της 

απάτης, τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη απάτης 

και τα είδη της απάτης σχετικά µε τις δραστηριότητες που ελέγχονται. 

ii.  Να βρίσκεται σε επιφυλακή για τέτοιες περιστάσεις, όπως π.χ. 

αδυναµίες συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες µπορεί να 

επιτρέψουν την πραγµατοποίηση απάτης. Εάν ανακαλυφθούν σοβαρές 

αδυναµίες ελέγχου, οι πρόσθετοι έλεγχοι που διεξάγονται από 

εσωτερικούς ελεγκτές πρέπει να συµπεριλαµβάνουν ελέγχους προς 

την κατεύθυνση αναγνώρισης άλλων ενδείξεων απάτης. Ορισµένα 

παραδείγµατα ενδείξεων είναι µη εξουσιοδοτηµένες συναλλαγές, 

παραβίαση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, ανεξήγητες 

εξαιρέσεις τιµολογήσεων  και ασυνήθιστα µεγάλες απώλειες 

προϊόντων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η 

παρουσία ενδείξεων περισσότερων της µίας σε καθεµία χρονική 

στιγµή αυξάνει την πιθανότητα διάπραξης απάτης. 

iii.  Να αξιολογεί τις ενδείξεις ενδεχόµενης διάπραξης απάτης και να 

αποφασίζει εάν είναι απαραίτητη περαιτέρω ενέργεια ή εάν πρέπει να 

προταθεί διερεύνηση. 

iv. Να γνωστοποιεί στις κατάλληλες αρχές του οργανισµού εάν λήφθηκε 

απόφαση ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις διάπραξης απάτης ώστε να 

προταθεί διερεύνηση. 

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν αναµένεται να έχουν γνώση ισοδύναµη µε εκείνη 

ενός ατόµου που η βασική του ευθύνη είναι η ανακάλυψη και η διερεύνηση 

της απάτης. Επίσης, µόνο οι διαδικασίες ελέγχου, ακόµη και όταν 
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επιτελούνται µε δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια, δεν εγγυώνται ότι θα 

ανακαλυφθεί απάτη. 

4. Η διερεύνηση της απάτης συνιστάται σε επιτέλεση εκτεταµένων διαδικασιών 

που είναι απαραίτητες ώστε να προσδιορισθεί εάν έχει συµβεί η απάτη, όπως 

υποδηλώθηκε από τις ενδείξεις. 

5. Κατά την διεξαγωγή διερευνήσεων απάτης, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει: 

i. Να εκτιµούν το πιθανό επίπεδο και την έκταση της συνυπαιτιότητας 

στην απάτη στα πλαίσια του οργανισµού. Αυτό µπορεί να είναι 

κρίσιµο για να διασφαλίζεται ότι ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

αποφεύγει να δίνει πληροφορίες σε ή να αποκτά παραπλανητικές 

πληροφορίες από άτοµα που ενδέχεται να έχουν εµπλακεί. 

ii.  Να προσδιορίσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την εξειδίκευση που 

απαιτούνται για την αποτελεσµατική επιτέλεση της διερεύνησης. 

Πρέπει να γίνεται καθορισµός των προσόντων και των ικανοτήτων 

των εσωτερικών ελεγκτών και των διαθέσιµων ειδικών για συµµετοχή 

στην έρευνα, για να διασφαλισθεί ότι αυτή διεξάγεται από τα άτοµα 

που έχουν το κατάλληλο είδος και επίπεδο τεχνικών γνώσεων. Αυτό 

πρέπει να συµπεριλαµβάνει διαβεβαιώσεις σε θέµατα όπως π.χ. 

επαγγελµατικές πιστοποιήσεις, άδειες, φήµη και ότι δεν υπάρχει 

σχέση µε εκείνους στους οποίους γίνεται η διερεύνηση ή µε 

οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τη διοίκηση του οργανισµού. 

iii.  Να προγραµµατίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στην 

προσπάθεια εξακρίβωσης δραστών, έκτασης της απάτης, τεχνικών που 

χρησιµοποιήθηκαν και σκοπού της απάτης. 

iv. Να συντονίζουν δραστηριότητες µε τα διοικητικά στελέχη, νοµικό 

σύµβουλο και άλλους ειδικούς όπως πρέπει σε όλη την πορεία της 

διερεύνησης. 

6. Μόλις ολοκληρωθεί µια διερεύνηση απάτης, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

αξιολογούν τα γεγονότα που γνωρίζουν, προκειµένου: 

i. Να προσδιορίζουν εάν πρέπει να εφαρµόζονται ή να ισχυροποιούνται 

τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να µειωθεί η 

µελλοντική τρωτότητα. 

ii.  Να προγραµµατίσουν δοκιµασίες ελέγχου ώστε να συµβάλλουν στην 

αποκάλυψη της ύπαρξης παρόµοιων ειδών απάτης στο µέλλον. 
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iii.  Να συµβάλλουν στην εκπλήρωση του καθήκοντος του εσωτερικού 

ελεγκτή για διατήρηση επαρκούς γνώσης της απάτης και µε αυτό τον 

τρόπο δυνατότητα προσδιορισµού µελλοντικών ενδείξεων απάτης. 

2.2.2 Εξωτερικός Ελεγκτής 

Ο εξωτερικός ελεγκτής, σε αντίθεση µε τον εσωτερικό ελεγκτή, δεν έχει καµία 

υπαλληλική σχέση ή άλλη εξάρτηση µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. ∆ηλαδή, 

ο εξωτερικός ελεγκτής είναι τελείως ανεξάρτητος και αδέσµευτος έναντι της 

ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας και συνεπώς δεν επηρεάζεται καθόλου από τη 

διοίκηση της και έτσι εξουδετερώνονται πλήρως όλα τα προαναφερθέντα σοβαρά 

µειονεκτήµατα του εσωτερικού ελεγκτή. Το γεγονός αυτό αποτελεί εχέγγυο για τους 

τρίτους περί της κατά τεκµήριο διενέργειας αντικειµενικού και ανεπηρέαστου 

ελέγχου, µε αποτέλεσµα να αποκτά ιδιαίτερο κύρος το έργο του εξωτερικού ελεγκτή 

και το πόρισµά του, που φέρει τη σφραγίδα της αντικειµενικότητας και 

ανεπηρέαστου, να έχει ευρύτατη χρησιµότητα. 

Ενώ ο τοµέας δράσεως του εσωτερικού ελεγκτή περιορίζεται µέσα στην 

επιχείρηση της οποίας είναι υπάλληλος, αντίθετα ο τοµέας δράσεως του εξωτερικού 

ελεγκτή είναι ευρύτατος και πολυσχιδής (πιστοποίηση περί της αλήθειας και 

ακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων οποιασδήποτε επιχειρήσεως, περί της 

πιστοληπτικής ικανότητας ορισµένης επιχειρήσεως, µελέτη εκτιµήσεως της 

συνολικής τρέχουσας αξίας ορισµένης επιχειρήσεως ή της τρέχουσας αξίας της 

µετοχής ορισµένης Α.Ε., κλπ), γεγονός από το οποίο προήλθε η ανάγκη οργανώσεως 

του εξωτερικού ελέγχου σε ίδιο ανεξάρτητο λειτούργηµα, το οποίο σε όλες τις 

οικονοµικώς προηγµένες Χώρες έχει προσλάβει θεσµικό χαρακτήρα. Τέτοια θεσµική 

αναγνώριση του λειτουργήµατος έγινε και στη χώρα µας, το έτος 1955, µε το Ν.∆. 

3329/1955 «περί συστάσεως Σώµατος Ορκωτών Λογιστών», η λειτουργία του οποίου 

άρχισε το Νοέµβριο του έτους 1956. 

Είναι ευνόητο ότι για να δύναται ο εξωτερικός ελεγκτής να ανταποκρίνεται στις 

µεγάλες και ποικίλες απαιτήσεις του τόσο σπουδαίου και λεπτού έργου του, πρέπει να 

έχει και τα ανάλογα προσόντα. Τα απαιτούµενα προσόντα αναφέρονται, αφενός στην 

προσωπικότητα του και αφετέρου στην επαγγελµατική του συγκρότηση. Ως πρώτο 

και κύριο προσόν, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του λειτουργήµατος, 

θεωρείται διεθνώς το ανεπίληπτο ήθος και η ακεραιότητα του χαρακτήρα, γιατί το 

επάγγελµα του εξωτερικού ελεγκτή (ορκωτού λογιστή) είναι επάγγελµα ήθους, όπως 
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ακριβώς το επάγγελµα του δικαστή. Στα απαιτούµενα περαιτέρω προσόντα 

περιλαµβάνονται: η άρτια επιστηµονική κατάρτιση, η εξειδικευµένη πείρα, η 

ικανότητα ταχείας αντιλήψεως και βαθιάς και ασφαλούς κρίσεως, η επινοητικότητα, 

η αυτοπεποίθηση, η αναγκαία λεπτότητα (και πολλές φορές η διπλωµατικότητα) για 

την εκτέλεση του λεπτού έργου του ελέγχου της εργασίας των άλλων, η ικανότητα 

ευχερούς και ορθής εκφράσεως στον προφορικό και γραπτό λόγο, η επιµέλεια και 

εργατικότητα. 

2.2.3 Σχέσεις Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών 

Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, υπάρχουν διαφορές και οµοιότητες. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) είναι οργανωµένος µέσα στην επιχείρηση ως 

µία από τις λειτουργίες της και διενεργείται από υπαλλήλους της. Αντιθέτως οι 

εξωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν καµιά υπαλληλική σχέση µε τον φορέα που ελέγχουν, 

µισθώνουν τις υπηρεσίες τους και ενεργούν µε εντολή και για λογαριασµό των 

µετόχων, στους οποίους και δίνουν αναφορά. 

Ως κύριο µέληµα του εσωτερικού ελέγχου είναι να ελέγχει δειγµατοληπτικά την 

εφαρµογή των διαδικασιών καθώς και την αξιολόγηση αυτών για την εύρυθµη 

λειτουργία του οργανισµού. Αντίθετα, αντικειµενικός σκοπός του εξωτερικού 

ελέγχου είναι η έκφραση γνώµης επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, των 

στοιχείων του ισολογισµού, καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης και κατά πόσο 

αυτά έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα παραδεγµένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 

αρχές. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι διαρκείς σύµβουλοι της διοίκησης και των 

ελεγχόµενων. Έχουν καλή γνώση του περιβάλλοντος που ελέγχουν, καθώς επίσης 

είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις λειτουργίες της επιχείρησης και τους 

συναδέλφους. Επιπλέον, έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου, αυτό σηµαίνει ότι είναι 

σε θέση να εµβαθύνουν περισσότερο τον έλεγχο εν αντιθέσει µε τους εξωτερικούς 

ελεγκτές. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν για λογαριασµό της ανώτατης διοίκησης 

και είναι ανεξάρτητοι από αυτό που ελέγχουν. Οι ευθύνες τους είναι διοικητικές εν 

αντιθέσει προς τους εξωτερικούς ελεγκτές, των οποίων οι ευθύνες είναι νοµικές για 

πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές, όσο και οι εξωτερικοί είναι και οι δύο απαραίτητοι, 

και έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο. Η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν 
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µπορεί να αντικατασταθεί από την εργασία των εξωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι 

χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα των εσωτερικών ελεγκτών για συµπλήρωµα της 

δικής τους εργασίας. 

Μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών πέρα των διαφορών, υπάρχουν και 

οµοιότητες, όπως το ότι και οι δύο ασχολούνται µε τον έλεγχο, χρησιµοποιούν τις 

ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές. Επίσης και οι δύο είναι σύµβουλοι. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να τηρεί στάση βοήθειας, συναίνεσης και 

συνεργασίας απέναντι στους εξωτερικούς ελεγκτές, διότι η συνεισφορά του 

Εσωτερικού Ελέγχου συµβάλλει στη µείωση του κόστους των εξωτερικών ελέγχων. 

Μια καλά οργανωµένη διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δικαιολογεί πλήρως ένα 

περιορισµό των εργασιών του εξωτερικού ελέγχου. Κάτι τέτοιο πρέπει να εκτιµάται 

και να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση και πριν από κάθε συνεργασία µε 

τους εξωτερικούς ελεγκτές, καθώς και µε συµβούλους θα πρέπει να προηγείται 

συζήτηση µε τον διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Βασική αρχή είναι ότι ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να συντονίζει τις 

προσπάθειες των εξωτερικών ελεγκτών και των εξωτερικών συµβούλων για αποφυγή 

των διπλών προσπαθειών που συνεπάγεται περιορισµό των δαπανών. Θα πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν αναπαράγεται από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και τους συµβούλους, επιβαρυνόµενη µε επιπλέον κόστος. 

2.3 Είδη Ελέγχων 

Η γενικότητα των όρων «έλεγχος» και «ελεγκτική» µπορεί να διασαφηνιστεί και να 

γίνει πιο συγκεκριµένη στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων οικονοµικών 

µονάδων µε την κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή γίνεται 

βέβαια µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. 

1. Ανάλογα µε την έκταση τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Γενικούς, που επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση µιας δοσµένης χρονικής 

περιόδου (πχ ετήσιος έλεγχος Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης). 

Ειδικούς, που έχουν ως αντικείµενο ένα συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα (π.χ. έλεγχος 

αποθεµάτων, επισφάλειας πελατών κλπ). 

2. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Προληπτικούς, που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονοµικής συναλλαγής 

και έχουν σκοπό να προλάβουν τα πιθανά λάθη. 
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Κατασταλτικούς, που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην 

αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων και ανωµαλιών. 

3. Ανάλογα µε τη διάρκεια τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Μόνιµους ή διαρκείς, που διενεργούνται συνέχεια και κατά ολόκληρη τη διάρκεια της 

οικονοµικής χρήσης. 

Τακτικούς ή περιοδικούς, που δεν είναι µεν συνεχείς, αλλά διενεργούνται κατά 

τακτικές χρονικές περιόδους (ετήσιοι, τριµηνιαίοι κλπ). 

Έκτακτους ή περιπτωσιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για 

ειδικούς λόγους (πχ υπόνοιες για κατάχρηση κλπ). 

 4. Ανάλογα µε το πρόσωπο του ελεγκτή, διακρίνονται σε: 

Εσωτερικούς, που οργανώνονται από την ίδια οικονοµική µονάδα και διενεργούνται 

από πρόσωπα εξαρτηµένα από αυτήν. 

Εξωτερικούς, που διενεργούνται από ειδικούς επαγγελµατίες ελεγκτές, οι οποίοι δεν 

πρέπει να έχουν καµία σχέση ή εξάρτηση από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

Στην καθηµερινή πραγµατικότητα διαφόρων οικονοµικών µονάδων τα παραπάνω 

είδη ελέγχων δεν είναι ξεκοµµένα µεταξύ τους. Συνήθως συνδυάζονται και 

αλληλοσυµπληρώνονται, µε απώτερο σκοπό ο (συνολικός) έλεγχος να είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικός και τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να είναι  

τεκµηριωµένα. Οι δύο κυριότερες όµως κατηγορίες ελέγχων, που αποτελούν και το 

βασικό σηµείο αναφοράς της ελεγκτικής διαδικασίας, είναι ο εσωτερικός και ο 

εξωτερικός έλεγχος. 

∆ιάκριση ελέγχων ανάλογα µε το στοιχείο στο οποίο δίνεται έµφαση: 

1. Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  ( F i n a n c i a l  a u d i t ) . Ο 

χρηµατοοικονοµικός έλεγχος είναι ο γνωστός έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής 

παρουσίασης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών µεγεθών που 

αφορούν στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της δράσεως των 

οικονοµικών µονάδων. Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος ελέγχει βασικά την αξιοπιστία 

και αποτελεσµατικότητα του λογιστικού συστήµατος της ελεγχόµενης µονάδας στη 

µέτρηση και παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών και των αποτελεσµάτων 

της. 

2. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  ( O p e r a t i o n a l  a u d i t ) . Κατά το λειτουργικό 

έλεγχο επιδιώκεται να αξιολογηθεί κατά πόσον µια λειτουργία, συνολική ή 

αποσπασµατική και όχι απαραίτητα χρηµατοοικονοµικής φύσεως, εκτελείται 

σύµφωνα µε κάποια δεοντολογικά ή επιστηµονικά κριτήρια και αρχές του 
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συγκεκριµένου κλάδου, αλλά και σύµφωνα µε τις γενικότερες επιχειρησιακές και 

διοικητικές αρχές (κανονισµούς, εγχειρίδια, κλπ) 

3. Έ λ ε γ χ ο ς  α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς . Ο έλεγχος αποδοτικότητας απασχολεί, κυρίως, 

τους εσωτερικούς ελεγκτές και ενδιαφέρεται για το  αν µια διαδικασία ή λειτουργία 

σε έναν οργανισµό φέρνει τα αποτελέσµατα για τα οποία έχει εγκαθιδρύσει ή 

συµβάλλει θετικά στη λειτουργία του συνολικού συστήµατος στο οποίο είναι και 

αυτή ενταγµένη. 

4. Έ λ ε γ χ ο ς  σ υ µ µ ό ρ φ ω σ η ς . Ο έλεγχος συµµόρφωσης σκοπό έχει τη 

διαπίστωση της συµµόρφωσης µε κάποιους προσυµφωνηµένους όρους ή 

προδιαγεγραµµένες διαδικασίες των εµπλεκόµενων µερών (πχ συµµόρφωση προς 

τους όρους δανειακών συµβολαίων, συµβολαίων χρήσης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνιών, 

επιχορηγήσεων κλπ). 

5. Ε ι δ ι κ ο ί  έ λ ε γ χ ο ι . Ειδικός έλεγχος µπορεί να είναι κάθε έλεγχος ο οποίος δεν 

εµπίπτει σε µια από τις παραπάνω συγκεκριµένες κατηγορίες, αρκεί να έχει την 

ικανότητα (εξειδίκευση) ο ελεγκτής να τον διεκπεραιώσει (πχ δικαστικός έλεγχος του 

άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3.1 Βασικές Αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου 

� Αποκέντρωση της ∆ιοίκησης 

� ∆ιαχωρισµός καθηκόντων και υπευθυνοτήτων 

� Τεκµηρίωση διαδικασιών, γεγονότων και συναλλαγών 

� Επιτήρηση και επισκόπηση της εργασίας 

� Έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση 

� Έκταση ελέγχων ανάλογη µε τον κίνδυνο 

� Ελάχιστη αλληλεξάρτηση ελέγχων 

3.2 Βασικοί Στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να οριστεί ως µια ξεχωριστή και ανεξάρτητη 

λειτουργία της επιχείρησης, η οποία είναι επιφορτισµένη µε το συνεχή έλεγχο και 

αξιολόγηση των συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της µονάδας και η οποία 

λειτουργία εντάσσεται στο ευρύτερο MIS (Management Information System) της 

µονάδας. 

Οι βασικοί στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

• η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης για να µην 

κλαπούν ή καταστραφούν από τυχαίες ή ηθεληµένες ενέργειες 

• την αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών και την αποδοτικότητα 

αυτών, τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τα προγράµµατα 

παραγωγής, το ύψος και τη διαχείριση των αποθεµάτων, καθώς και τη 

διάθεση των προϊόντων. 

• η µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων και 

των οικονοµικών καταστάσεων 

• η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της 

οικονοµικότητας όλων των δραστηριοτήτων της  



 27 

• την ενθάρρυνση και τη µέτρηση της συµµόρφωσης της επιχείρησης στις 

στρατηγικές και τις πολιτικές της διοίκησης, καθώς και τους σχετικούς µε τη 

λειτουργίας της κανονισµούς. 

• Η αναφορά των αποτελεσµάτων του ελέγχου στη διοίκηση της µονάδας 

καθώς και την εισήγηση µέτρων για τις διορθώσεις ή βελτιώσεις που 

ενδεχοµένως χρειάζεται να γίνουν. 

• τη συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηµατικού 

κινδύνου καθώς και την αποτελεσµατική διαχείρισή του. 

• τη τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής  προαγωγών, αξιολογήσεων 

και αξιοποιήσεων των στελεχών. Την τήρηση των κανόνων επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς, νοµοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και την απονοµή ευθυνών 

και επιβραβεύσεων. 

• το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων στις αποφάσεις της διοίκησης, τους 

κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις µε τρίτους. 

• τη διαπίστωση το κατά πόσο τα τµήµατα έχουν σαφή αντίληψη της 

αποστολής και των αρµοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί. Αν είναι 

κατάλληλα στελεχωµένα και αν αξιοποιείται κατά άριστο τρόπο το  

ανθρώπινο δυναµικό. 

• τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζοµένων τόσο σε επίπεδο 

τµήµατος, όσο και µεταξύ των τµηµάτων. Τις αδυναµίες κα τα προβλήµατα 

του προσωπικού  (απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για 

παραγωγή έργου κλπ), τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσµατα και για 

τα δύο µέρη. 

• τη τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των 

διαθεσίµων, τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισµού και πληρωµής των 

υποχρεώσεων αυτών, καθώς και την αξιολόγηση των οικονοµικών 

προβληµάτων. 

• το περιβάλλον που δρα η επιχείρηση καθώς και τη δυναµική του 

περιβάλλοντος και τα µέτρα που καλείται να πάρει, προκειµένου να σταθεί 

και να επιβληθεί απέναντι στον ανταγωνισµό. 
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3.3 Πότε ∆ικαιολογείται η Ύπαρξη Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

Για να δηµιουργηθεί ένα τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, εξαρτάται από µια σειρά 

προϋποθέσεων και παραµέτρων. Το ίδιο ισχύει και για τη στελέχωση του. Ως τέτοιες 

προϋποθέσεις για τη λειτουργία τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, ενδεικτικά, θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε : 

� Από το µέγεθος της οικονοµικής µονάδας, που είναι και ο βασικότερος 

παράγοντας. Μεγάλες µονάδες, εκ των πραγµάτων σήµερα, καθιστούν 

επιτακτική την ύπαρξη τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µάλιστα µε δυναµική 

παρουσία, για την αντιµετώπιση των σύγχρονων καθηµερινών προβληµάτων. 

� Από το αντικείµενο εκµετάλλευσης, το αν είναι βιοµηχανία και εµπορία 

συγχρόνως, το αν είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης, από τις 

ιδιαιτερότητες του φορέα και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που 

αντιµετωπίζει. 

� Από τη διασπορά των δραστηριοτήτων. Μια επιχείρηση που έχει θυγατρικές ή 

υποκαταστήµατα σε διάφορα µέρη, είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος, απαιτεί 

τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και µάλιστα µε αυξηµένο αριθµό ελεγκτών από 

το να ήταν όλες οι δραστηριότητες συγκεντρωµένες. 

� Από την οργανωτική υποδοµή, όσο πιο µεγάλη έλλειψη οργανωτικής 

υποδοµής έχει ένας οργανισµός, τόσο περισσότερο αναγκαίος είναι ο 

Εσωτερικός Έλεγχος. 

� Το αν η επιχείρηση είναι εισηγµένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο 

Χρηµατιστήριο, όπου η δηµιουργία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υποχρεωτική. 

Οι εισηγµένες εταιρείες απαιτούν περισσότερους ελεγκτές, λόγω των 

επιπρόσθετων εργασιών που επιβάλλει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς στο τµήµα 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

� Από το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Εκπαιδευµένο προσωπικό σε 

συνδυασµό µε την οργανωτική υποδοµή και όχι µόνο, είναι ένα µέτρο που 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ως παράµετρος για τον αριθµό στελέχωσης του 

τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Για τη στελέχωση του τµήµατος, δηλαδή πόσοι ελεγκτές θα πρέπει να 

απασχοληθούν σε ένα τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο 

µέτρο. Μια παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη είναι το πλήθος 

των εργαζοµένων, σε συνδυασµό πάντα, µε τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 
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παράγραφο. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η αναλογία των ελεγκτών σε εργαζόµενους, 

πάντα µε µια µικρή επιφύλαξη, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στη σχέση 1/80-

1/120, δηλαδή για κάθε 80-120 εργαζοµένους, αντιστοιχεί, και ένας εσωτερικός 

ελεγκτής.  

 

 

∆ιάγραµµα 1. Η ύπαρξη τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε µη εισηγµένες εταιρείες 

 

∆ιάγραµµα 2. Η ύπαρξη τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε εισηγµένες εταιρείες 
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3.4 Περιεχόµενο του Συστήµατος Εσωτερικού  Ελέγχου 

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) περιλαµβάνει ένα σύνολο συστηµάτων 

και υποσυστηµάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένας 

οργανισµός. Ενδεικτικά ως τέτοια συστήµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε: 

o Εγκεκριµένο οργανόγραµµα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας καθώς και τη διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και 

δευτερεύουσες. Μέσα από σύστηµα “οργανόγραµµα” πρέπει να διαγράφεται 

µε σαφήνεια και να προσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης ανά τοµέα, τµήµα. 

o Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Περιγραφή 

καθηκόντων ανά τµήµα και ανάπτυξη διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις 

δραστηριότητες των ιεραρχικών επιπέδων. 

o Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασµών  και στόχων και την πολιτική 

υλοποίησης αυτών βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και τρόπου 

δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσµα. 

o Μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο προγραµµατισµό δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, 

ανά δραστηριότητα, µε αντίστοιχο απολογισµό και επισήµανση των 

αποκλίσεων, καθώς και αιτιολόγηση αυτών. 

o Πλήρες και ενήµερο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται 

µε σαφήνεια το αντικείµενο εκµετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί 

του οικονοµικού φορέα. 

o Πολιτική αγορών-προµηθειών σε όλες τις κατηγορίες και επίπεδα. 

o Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση σε εσωτερικού-εξωτερικού σε όλα τα 

επίπεδα πελατών. 

o ∆ιαδικασίες εισπράξεων και διαχείριση αυτών. Επίσης, διαχείριση των ίδιων 

και ξένων κεφαλαίων. 

o ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών, οµολόγων. 

o Συστήµατα πληροφόρησης. Αξιόπιστο σύστηµα “M.I.S.” µε ευρύτητα 

επιχειρησιακού πνεύµατος που συµβάλλει στην αναβάθµιση των 

επιδιωκόµενων στόχων. 

o Κανονισµό ολοκληρωµένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεµάτων. 
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o Σύστηµα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριµένων εξουσιοδοτήσεων σε 

στελέχη για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισµό θεµάτων 

εκπροσώπησης της Εταιρείας, έναντι τρίτων. 

o ∆ιαδικασίες καθορισµού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεως δαπανών. 

o Γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού συστήµατος, µε 

την ανάθεση αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας που 

να διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία. 

o Αξιόπιστο µηχανογραφηµένο σύστηµα, σωστά οργανωµένο που να παρέχει 

την απαιτούµενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία. 

o Στρατηγική και πολιτική επενδύσεων βραχυχρόνια και µακροχρόνια ως και οι 

αναµενόµενες αυτών αποδόσεις. 

o Πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις και κεφαλαίου κινήσεως, καθώς 

επίσης και αποπληρωµή αυτών. 

o ∆ιαδικασίες για φορολογική ενηµέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, απόδοση 

φόρων και δικαιώµατος φορολογικών απαλλαγών. 

o Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, µισθοδοσίας, κοινωνικών παροχών, 

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίηση και γενικότερα σωστής 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

o ∆ιαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού και παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών. 

o Ασφάλεια (security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα µέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών. 

o Συστήµατα I.S.O., έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

o Σύστηµα περιβαλλοντικής προστασίας (Environmental Management Auditing 

Systems), προκειµένου να αποφευχθούν απρόβλεπτες συνέπειες στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις 

περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, ISO 14001, έγκριση τυποποίησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2/4/1996. 

o Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit), που αποτελεί µέρος του Σ.Ε.Ε, που είναι 

αρµόδιος για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ως επίσης και των 

επιµέρους συστηµάτων, λειτουργιών αυτού. 

o Λοιπές δραστηριότητες που έχει ο οργανισµός και επιχειρούν να 

εξασφαλίσουν την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και επιδιώξεων. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΑΥΤΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΜΗΝΙΑΙΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΑΡΧΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

M.I.S

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΟΡΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

∆ιάγραµµα 3. Γραφική απεικόνιση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

3.5 Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου 

∆εν υπάρχει ένα τέλειο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση είναι 

µοναδική και δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

που να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιοδήποτε σύστηµα εξαρτώνται από συγκεκριµένους 

παράγοντες, όπως είναι το µέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης (έντασης 

εργασίας ή κεφαλαίου), η οργανωτική διάρθρωση και οι αντικειµενικοί στόχοι της 

επιχείρησης, για να διατυπώσουν ορισµένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αν 
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εφαρµοστούν θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

α. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο. 

β. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και ευθυνών. 

γ. Λογιστική διάρθρωση. 

δ. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 

ε. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

στ. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 

Παρακάτω αναλύουµε ξεχωριστά τις παραµέτρους: 

α. Οργανωτικό σχέδιο 

Η φύση των εργασιών της επιχείρησης και το µέγεθος αυτής αποτελούν σηµαντικούς 

παράγοντες του οργανωτικού σχήµατος από το οποίο περιβάλλεται µια επιχείρηση. 

Παράγοντες όµως όπως οι γραµµές παραγωγής, η γεωγραφική κατανοµή των 

εργοστασίων, η δοµή και λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων, όπως οι θυγατρικές ή 

τα υποκαταστήµατα, λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από το  Management στη µελέτη 

και καθιέρωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το Management ενδιαφέρεται 

για ένα σύστηµα το οποίο είναι λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Η αξιολόγηση των 

ελεγκτών του οργανωτικού σχήµατος επικεντρώνεται στο βαθµό στον οποίο το 

σύστηµα διευκολύνει την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του ελέγχου. Η 

αυτονοµία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων 

και ευθυνών αυτού είναι δύο βασικά στοιχεία ενός καλού οργανωτικού σχήµατος. 

Στο σχήµα αυτό πρέπει να υπάρχει σαφής καταµερισµός της εξουσίας, των 

υπευθυνοτήτων και των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων µελών του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Ένα σωστά σχεδιασµένο οργανωτικό σχήµα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τη διεξαγωγή των συναλλαγών σύµφωνα µε τις στρατηγικές και πολιτική 

της επιχείρησης, ότι διευκολύνεται η αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, ότι 

προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και ότι προωθείται και εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων. 

i. Αυτονοµία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Η οργανωτική ανεξαρτησία των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί 

προϋπόθεση για ένα σωστό οργανωτικό σχήµα της επιχείρησης. Οι αρµοδιότητες 

κάθε τµήµατος καθορίζονται επακριβώς και η λειτουργία τους δεν υπόκειται σε 
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παρεµβάσεις από τα άλλα τµήµατα. Η αυτονοµία όµως κάθε τµήµατος δεν σηµαίνει 

ότι αυτό λειτουργεί µέσα στην επιχείρηση αποµονωµένο από τα άλλα τµήµατα. Ούτε 

ότι αυτό επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από τους γενετικούς σκοπούς και στόχους 

της επιχείρησης. Απαιτείται συνεργασία και συντονισµός όλων των τµηµάτων της 

επιχείρησης για την επιτυχία των κοινών στόχων αυτής. Έτσι, κανένα τµήµα δεν είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και τη 

δηµιουργία οικονοµικών πληροφοριών για οποιαδήποτε συγκεκριµένη συναλλαγή. Η 

συλλογική ευθύνη και επιδίωξη κοινών στόχων συµβάλλει στην αντικειµενικότητα 

και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων. 

Η αρχή του καταµερισµού της εξουσίας και των καθηκόντων βασίζεται στην 

ανάγκη του διαχωρισµού της λογιστικής λειτουργίας από τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων και την καθηµερινή λειτουργία κάθε τµήµατος. Ο τρόπος 

αυτός παρέχει ένα σύστηµα ελέγχων της ικανότητας και ακεραιότητας κάθε 

τµήµατος, γιατί δεν είναι δυνατόν σε κάθε τµήµα να ελέγχει τη συναλλαγή χωρίς τη 

δηµιουργία µιας βάσης για συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων. Ας πάρουµε για 

παράδειγµα τα αποθέµατα και τις χωριστές αρµοδιότητες που αναγκαία 

καταµερίζονται σε περισσότερα άτοµα. Ο διευθυντής της αποθήκης έχει τον φυσικό 

έλεγχο και την ευθύνη των αποθεµάτων που δεν βρίσκονται στην παραγωγική 

διαδικασία. Το λογιστήριο έχει την ευθύνη της τήρησης του βιβλίου αποθήκης και 

της χρησιµοποίησης κάποιας µεθόδου ελέγχου των αποθεµάτων (ύψος αποθεµάτων, 

οικονοµική ποσότητα παραγγελίας, σηµείο παραγγελίας κλπ). Επιπλέον, η 

λειτουργική ευθύνη των αποθεµάτων υπάγεται στο τεχνικό τµήµα της επιχείρησης. 

Κατά περιοδικά διαστήµατα γίνεται απογραφή των αποθεµάτων (φυσική 

καταµέτρηση) και συγκρίνονται οι µετρήσεις µε τα υπόλοιπα των βιβλίων. Αυτή η 

ικανότητα να συγκρίνουµε την απόδοση των τριών χωριστών λειτουργικά µονάδων 

είναι ένα στοιχείο του οργανωτικού σχήµατος που εξασφαλίζει την προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και καθορίζει την αξιοπιστία των λογιστικών δεδοµένων.  

Όταν όµως το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στερείται αυτού του διαχωρισµού και 

καταµερισµού των εξουσιών και αρµοδιοτήτων σε περισσότερα µέρη, τότε ο 

ελεγκτής είναι απρόθυµος και δυσκολεύεται να στηριχθεί στο λογιστικό σύστηµα της 

εταιρείας και καταφεύγει σε άλλους τρόπους για να συλλέξει τα αποδεικτικά στοιχεία 

που χρειάζονται για τον έλεγχο που διενεργεί. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε τη µεγάλη σηµασία που έχει για τον ελεγκτή ο ρόλος 

του Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Προϊσταµένου Λογιστηρίου και του Ταµία. Γιατί οι 
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ρόλοι και οι αρµοδιότητες του καθενός µπορεί να µην  είναι επακριβώς καθορισµένοι 

και συχνά να υπάρχει σηµαντική επικάλυψη. Για την αποτελεσµατική λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός αρµοδιοτήτων και 

καθηκόντων και να µη συµπίπτει σε ένα τµήµα η αρµοδιότητα της τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων µε την επιµέλεια διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων και 

την κατά τακτά διαστήµατα σύγκριση αυτών για να διαπιστώνονται οι αποκλίσεις. 

ii. Οργανωτική δοµή του τµήµατος 

Το Management µελετά ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο βοηθά στην 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. ∆ύο από αυτούς τους στόχους του 

Management είναι η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και η συγκέντρωση 

αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων µε τη βοήθεια ενός κατάλληλου συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Γι’ αυτό θα πρέπει οι αρµοδιότητες του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου να καθοριστούν επακριβώς και να ενθαρρυνθεί η αυτονοµία και ανεξαρτησία 

του τµήµατος µε ένα ευέλικτο οργανωτικό σχήµα. 

Μέσα στο κάθε τµήµα τα καθήκοντα, οι ευθύνες και η εξουσία κάθε ατόµου 

πρέπει να περιγράφονται ακριβώς και κανένα πρόσωπο να µη µπορεί να διαπράξει ή 

να συγκαλύψει ηθεληµένα ή αθέλητα λάθη. Για το λόγο αυτό σε κανέναν δεν δίνεται 

η αρχική ευθύνη για την επεξεργασία λογιστικών στοιχείων και η ευθύνη για την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας της διαδικασίας µε τη χρησιµοποίηση στοιχείων 

ελέγχου που προέρχονται από µια ανεξάρτητη πηγή. Ο υπεύθυνος π.χ. του 

λογιστηρίου για τους πιστωτές έχει αρµοδιότητα για την ενηµέρωση του Αναλυτικού 

Καθολικού Πιστωτών, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση εγγραφών στα 

Αναλυτικά και Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο και για την ενηµέρωση του Γενικού 

Καθολικού. Ούτε είναι υπεύθυνος για τη σύγκριση και συµφωνία των υπολοίπων του 

προσωρινού Ισοζυγίου Πιστωτών µε το υπόλοιπο του λογαριασµού των Πιστωτών 

στο Γενικό Καθολικό. Αν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες αυτές ανατεθούν στο 

ίδιο άτοµο και δεν διαχωριστούν σωστά, τότε µπορεί να συµβούν λάθη και 

παραλείψεις τα οποία να µην µπορούν να ανακαλυφθούν. Η επάρκεια ενός 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου βασίζεται πάντα στην αρχή ότι δεν µπορεί 

ορισµένες ασυµβίβαστες λειτουργίες να εκτελούνται από το ίδιο άτοµο. Η 

καταστρατήγηση αυτής της αρχής οδηγεί τον Ελεγκτή να επεκτείνει τη διαδικασία 

ελέγχου και να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα ώστε να 

πεισθεί ότι τα πράγµατα έχουν καλώς και δεν έχουν συµβεί παρατυπίες και άλλες 
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ανωµαλίες. Βασικό εποµένως στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξεταστεί ότι 

κανένα άτοµο ή καµιά υπηρεσία δεν χειρίζεται όλες τις πλευρές µιας συναλλαγής από 

την αρχή µέχρι το τέλος. Κάθε συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε περισσότερα από 

ένα στάδια. Θα πρέπει να εξουσιοδοτείται, να εγκρίνεται, να εκτελείται και να 

καταγράφεται. Οι λογιστικοί έλεγχοι πρέπει να διευρυνθούν, αν το καθένα από αυτά 

τα στάδια δεν εκτελείται από σχετικά ανεξάρτητους υπαλλήλους ή υπηρεσίες. 

∆ηλαδή τελικά καµιά υπηρεσία δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει µια συναλλαγή 

που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, εξεταστεί, εγκριθεί και καταγραφεί από άλλες 

υπηρεσίες. 

β. Σύστηµα εξουσιοδότησης αρµοδιοτήτων και ευθυνών 

Μια σύγχρονη επιχείρηση, µε τα σύνθετα και πολύπλοκα προβλήµατα που 

παρουσιάζει, είναι αδύνατο να διοικηθεί από ένα µόνο άτοµο. Θα πρέπει να υπάρχει 

κάποιο σχήµα εκχώρησης αρµοδιοτήτων, εξουσίας και ευθυνών, ώστε ορισµένα 

άτοµα να έχουν τη δύναµη και εξουσία να εγκρίνουν την εκτέλεση των διαφόρων 

συναλλαγών. Η πηγή της εξουσίας στην επιχείρηση βρίσκεται στους µετόχους, οι 

οποίοι, στη συνέχεια, την εκχωρούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκχωρεί αρµοδιότητες στον Πρόεδρο, τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Γενικό ∆ιευθυντή, ή άλλους αξιωµατούχους και 

διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. Όσο χαµηλότερα φτάνει αυτή η εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων, τόσο αποτελεσµατικότερα µπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. 

Η υπευθυνότητα είναι πάντοτε συνδεδεµένη µε τη δύναµη και την εξουσία, και 

δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η µια χωρίς την άλλη. Αν ένα άτοµο έχει την εξουσία να 

εγκρίνει και να εκτελεί συναλλαγές, θα πρέπει οι δραστηριότητες  και ενέργειες του 

να καταχωρούνται σε κάποιο λογιστικό σύστηµα και να µπορούν αργότερα να 

ελεγχθούν. Ένα καλό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου κάνει τα άτοµα υπεύθυνα για τις 

ενέργειες τους. Σε µια επιχείρηση π.χ. µπορεί να καθιερωθεί ένα σύστηµα ταµείου 

µικροπληρωµών (κάτω από ορισµένο ποσό), που εξοφλεί τα διάφορα µικροέξοδα που 

πρέπει να πληρωθούν αµέσως, καθώς και τις αγορές «επί αντικαταβολή». Ο ταµίας 

είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των µετρητών (µικρό ταµείο), των εγγράφων 

δικαιολογητικών και των καταχωρήσεων, και αποδίδει λογαριασµό στον κεντρικό ή 

γενικό ταµία, κάθε φορά που ζητά νέα ποσά µετρητών. Μπορεί όµως να γίνονται και 

έκτακτοι έλεγχοι και καταµέτρηση µετρητών από κάποιο υπεύθυνο από τις 

οικονοµικές υπηρεσίες. Ένα τέτοιο σύστηµα διασφαλίζει επαρκώς υπευθυνότητα του 

ταµία. 
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Συνήθως η εκτέλεση µιας συναλλαγής, σαν απόρροια της εξουσίας που δίνεται σε 

ένα άτοµο, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία και έκδοση ενός παραστατικού 

εγγράφου, το οποίο αποτελεί τη βάση για την υπευθυνότητα και τον έλεγχο της 

αρµοδιότητας της εκτέλεσης της συναλλαγής. Είναι γνωστό ότι δεν είναι δυνατό να 

γίνουν καταχωρήσεις και εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης χωρίς δικαιολογητικά 

έγγραφα, εσωτερικά ή εξωτερικά (η αρχή του δικαιολογητικού της Λογιστικής). 

Η εγκαθίδρυση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε τα κύρια 

χαρακτηριστικά της εξουσιοδότησης εξουσίας, αρµοδιοτήτων και υπευθυνότητας, 

περικλείει τους εξής τέσσερις παράγοντες. Το σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να 

εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές : 

1. Έχουν εκτελεστεί κατάλληλα. 

2. Έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα. 

3. Υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης  

4. Υπάρχει περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των βιβλίων µε 

την ύπαρξη των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Για τους παράγοντες αυτούς, ειδικότερα, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

1. Η εκτέλεση των συναλλαγών 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν διευθυντικό εργαλείο, για να 

καθοριστεί αν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα 

και ότι η εξουσιοδότηση έγινε σύµφωνα µε την πολιτική της επιχείρησης. Ακόµη, ότι 

τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες για τις διάφορες εγκρίσεις που 

απαιτούνται και εκδόθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Π.χ. η έγκριση 

για την εκροή µετρητών για την αγορά των αποθεµάτων είναι αποτέλεσµα πολλών 

σταδίων εξουσιοδότησης, η οποία εξετάζεται για την πληρότητα και αυθεντικότητα 

σε κάθε διαδοχικό στάδιο εκτέλεσης της συναλλαγής αυτής. Πριν εγκριθεί η 

πληρωµή, ο υπεύθυνος των λογαριασµών των πιστωτών εξετάζει την εντολή αγοράς, 

η οποία υπογράφεται από τον αρµόδιο του τµήµατος αγορών, εξετάζει το 

πρωτόκολλο παραλαβής, υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο αποθηκάριο, και το 

τιµολόγιο του προµηθευτή. Μετά την εξέταση και έγκριση των τριών αυτών 

εγγράφων της συναλλαγής και των σχετικών υπογραφών και θεωρήσεων αυτών, 

δηµιουργείται η υποχρέωση πληρωµής για την επιχείρηση. Η διαδικασία 

εξουσιοδότησης και εκτέλεσης της συναλλαγής αποτελεί µέρος του εσωτερικού 

ελέγχου και ενδιαφέρει τον ανεξάρτητο ελεγκτή. 
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2. Η καταχώρηση των συναλλαγών 

Η εκτέλεση της συναλλαγής ακολουθείται από την καταχώρηση αυτής στα βιβλία 

από τα αρµόδια άτοµα. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου προβλέπει την καταχώρηση 

του κατάλληλου ποσού στην ηµεροµηνία εκτέλεσης της συναλλαγής, σύµφωνα µε τις 

γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής. Η µέθοδος καταχώρησης εξαρτάται από τη 

φύση της συναλλαγής. Η χρησιµοποίηση π.χ. αριθµηµένων τιµολογίων πωλήσεων 

βοηθά στον έλεγχο του αναλυτικού Ηµερολογίου Πωλήσεων, για να διαπιστωθεί αν 

όλα τα τιµολόγια έχουν καταχωρηθεί στο Ηµερολόγιο. 

3. Πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία 

Η δυνατότητα πρόσβασης στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία εξαρτάται από τη 

φύση των περιουσιακών στοιχείων και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της 

επιχείρησης. Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διευκολύνει και να µην 

εµποδίζει την κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Η χρησιµοποίηση δε των 

περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται µόνο κατόπιν των εγκρίσεων και αφού 

εκδοθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα. Π.χ. δεν είναι δυνατό να έχουν 

όλα τα άτοµα πρόσβαση στις αποθήκες της επιχείρησης, ούτε να αποστέλλονται 

πρώτες ύλες στο τµήµα παραγωγής χωρίς τις απαραίτητες εντολές και δελτία 

αποστολής. 

4. Σύγκριση των υπολοίπων των βιβλίων µε την απογραφή 

Ένα σύστηµα περιοδικής απογραφής και σύγκρισης µε τα υπόλοιπα των 

συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στα βιβλία θα δείξει αν αυτά συµφωνούν ή αν 

υπάρχουν λάθη, ή να διαπιστωθούν απώλειες ή παράνοµες αφαιρέσεις των 

περιουσιακών στοιχείων. Η απογραφή και σύγκριση εξαρτάται από τη φύση και τον 

κίνδυνο κάθε περιουσιακού στοιχείου. Ο έλεγχος π.χ. των µηχανηµάτων µπορεί να 

γίνεται κάθε ένα ή δύο χρόνια, ενώ ο έλεγχος ορισµένων αποθεµάτων πρέπει να 

γίνεται µερικές φορές µέσα στο χρόνο. Ο έλεγχος των χρεογράφων ή γραµµατίων 

εισπρακτέων πρέπει να γίνεται ακόµη πιο συχνά, γιατί ο κίνδυνος κλοπής ή απώλειας 

είναι ακόµη µεγαλύτερος. 

γ. Λογιστική διάρθρωση 

Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου, µε τον καταµερισµό των καθηκόντων, 

προϋποθέτει ένα λογιστικό σύστηµα, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να µετράει τη 
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λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους οργανωτικών µονάδων. Ένα 

τέτοιο σύστηµα πρέπει να αποτελείται από: 

1. Ένα διάγραµµα λογαριασµών. 

2. Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών. 

3. Περιγραφή θέσεων. 

4. Πρωτοβάθµιους λογαριασµούς ελέγχου. 

5. Αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα. 

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

 

Ειδικότερα, για τα παραπάνω στοιχεία, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

1. Το διάγραµµα των λογαριασµών 

Το διάγραµµα αυτό περιλαµβάνει όλους τους λογαριασµούς που 

χρησιµοποιούνται µε τους τίτλους τους, τους κωδικούς αριθµούς που αντιστοιχούν 

στον καθένα, ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκουν, και το περιεχόµενο των 

λογαριασµών. Για κάθε λογαριασµό πρέπει να δίνεται ένας σύντοµος ορισµός αυτού 

και να περιγράφεται λεπτοµερώς το περιεχόµενο του κάθε λογαριασµού, ώστε να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα οι λογαριασµοί, αλλά και να ενηµερωθούν όσοι 

ασχοληθούν µε την ανάλυση και τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Το διάγραµµα των λογαριασµών είναι αναγκαίο για τη σωστή διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου, γιατί µόνο αν το περιεχόµενο κάθε λογαριασµού είναι 

επακριβώς καθορισµένο, είναι δυνατό να διασφαλιστούν τα διάφορα περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία θα εµφανίζονται σωστά στα υπόλοιπα των συγκεκριµένων 

λογαριασµών και δεν θα βρίσκονται διασπαρµένα σε πληθώρα άλλων ανοµοιογενών 

λογαριασµών. 

Λογαριασµοί όπως «∆ιάφορα έξοδα διοίκησης», «Προσωρινοί Λογαριασµοί», 

«∆ιάφοροι Λογαριασµοί» κ.λ.π., που συνήθως εµφανίζουν σηµαντικά ποσά, 

παραπλανούν τον αναγνώστη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και εµφανίζουν 

λανθασµένη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Κάθε λογαριασµός αποτελεί και ένα κέντρο ευθύνης για κάποιο άτοµο το οποίο 

είναι υπεύθυνο για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. Ο αριθµός των 

λογαριασµών που θα περιλαµβάνεται στο διάγραµµα εξαρτάται από τη φύση και την 

έκταση των εργασιών της επιχείρησης. 
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2. Εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών 

Για τις µικρές επιχειρήσεις, το διάγραµµα των λογαριασµών είναι αρκετό για να 

περιγράψει τη φύση και το περιεχόµενο των λογαριασµών. Για µεγάλες όµως 

επιχειρήσεις απαιτείται µια περισσότερο λεπτοµερής περιγραφή των διαδικασιών, 

µεθόδων και λογιστικών τεχνικών, που πρέπει να ακολουθηθούν στην καταγραφή, 

ταξινόµηση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των λογιστικών δεδοµένων µιας 

επιχείρησης. Η οµοιόµορφη παρουσίαση οµοειδών συναλλαγών είναι ουσιώδης για 

την τήρηση αξιόπιστων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την ετοιµασία 

ειλικρινών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, πράγµα που επιτυγχάνεται µόνο αν οι 

διαδικασίες και τα λογιστικά πρότυπα είναι γνωστά σε όλους τους υπαλλήλους. 

3. Περιγραφή θέσεων 

Κάθε θέση στην επιχείρηση πρέπει να συνοδεύεται από µια περιγραφή εργασίας, 

η οποία να δίνει τις λεπτοµέρειες και το ρόλο της θέσης στην επιχείρηση. Κάθε 

περιγραφή περιλαµβάνει µια λίστα από καθήκοντα και αρµοδιότητες, καθώς και 

πλήρη έκθεση της εξουσίας που συνδέεται µε τη θέση. Αυτή η γραπτή περιγραφή των 

καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών επίσηµα αναγνωρίζει το διαχωρισµό 

αρµοδιοτήτων σε περισσότερα άτοµα και καθορίζει το βαθµό της εξουσίας και 

υπευθυνότητας για κάθε άτοµο στην επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό 

ελαχιστοποιούνται οι αµφιβολίες για το ποιος είναι υπεύθυνος για µια συγκεκριµένη 

εργασία, ποιος πρέπει να εγκρίνει ορισµένες συναλλαγές και ποιος πρέπει να δώσει 

εντολή πληρωµής ορισµένων ποσών. 

4. Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί ελέγχου 

Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί ελέγχου είναι λογαριασµοί του Γενικού 

Καθολικού, όπως οι χρεώστες, οι πιστωτές, τα εµπορεύµατα, τα οποία απαιτούν την 

τήρηση αναλυτικών καθολικών για την παρακολούθηση των υπολοίπων των 

αναλυτικών αυτών λογαριασµών. Στο τέλος της περιόδου (π.χ. µήνα), συντάσσονται 

τα προσωρινά ισοζύγια του Γενικού Καθολικού, όπως και τα ισοζύγια των 

αναλυτικών καθολικών, και γίνεται σύγκριση για τη συµφωνία των υπολοίπων των 

λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού µε τα υπόλοιπα του λογαριασµού του 

Γενικού Καθολικού. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αναζητούνται τα λάθη και 

καταλογίζονται ευθύνες, γιατί οι δύο λειτουργίες εκτελούνται από διαφορετικά άτοµα 

ώστε να διευκολύνεται ο εσωτερικός έλεγχος και ο εντοπισµός ευθυνών. Άλλος 
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υπάλληλος ενηµερώνει το Γενικό Καθολικό και άλλος υπάλληλος ενηµερώνει τις 

καρτέλες των πελατών (ή πιστωτών, ή της αποθήκης). Έτσι διαχωρίζονται οι ευθύνες 

και αποφεύγονται λάθη ή παραλείψεις. 

5. Αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα 

Μόνο δικαιολογητικά από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα µπορούν να 

γίνουν δεκτά και να χρησιµοποιηθούν για καταχωρήσεις στο λογιστικό σύστηµα, 

διευκολύνοντας έτσι και τον εσωτερικό έλεγχο. Τα εσωτερικά αυτά έγγραφα πρέπει 

να είναι αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό, θεωρηµένα και να ελέγχονται περιοδικά. 

Αυτό επιβάλλεται και από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Έτσι π.χ. για την 

πώληση εµπορευµάτων διευκολύνεται ο έλεγχος αν τα τιµολόγια είναι αριθµηµένα 

και έχουν τις προβλεπόµενες εγκρίσεις. Το ίδιο για τα δελτία αποστολής 

εµπορευµάτων, τις εντολές αγορών, την έκδοση φορτωτικών, την έκδοση επιταγών 

κλπ. Τα προαριθµηµένα αυτά παραστατικά έγγραφα πρέπει να φυλάγονται επαρκώς 

και να διενεργείται και ο αριθµητικός έλεγχος, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

6. Έλεγχος των εισερχοµένων στοιχείων και της διαδικασίας επεξεργασίας αυτών 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει άµεσος 

έλεγχος των στοιχείων µόλις εκτελεστεί η συναλλαγή. Έτσι, όταν τα έγγραφα 

λαµβάνονται, ταξινοµούνται κατάλληλα και παίρνουν κάποιον αύξοντα αριθµό, για 

µελλοντική αναφορά και ανεύρεση αυτών. Στη συνέχεια, προστίθενται τα διάφορα 

ποσά κατά συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και µεταφέρονται σε συγκεντρωτικές 

καταστάσεις και καταχωρήσεις, για παραπέρα χρήση και επεξεργασία. Πολλές 

επιχειρήσεις και υπηρεσίες ή τµήµατα αυτών, για τη διευκόλυνση του εσωτερικού 

ελέγχου, χρησιµοποιούν αριθµούς πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων 

εγγράφων, ώστε να αποφευχθούν λάθη και απώλειες εγγράφων, που είναι απαραίτητα 

για τη σωστή εµφάνιση των λογιστικών καταχωρήσεων και της περιουσιακής θέσης 

της επιχείρησης. 

δ. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού 

Η επιτυχία οποιουδήποτε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από την 

ικανότητα των ανθρώπων που θα το εφαρµόσουν. Γι’ αυτό το λόγο, υιοθετούνται 

µοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων εκπαίδευσης και 

επίβλεψης, ώστε µόνο ικανά και τίµια άτοµα να αποτελούν το προσωπικό του 

εσωτερικού ελέγχου. Παρακάτω γίνεται ειδική αναφορά στα θέµατα επιλογής και 
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πρόσληψης προσωπικού, στα θέµατα επιµόρφωσης, καθώς και στα θέµατα επίβλεψης 

αυτού. 

1. Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού 

Η στελέχωση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου από τα κατάλληλα πρόσωπα 

αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας των στόχων αυτών. Γι’ αυτό η διαδικασία 

επιλογής είναι πολύπλοκη και συνήθως περιλαµβάνει προσωπική συνέντευξη, 

εξέταση της προϋπηρεσίας, πολλές φορές διενέργεια εξετάσεων για να διαπιστωθεί η 

επαγγελµατική γνώση και ικανότητα κλπ. Η ασφάλεια έναντι καταχρήσεων είναι ένα 

σπουδαίο τµήµα της διαδικασίας πρόσληψης. Συνήθως καλείται ο υπάλληλος να 

προσκοµίσει εγγυητικές επιστολές, οι οποίες εγγυώνται για την τιµιότητα και την 

ειλικρίνεια του υπαλλήλου, ή να καταβάλλει σαν εγγύηση ορισµένο ποσό, σε κάποιο 

δεσµευτικό λογαριασµό, σε µια τράπεζα και για ορισµένο διάστηµα. Όσο καλός και 

αν είναι ο εσωτερικός έλεγχος, δεν είναι δυνατό να προσφέρει πλήρη διασφάλιση για 

ζηµιές και υπεξαιρέσεις από κακοήθεις υπαλλήλους. Αυτό συµβαίνει συνήθως στις 

τράπεζες. Η απάτη δεν είναι δυνατό να εµποδιστεί δίνοντας έµφαση µόνο σε επιλογή 

αρίστου χαρακτήρα και τίµιων υπαλλήλων. Όλοι είναι τίµιοι, µέχρι να αποκαλυφθεί η 

απάτη. Οι πιο έµπιστοι υπάλληλοι είναι εκείνοι που διαπράττουν τις φοβερότερες 

καταχρήσεις. Η εµπιστοσύνη σε αυτούς τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν εύκολη 

προσπέλαση στα µετρητά, στα χρεόγραφα, στους υπολογιστές και στα βιβλία της 

επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν καταχρήσεις. Γι’ αυτό, για ορισµένα 

άτοµα, σε ευαίσθητες θέσεις (π.χ. ταµία), πρέπει να αναζητούνται ασφάλειες είτε από 

ειδικές ασφαλιστικές εταιρείες, είτε από τράπεζες µε εγγυητικές επιστολές, είτε από 

τους ίδιους τους εργαζόµενους, µε δεσµευµένες καταθέσεις. Πολλές ασφαλιστικές 

εταιρείες σήµερα παραχωρούν ατοµικές και οµαδικές ασφάλειες, έναντι 

καταχρήσεων από προσωπικό εταιρειών. Ο ισχυρός εσωτερικός έλεγχος ελαττώνει 

την πιθανότητα τέτοιων καταχρήσεων και κλοπών, δεν µπορεί όµως να την εξαλείψει 

τελείως.  

Για να προστατευθεί µια επιχείρηση επαρκώς από καταχρήσεις, απαιτούνται: α) 

ένα ισχυρό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, β) τακτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητους 

ορκωτούς λογιστές και γ) ασφάλειες έναντι καταχρήσεων για προστασία, µέχρι 

ορισµένου ποσού, από ζηµιές που οφείλονται στην απιστία υπαλλήλου. 
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2. Επιµόρφωση του προσωπικού 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία της επιλογής αποκαλύπτει ότι ο νέος 

υπάλληλος θα είναι ικανός να προσφέρει αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες στην 

επιχείρηση, µόνο µετά από κάποια εκπαίδευση και επιµόρφωση. Η διάρκεια της 

επιµόρφωσης εξαρτάται από τη φύση της εργασίας, την τεχνική υποδοµή του 

υπαλλήλου, από την εκπαίδευση και πείρα και το χαρακτήρα του νέου υπαλλήλου. Η 

επιµόρφωση συνήθως είναι περισσότερο πρακτική και αναφέρεται στις λεπτοµέρειες, 

στις διαδικασίες και στα προβλήµατα της εργασίας. Η πολιτική του προσωπικού 

πρέπει να προβλέπει εσωτερική µετακίνηση σε άλλα τµήµατα για να καλυφθούν τα 

κενά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απουσιών. Γι’ αυτό ο νέος υπάλληλος θα πρέπει να 

εκπαιδευθεί σε περισσότερες εργασίες, ώστε να µετακινείται σε άλλα τµήµατα, 

ελαχιστοποιώντας τη δυνατότητα διάπραξης λαθών ή απάτης. Ακόµη η πολιτική του 

προσωπικού πρέπει να προβλέπει ώστε όλοι οι υπάλληλοι υποχρεωτικά να παίρνουν 

τις ετήσιες άδειες. Πολλοί υπάλληλοι δεν παίρνουν τις άδειες τους, για να µην 

ανακαλυφθούν από τους αντικαταστάτες τους τα λάθη ή οι απάτες που διέπραξαν και 

που αργότερα αποκαλύφθηκαν τυχαία. Ένα καλό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε 

τις κατάλληλες πολιτικές προσωπικού, µπορεί να συντελέσει στην ανακάλυψη των 

ατασθαλιών, ώστε να µην αφεθούµε στην τύχη για την ανακάλυψη αυτών. 

3. Επίβλεψη προσωπικού 

Ένα καλό σύστηµα προσωπικού δεν είναι εκείνο που περιέχει µόνο καλές διαδικασίες 

επιλογής, πρόσληψης και επιµόρφωσης του προσωπικού, αλλά και εκείνο που 

προβλέπει συχνή και καλή επίβλεψη αυτού. Συχνά οι υπάλληλοι συναντούν 

προβλήµατα, τα οποία µόνο ο άµεσος προϊστάµενος είναι ικανός να τα λύσει. Ακόµη, 

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

διαπιστωθεί το επίπεδο και ποιότητα της εκτέλεσης της εργασίας και ληφθούν 

διορθωτικές αποφάσεις. 

ε. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου  

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ξεχωριστό τµήµα για τις µεγάλες και 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, και υπάγεται κατευθείαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της εταιρείας, ενώ για τις µικρές επιχειρήσεις µπορεί να ανήκει στην αρµοδιότητα του 

διευθυντή-ιδιοκτήτη ή κάποιου άλλου µέλους του management αυτής. Το προσωπικό 

του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την επιτυχία και την επίτευξη 

των στόχων του τµήµατος αυτού. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει και 

την αποτελεσµατικότητα και τις διαδικασίες του συστήµατος του εσωτερικού 
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ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν µπορεί να πετύχει την ανεξαρτησία του 

εξωτερικού ελεγκτή, γιατί αυτός είναι υπάλληλος της επιχείρησης. Η έλλειψη 

ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να µειώσει σηµαντικά την 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Αν το τµήµα εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται 

κάτω από την διεύθυνση, την οποία καλείται να ελέγξει, τότε η αποτελεσµατικότητα 

αυτή είναι πολύ αµφίβολη. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει το τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου να βρίσκεται µόνο κάτω από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον Πρόεδρο της 

εταιρείας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εργασία του προσωπικού του εσωτερικού 

ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εξωτερικό ελεγκτή, για την έκφραση της 

γνώµης του, για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

στ. Η επιτροπή ελέγχου (The Audit Committee) 

Η επιτροπή ελέγχου (Audit Committee)η οποία βρίσκεται κάτω από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και αποτελείται από λίγα µέλη, σκοπό έχει να προτείνει τον ανεξάρτητο 

εξωτερικό ελεγκτή, να καθορίσει το σκοπό του ελέγχου και να εξετάσει τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου. 

Η επιτροπή ελέγχου συγκροτείται από ανώτατα στελέχη µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου από όπου κα αντλεί την εξουσία της, ο δε λόγος ύπαρξης 

είναι συµβουλευτικού χαρακτήρα. Η επιτροπή ελέγχου είναι προέκταση της 

διοίκησης, όπως και  ο Εσωτερικός Έλεγχος και ως εκ τούτου οι αρµοδιότητες, οι 

ευθύνες και το κύρος της είναι αυξηµένα. Ως αρµοδιότητες και ευθύνες της επιτροπής 

ελέγχου θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι αυτή:  

� Είναι αρµόδια για θέµατα επάρκειας λειτουργίας της οργανωτικής δοµής, την 

αξιολόγηση εφαρµογής των διαδικασιών, µέσω των αρµόδιων µηχανισµών, 

καθώς επίσης για θέµατα που αφορούν τη στρατηγική και την πολιτική του 

οργανισµού. 

� Ευθύνεται για τη θέσπιση κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας των 

διαδικασιών και την εφαρµογή των αποφάσεων της διοίκησης. 

� Είναι αρµόδια να επανεξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την 

υφισταµένη οργάνωση και τις δραστηριότητες του φορέα, να διαπιστώνει την 

επάρκεια ή µη της οργάνωσης, σε ενδεχόµενη δε απόκλιση από την 

συγκεκριµένη από τη διοίκηση πολιτική να επισηµαίνονται οι αδυναµίες και 

να υποδεικνύεται η λήψη διορθωτικών µέτρων. 
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� Εποπτεύει παράλληλα µε τη διοίκηση-δ/ντα σύµβουλο την διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου και βρίσκεται σε διαρκή επαφή µαζί της, ώστε να 

διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες άσκησης του εσωτερικού ελέγχου. 

� Συνεργάζεται άµεσα µε το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου στην οριστική 

διαµόρφωση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχου, σε θέµατα στρατηγικής 

σηµασίας που διακρίνονται για τους υψηλούς επιχειρηµατικούς κινδύνους. 

� Φέρνει την ευθύνη των τελικών πορισµάτων και αναφορών που συντάσσει η 

διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, συζητούνται οι εισηγήσεις µε τα 

εµπλεκόµενα τµήµατα και τις προωθεί για να τύχουν της ανάλογης εφαρµογής 

µε τη συνεχή παρακολούθηση. 

� Τέλος, µεριµνά για τη συµµετοχή του επικεφαλή του τµήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου για θέµατα ζωτικής σηµασίας που συζητούνται µε τη διοίκηση 

λαµβάνοντας αποφάσεις, µε βάση τις εισηγήσεις του ελέγχου. 

3.6 Βασικές Αρχές της Επιτροπής Ελέγχου 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

Αναγνώριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της συµβολής της Επιτροπής Ελέγχου στη 

λειτουργία του οργανισµού. 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εγγυάται ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται 

από τα σωστά άτοµα για να παρέχει ανεξάρτητη και αντικειµενική εποπτεία. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου είναι εξουσιοδοτηµένοι να 

εξετάζουν αν η Ανώτατη ∆ιοίκηση του οργανισµού επιµένει στην αντικειµενικότητα 

και την αµεροληψία των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. 

3. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται και πρέπει να εφαρµόζει διαδικασίες µε τις οποίες 

να υποστηρίζεται η κατανόηση και η παρατήρηση α) του ειδικού της ρόλου, σε σχέση 

µε τους ειδικούς ρόλους των άλλων συµµετεχόντων στη διαδικασία κατάρτισης των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών, β) της εµφάνισης των σηµαντικότερων κινδύνων 

στις χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις, γ) της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων των 

χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων και δ) της ανεξαρτησίας, της ευθύνης και της 

αποτελεσµατικότητας ή µη του εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή. 

Πιο αναλυτικά, σε σχέση µε τις παραπάνω βασικές αρχές, οι οργανωτικές και 

λειτουργικές προσεγγίσεις που ακολουθεί η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε τις ιδιαίτερες οργανωτικές δοµές του οργανισµού στον οποίο η 
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Επιτροπή δραστηριοποιείται. Επιπροσθέτως, το περιεχόµενο των ευθυνών, που 

ανατίθενται στην Επιτροπή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οργανισµού, πρέπει να 

είναι σαφές και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την κουλτούρα τόσο του 

Συµβουλίου όσο και του οργανισµού γενικότερα. Η βασική ευθύνη της Επιτροπής 

αφορά την επίβλεψη της διαδικασίας κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων 

του οργανισµού, την ευθύνη της οποίας έχει η ∆ιοίκηση αυτού, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων και των ελέγχων που αναφέρονται σε αυτή τη 

διαδικασία. Η ευθύνη, ωστόσο, της Επιτροπής συχνά επεκτείνεται και στην επίβλεψη 

και των ρόλων των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και στις επιµέρους 

ευθύνες των διαφόρων µερών που εµπλέκονται στη γενικότερη διαδικασία 

κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. 

3.7 Καθήκοντα Στελεχών Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

1. Καθήκοντα ∆ιευθυντή 

• Επιλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί το στελεχιακό δυναµικό της υπηρεσίας µε 

γνώµονα την ποιότητα των υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

• Περιγράφει τα καθήκοντα των στελεχών του τµήµατος. 

• Συντάσσει τον κανονισµό λειτουργίας της διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Υποβάλλει στη διοίκηση-διευθύνοντα σύµβουλο για έγκριση το ετήσιο και 

µακροχρόνιο πρόγραµµα ελέγχου. 

• Συντονίζει τις προσπάθειες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και των 

συµβούλων και ενηµερώνει τη διοίκηση.  

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των ελέγχων και δίνει κατευθύνσεις στους ελεγκτές. 

• Επεξεργάζεται τις τελικές εκθέσεις των ελεγκτών. 

• Ενηµερώνει το διευθυντή της ελεγχόµενης διεύθυνσης για το περιεχόµενο της 

έκθεσης (εκτός απορρήτων). 

• Εισηγείται στη διοίκηση για συζήτηση των πορισµάτων ελέγχου. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης των αποφάσεων της διοίκησης, σχετικά 

µε τα ευρήµατα της έκθεσης και ενηµερώνει τη διοίκηση για την εφαρµογή των 

αποφάσεων. 

• Ασχολείται µε ειδικούς ελέγχους µε πρωτοβουλία ή µε εντολή της διοίκησης. 
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• Παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο συµβούλου σε θέµατα πολιτικής και γενικότερα 

που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας. 

• Συµµετέχει στα συµβούλια-συσκέψεις των διευθυντών, γενικών διευθύνσεων και 

γενικών συνελεύσεων. 

• Μεριµνά για την ανάπτυξη καλού πνεύµατος συνεργασίας µε τις άλλες 

διευθύνσεις. 

• Μεριµνά για την επαγγελµατική επιµόρφωση και την αναβάθµιση του 

στελεχιακού δυναµικού της υπηρεσίας. 

• Αξιολογεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (εξάµηνο, έτος) το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου και υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα προς τη διοίκηση. 

• Συντάσσει µηνιαίο, εξαµηνιαίο και ετήσιο απολογισµό δράσης για την πορεία 

των εργασιών της υπηρεσίας. 

2.Καθήκοντα των ελεγκτών 

• Συντάσσουν προγράµµατα ελέγχων, αναθεωρούν τα παλαιά µετά από 

ελέγχους, τα οποία και υποβάλλουν στον διευθυντή του τµήµατος για 

έγκριση. 

• ∆ιεξάγουν ελέγχους οικονοµικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς, τεχνικούς, 

παραγωγής και γενικά ελέγχουν όλες τις λειτουργίες, σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα ελέγχων, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες της εταιρείας. 

• Συζητούν τα ευρήµατα του ελέγχου µε τους ελεγχόµενους, κατά την διάρκεια 

του ελέγχου και πριν τη σύνταξη της συνοπτικής έκθεσης (εκτός των 

απορρήτων). 

• Συντάσσουν τις εκθέσεις τις οποίες και υποβάλλουν στον προϊστάµενο του 

τµήµατος για συζήτηση και τελική έγκριση. 

• Παρακολουθούν την εφαρµογή των αποφάσεων της διοίκησης που 

προέκυψαν από τη συζήτηση των εκθέσεων του τµήµατος. 

• ∆ιερευνούν διάφορες θεµατικές ενότητες και γνωµατεύουν σχετικά, 

αναφερόµενοι στον διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Συντάσσουν µηνιαίο απολογισµό δράσης τον οποίο και υποβάλλουν στον 

προϊστάµενο της υπηρεσίας. 

• Κατευθύνουν, συµβουλεύουν και καθοδηγούν τους βοηθούς ελεγκτές και 

επιβλέπουν την εργασία τους. 
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3.Καθήκοντα των βοηθών 

• Τα καθήκοντα των βοηθών ελεγκτών δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά των 

ελεγκτών, απλώς οι βοηθοί διαθέτουν µικρότερη εµπειρία. Αντίστοιχες µε τα 

καθήκοντα τους είναι οι ευθύνες και οι εξουσίες, καθώς και οι επιδιώξεις 

τους. 

4.Καθήκοντα της γραµµατέως 

• Ασκεί τα καθήκοντα γραµµατέως του προϊσταµένου και της υπηρεσίας του 

τµήµατος. 

• ∆ακτυλογραφεί, διακινεί και αρχειοθετεί την αλληλογραφία. 

• Αποστέλλει Fax, telex, e-mails. 

• Οργανώνει το αρχείο της υπηρεσίας και µεριµνά για γραφική ύλη. 

• Μεριµνά για το κλείσιµο ξενοδοχείων, µέσων µεταφοράς και ότι αφορά τα 

εκτός έδρας ταξίδια της υπηρεσίας µε τη συνεργασία των γενικών υπηρεσιών 

ή απευθείας. 

• Συντάσσει και διεκπεραιώνει τις αποδόσεις των ταξιδιών. 

• Υπεύθυνη για τις δηµόσιες σχέσεις της υπηρεσίας. 

• Επιµελείται του χώρου του διευθυντή και του τµήµατος, ώστε να είναι 

ευπρεπής. 

• Συντάσσει µηνιαίο απολογισµό δράσης τον οποίο και υποβάλλει στον 

προϊστάµενο της υπηρεσίας. 

3.8 Σχεδιασµός Κατάρτισης του Ετήσιου Προγράµµατος Ελέγχου 

Προς το τέλος του έτους, σύµφωνα µε τη γενικότερη πολιτική του προγράµµατος 

δράσης του φορέα, ο διευθυντής του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, καταρτίζει το 

πρόγραµµα για τον επόµενο χρόνο, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του φορέα, τις 

στρατηγικές και πολιτικές ως και την οργανωτική υποδοµή και τις αδυναµίες του. 

Το ετήσιο πρόγραµµα θα πρέπει να διακρίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 

επίπεδο αναφέρεται σε ελέγχους υλοποίησης των στρατηγικών αποφάσεων που 

κρίνουν την πορεία και το µέλλον της επιχείρησης και το δεύτερο επίπεδο, του 

προγράµµατος, αναφέρεται σε προγράµµατα των επιµέρους λειτουργιών και 

διαδικασιών των τµηµάτων. 
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Το πρόγραµµα δράσης, συνήθως, είναι ετήσιο, δίχως να αποκλείεται το 

βραχυχρόνιο και το µακροχρόνιο. Η κατάρτιση του µεσοµακροχρόνιου 

προγράµµατος, µε τις συνηθισµένες αναθεωρήσεις, εξαρτάται, κυρίως, από το 

αντικείµενο εκµετάλλευσης-δράσης της επιχείρησης και γενικότερα τις 

δραστηριότητες που έχει. Μακροχρόνιο πρόγραµµα ελέγχου είναι φρόνιµο να είναι 

τόσο µακροχρόνιο, όσο και η αραιότερη συχνότητα κάποιου ελέγχου. Τέτοια 

προγράµµατα συνήθως καταρτίζονται σε τεχνικά έργα που η κατασκευαστική τους 

περίοδος διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πλέον του έτους. Σε αυτές τις 

δραστηριότητες κρίνεται αναγκαίος ο µακροχρόνιος προγραµµατισµός ελέγχου, 

προκειµένου η διοίκηση να έχει σαφή αντίληψη της προόδου των εργασιών και της 

τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων. 

Η κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος είναι η βασική προϋπόθεση λειτουργίας του 

τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι η αφετηρία και συγχρόνως ο οδηγός που 

καθοδηγεί τη λειτουργία και την πορεία του τµήµατος. Έλλειψη πλάνου δράσης 

επισηµαίνει την αδυναµία οργάνωσης και λειτουργίας του τµήµατος, την έλλειψη 

επαγγελµατισµού και την προχειρότητα που λειτουργεί το τµήµα και κατ’ επέκταση 

προσφορά φτωχών υπηρεσιών. Από την ποιότητα του προγράµµατος κρίνεται και ο 

επικεφαλής του τµήµατος. 

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος δράσης δεν είναι µια απλή υπόθεση. Αρχίζει 

από την έναρξη λειτουργίας του προηγουµένου έτους επισηµαίνοντας κατά την 

διάρκεια των ελέγχων τις αδυναµίες. Ουσιαστικά σχεδιασµός είναι η εκτίµηση της 

εσωτερικής οργάνωσης και πορείας του φορέα καθόλη τη διάρκεια του έτους για την 

αντιµετώπιση δυσλειτουργιών ζωτικής σηµασίας για το επόµενο έτος. 

Ο σωστός σχεδιασµός του προγράµµατος δράσης απαιτεί καλή γνώση της 

επάρκειας και λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικής διοίκησης, προκειµένου να 

επισηµανθούν οι αδυναµίες του για περαιτέρω διορθωτικές παρεµβάσεις, πράγµα, 

που θα συµβάλλει στον περιορισµό ή ακόµα και στην εξάλειψη των πιθανών 

επιπτώσεων των αναληφθέντων επιχειρηµατιών κινδύνων. 

Κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος το κύριο µέληµα του διευθυντή 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι να αξιολογεί και να εντάσσει στο πρόγραµµα ελέγχου 

περιοχές υψηλού κινδύνου, έχοντας ως αφετηρία στρατηγικής σηµασίας 

δραστηριότητες, αναλύοντας τους κινδύνους αυτούς στους αντίστοιχους τοµείς, ανά 

σπουδαιότητα, µε προοπτικές την παρακολούθηση εφαρµογής των πολιτικών και 

διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί από το φορέα, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
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κίνδυνοι στο σύνολο τους. Μέσα από την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος 

επισηµαίνει κανείς τις αδυναµίες λειτουργίας του φορέα, γενικότερα. 

Ένα καλά ορθολογικά σχεδιασµένο πρόγραµµα ελέγχου δεν αποτελεί απλώς µια 

καλή εξωτερική εµφάνιση-εικόνα και µόνο της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά 

ένα σηµαντικό διοικητικό εργαλείο ελέγχου που µπορεί να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις των καιρών. 

Επίσης, δεν πρέπει να µας διαφεύγει πως το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου βοηθά 

σηµαντικά τη διοίκηση, όταν υπάρχει συνεργασία µε εξωτερικούς ελεγκτές. Αυτό 

συµβάλλει στην αποφυγή διπλών ελέγχων και κατ’ επέκταση αποφεύγεται η επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση. 

Το ετήσιο πρόγραµµα απεικονίζει µε σαφήνεια τα αντικείµενα ελέγχου, τη 

συχνότητα αυτών, τη διάρκεια, τη στελέχωση και τις εργατοηµέρες που απαιτούνται, 

καθώς και το βάθος του ελέγχου. Επίσης, το ετήσιο πλάνο δράσης, πρέπει να είναι 

τεκµηριωµένο, να έχει δυναµική και οντότητα και να δικαιολογεί τις περιοχές που 

χρήζουν ελέγχου. 

3.8.1 Κριτήρια Κατάρτισης του Ετήσιου Προγράµµατος Ελέγχου. 

Ο προσδιορισµός των περιοχών για έλεγχο, η ιεράρχηση αυτών, η συχνότητα, καθώς 

και η έκταση του ελέγχου δεν είναι µια απλή υπόθεση. Εξαρτάται κάθε φορά, από το 

αντικείµενο των δραστηριοτήτων, το είδος και το βαθµό των επιχειρηµατικών 

κινδύνων που απειλείται ο φορέας. Επίσης, ποια κριτήρια αξιολόγησης 

χρησιµοποιούνται και ποιο πρόσωπο αξιολογεί τους κινδύνους αυτούς. 

Η επιλογή των περιοχών για έλεγχο µε µεγάλο επιχειρηµατικό κίνδυνο, 

χρειάζεται έναν ικανό και έµπειρο διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου µε όλα τα  

συνεπακόλουθα που περικλείεται στην έννοια του ικανού και έµπειρου. 

Ως κριτήρια προσδιορισµού των περιοχών αυτών, ενδεικτικά, θα µπορούσαµε να 

αναφέρουµε: 

i. Την ικανότητα και την εµπειρία του επικεφαλής του τµήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου για να εστιάσει τις περιοχές αυτές. Σηµαντικό πλεονέκτηµα. 

ii.  Το κατά πόσο οι δραστηριότητες είναι στρατηγικής και ζωτικής σηµασίας για 

την επιχείρηση. 

iii.  Από το βαθµό επιχειρηµατικού κινδύνου, δηλαδή το πόσο απειλείται η 

εταιρεία από τον ανταγωνισµό, ειδικότερα σε ευαίσθητους τοµείς. 



 51 

iv. Από την διάγνωση ότι η εταιρεία έχει σωστή διακυβέρνηση, που σηµαίνει 

µελέτη και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικής 

οργάνωσης. Επισήµανση δυνατών και  αδύνατων σηµείων. 

v. Στοιχεία που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων, διότι όσο σηµαντικές 

πληροφορίες δίνει µια λειτουργία στη διοίκηση, τόσο µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για έλεγχο έχει.  

vi. Το πόσο ζωτικής σηµασίας είναι µια δραστηριότητα π.χ. για το οικονοµικό 

τµήµα έχει µεγάλη σηµασία η σωστή διαχείριση των διαθεσίµων και µάλιστα, 

όταν αυτά είναι µεγάλα, όπως συµβαίνει σε τραπεζικούς και ασφαλιστικούς 

φορείς. 

vii.  Ο όγκος των συναλλαγών και η συχνότητα αυτών σε συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης αυτών. 

viii.  Το ποια άτοµα διαχειρίζονται σηµαντικούς πόρους και πόσο αυτά έχουν τα 

εφόδια εκείνα για τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων διαχείρισης. 

Επίσης, πλέον των γενικών κριτηρίων που αναπτύχθηκαν πιο πάνω, κατά την 

κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος, παράλληλα, απαιτείται : 

• Ιεράρχηση και ταξινόµηση του επιχειρηµατικού κινδύνου ανά λειτουργία και 

βαθµό σπουδαιότητας. 

• Οµαδοποίηση των ελέγχων ανά κατηγορία και κίνδυνο. 

• Η δυνατότητα ελεγκτικής κάλυψης όλων των τµηµάτων που απαιτούν 

Έλεγχο, από την υπάρχουσα στελέχωση του τµήµατος. 

• Ο προσδιορισµός της συχνότητας του κάθε αντικειµένου ελέγχου. 

• Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται να εκτελεσθούν οι έλεγχοι. 

• Η εκπαίδευση και η επαγγελµατική ανάπτυξη των στελεχών του τµήµατος. 

• Οι εκτιµώµενες δυσκολίες, όπως η προκατάληψη των ελεγχοµένων απέναντι 

στον έλεγχο, καθώς και η έλλειψη σωστής και αντικειµενικής πληροφόρησης 

και γενικά δυσκολίες που υπάρχουν στους χώρους εργασίας. 

• Η ανάπτυξη και η βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου. 

• Η αύξηση της παραγωγικότητας και η ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του 

τµήµατος. 

• Ο υπολογισµός του χρόνου ανάπτυξης των επιµέρους προγραµµάτων, καθώς 

της αναθεώρησης-βελτίωσης των παλαιών. 

• Ο χρόνος συµµετοχής του επικεφαλής του τµήµατος σε συµβούλια. 
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• Ο χρόνος που απαιτείται για την κατάρτιση του επόµενου προγράµµατος 

δράσης, αφού ληφθούν σοβαρά υπόψη όλοι οι παράµετροι, 

συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αναθεώρησης του εν λόγω 

προγράµµατος. 

3.8.2 Αναφορά στα Επιµέρους Προγράµµατα Εσωτερικού Ελέγχου 

Για κάθε αντικείµενο ελέγχου που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραµµα αναπτύσσεται 

και ένα πρόγραµµα ελέγχου, δηλαδή αναπτύσσεται η βήµα προς βήµα διαδικασία που 

θα γίνει ο έλεγχος. 

Τα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου, ερωτηµατολόγια κατ’ άλλους είναι µια 

από τις τόσες τεχνικές που χρησιµοποιεί ο εσωτερικός ελεγκτής, ξεχωριστά σε κάθε 

αντικείµενο ελέγχου, προκειµένου να αποβεί περισσότερο αποτελεσµατικός στην 

εργασία του. 

Το κάθε πρόγραµµα, είναι και µια τεχνική µε συγκεκριµένη µέθοδο και 

κατεύθυνση. Τεχνική, αποτελούµενη, από µια σειρά βηµάτων που ακολουθεί ο 

ελεγκτής κατά τη φάση της έρευνας του θέµατος. 

Η κατάρτιση ενός προγράµµατος, έχει ως προϋπόθεση, ο εσωτερικός ελεγκτής να 

είναι γνώστης των διαδικασιών, εντολών, νόµων και αποφάσεων, καθώς επίσης 

γνώστης της οργανωτικής δοµής, των στόχων και της πολιτικής διοίκησης του φορέα. 

Τα προγράµµατα, αρχικώς, σχεδιάζονται και καταρτίζονται, πριν από κάθε 

έλεγχο και µετά από συνέντευξη-συνάντηση µε τα αρµόδια πρόσωπα των τµηµάτων 

που θα υποστούν τον έλεγχο. Βελτιώνονται κατά το στάδιο του ελέγχου και 

οριστικοποιούνται µε το πέρας αυτού. Αν ένα πρόγραµµα είναι καταρτισµένο από 

προηγούµενο έλεγχο και πρόκειται να επανελεγχθεί  η ίδια περιοχή, τότε γίνεται 

προσαρµογή στις επικρατούσες διαδικασίες και συνθήκες. 

Προγράµµατα Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσονται για όλες τις δραστηριότητες. 

Αναπτύσσονται σε όλο το εύρος αυτών και µε κάθε λεπτοµέρεια. Ταξινοµούνται ανά 

διεύθυνση-τοµέα, τµήµα και λειτουργία και στη συνέχεια τοποθετούνται στο αρχείο 

(µόνιµο φάκελο) της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και ανασύρονται, όταν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 

Τα προγράµµατα ελέγχου είναι πολύ αποτελεσµατικά αν συνταχθούν, σύµφωνα 

µε τις διαδικασίες και χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. Η σωστή τους ανάπτυξη και 

µόνο συµβάλλει στην επισήµανση των αδυναµιών των συστηµάτων λειτουργίας. 
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Η ανάπτυξη των προγραµµάτων µε λεπτοµέρεια και η τοποθέτηση των βηµάτων, 

σύµφωνα µε την φυσιολογική ροή των εργασιών, παρέχουν τη δυνατότητα στους 

ελεγκτές να κινούνται σε όλο το εύρος των λειτουργιών και να µην αφήνονται κενά 

κατά τη διερεύνηση των θεµάτων. 

Μέσα στην ανάπτυξη των προγραµµάτων, δίνεται η δυνατότητα για την εύκολη 

αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η δυνατότητα 

στη διοίκηση να αξιολογεί το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου και µέσω της 

αξιολόγησης αυτής, να αποφαίνεται το κατά πόσο µπορεί να βασισθεί στο έργο του. 

Οι απαντήσεις στα βήµατα ελέγχου µε ένα «ναι» ή ένα «όχι», σε παράλληλη 

στήλη, τείνει να εγκαταλειφθεί, διότι µε τη µέθοδο αυτή δεν γίνεται ουσιαστικός 

έλεγχος και είναι πολύ εύκολο να εξαχθούν λάθος συµπεράσµατα, όσο καλό και αν 

είναι το πρόγραµµα. Απαιτείται λοιπόν σε βάθος έρευνα και ειδικά σε περιοχές που 

έχουν ιδιοµορφίες. Εν κατακλείδι, µια ξερή απάντηση φέρνει σε δύσκολη θέση τον 

ελεγκτή και κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να βρεθεί εκτεθειµένος µε το να ακολουθεί 

µηχανιστική και στείρα διαδικασία των ερωτήσεων µε µια µονολεκτική απάντηση. 

Χρειάζεται λοιπόν, σε κάθε βήµα, διερεύνηση σε βάθος και τεκµηριωµένες 

απαντήσεις για κάθε θέµα, όσο και αν θεωρείται µικρής σηµασίας ο έλεγχος. 

Τα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου, από κλάδο σε κλάδο και από επιχείρηση 

σε επιχείρηση διαφέρουν ως προς την διαδικασία. Αυτό οφείλεται, κυρίως στην 

διαφορετική οργανωτική δοµή που έχουν οι επιχειρήσεις. Το κοινό χαρακτηριστικό 

που έχουν τα προγράµµατα, ασχέτως κλάδου, είναι ότι έχουν την ίδια ελεγκτική 

φιλοσοφία, βασισµένα στη φυσιολογική ροή των εργασιών. 

3.9 Υλοποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος Ελέγχου 

Η έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης από τη διοίκηση σηµαίνει την πλήρη 

αποδοχή και στήριξη των ελέγχων που θα διενεργηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. 

Η επόµενη φάση είναι η προετοιµασία του ελέγχου, η οποία είναι µία από τις 

βασικές εργασίες του τµήµατος. Από την προετοιµασία και την υλοποίηση αυτού 

κρίνεται κάθε φορά το έργο της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Είναι βέβαια γνωστό, ότι υπάρχει µια επιφύλαξη από τους ελεγχόµενους να 

παρέχουν µε άνεση στοιχεία, όταν ζητούνται, από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

Μάλιστα πολλές φορές υπάρχει και έντονη άρνηση, προβάλλοντας αβάσιµους 
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ισχυρισµούς. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού, θεωρείται φρόνιµο, κατά 

καιρούς, να αποστέλλεται υπηρεσιακό σηµείωµα από τη διοίκηση-επιτροπή ελέγχου, 

µε πρωτοβουλία του τµήµατος  Εσωτερικού Ελέγχου, προς όλες τις διευθύνσεις και 

να τους υπενθυµίζει την υποχρέωση παροχής κάθε στοιχείου, που ζητείται από τον 

Εσωτερικό Έλεγχο. 

Ενδεικτικά, ένα τέτοιο υπηρεσιακό σηµείωµα θα µπορούσε να έχει την παρακάτω 

µορφή: 

“Για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του τµήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου, για λογαριασµό της διοίκησης, παρακαλούµε να παρέχεται, άµεσα, στον 

Εσωτερικό Έλεγχο τα κατά περίπτωση, ζητούµενα στοιχεία”.  

3.9.1 Αντικείµενο του Ελέγχου και το Εύρος Αυτού  

Το εγκεκριµένο ετήσιο πρόγραµµα δράσης διασπάται ανά αντικείµενο, βάσει ενός 

χρονοδιαγράµµατος, και µετά από συζητήσεις προσδιορίζεται µε περισσότερη 

σαφήνεια το αντικείµενο και το εύρος του ελέγχου. 

Το εύρος και το βάθος του ελέγχου εξαρτάται από τις αδυναµίες και το βαθµό 

κινδύνου της συγκεκριµένης περιοχής, καθώς και τις προσδοκίες που έχουµε από τον 

επικείµενο έλεγχο, δίχως να παραβλέπουµε το κόστος και το όφελος αυτού. Ο 

υπέρµετρος έλεγχος θα πρέπει να αποφεύγεται, που αυτό σηµαίνει, σωστή και 

αντικειµενική εκτίµηση του κόστους µε παράλληλη διασφάλιση γι’ αυτό που 

ελέγχεται. 

3.9.2 Προετοιµασία του Ελέγχου 

Η προετοιµασία έναρξης , καθώς και η ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας, απαιτεί 

ένα ξεκάθαρο και αυστηρό χρονοδιάγραµµα, το οποίο να προσδιορίζει µε σαφήνεια 

το χρόνο και τις κινήσεις. 

Στο πνεύµα αυτό θα πρέπει να ορισθούν οι ελεγκτές, ανά ελεγχόµενο 

αντικείµενο, καθώς και οι επικεφαλείς αυτών που θα τους καθοδηγούν και θα τους 

παρέχουν τις ανάλογες συµβουλές. 

Η ανάθεση εργασίας στους ελεγκτές καθορίζεται από το αντικείµενο ελέγχου, το 

οποίο αντικείµενο, ορίζει και το επίπεδο του ελεγκτή. ∆ηλαδή, ο επιµερισµός της 

εργασίας γίνεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα του θέµατος, τις ιδιαιτερότητες που το 

διακρίνουν, γενικά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του. Περιοχές µε µεγάλο βαθµό 
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κινδύνου απαιτούν ελεγκτές υψηλών προδιαγραφών, ώστε ο έλεγχος να είναι 

γρήγορος και αποτελεσµατικός. 

Στην προετοιµασία αυτή περιλαµβάνεται και η κατάρτιση-ανάπτυξη των 

επιµέρους προγραµµάτων, δηλαδή η αποτύπωση των βηµάτων που θα ακολουθηθούν 

κατά το στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας. 

Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες 

διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση καθοδήγησης του ελέγχου, ώστε ο 

έλεγχος να κινείται στα πλαίσια του πνεύµατος  και της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Επίσης, σοβαρά υπόψη λαµβάνονται όλα τα αρχεία που υπάρχουν σε µονίµους 

και προσωρινούς φακέλους και που σχετίζονται µε το υπό έλεγχο αντικείµενο, όπως 

το καταστατικό της εταιρείας, νόµοι, πρακτικά συνεδριάσεων και ανάλογα πορίσµατα 

προηγουµένων ελέγχων, που αφορούν στο ίδιο αντικείµενο. 

Για επαναλαµβανόµενους ελέγχους, βασική αρχή είναι ο ελεγκτής να ανατρέχει 

στο αρχείο και να µελετάει πολύ καλά τα προηγούµενα πορίσµατα. 

Η ενηµέρωση αυτή συµβάλλει στον εύκολο εντοπισµό των αδυναµιών, στον 

περιορισµό του εύρους του ελέγχου και κατ’ επέκταση στη µείωση του κόστους 

ελέγχου. 

3.9.3 Έναρξη του Ελέγχου 

Πριν την έναρξη του ελέγχου ο αρµόδιος της οµάδας-διευθυντής επικοινωνεί µε τον 

διευθυντή του τµήµατος που θα δεχθεί τον έλεγχο και τον ενηµερώνει για το σκοπό 

του ελέγχου. Αυτός µε τη σειρά του ενηµερώνει το τµήµα του, σε όλες τις βαθµίδες 

για τον επικείµενο έλεγχο. Αν πρόκειται για έκτακτο έλεγχο, ο επικεφαλής του 

ελεγχόµενου τµήµατος ενηµερώνεται τη στιγµή έναρξης του ελέγχου. 

Ο ελεγκτής, µε την έναρξη του ελέγχου, συζητάει µε τους ελεγχόµενους για το 

σκοπό του ελέγχου, προκειµένου να αντλήσει στοιχεία από συνεντεύξεις και από 

πηγές που αφορούν την διερεύνηση του θέµατος, πέραν αυτών που υπάρχουν σε 

προσωρινούς και µόνιµους φακέλους. Στη συνέχεια αναµορφώνει το αρχικό 

πρόγραµµα ελέγχου στα νέα δεδοµένα. 

Στοιχεία αναζητούνται και από εξωτερικές πηγές, αν κρίνεται αναγκαίο όπως από 

πελάτες, προµηθευτές µε την αποστολή επιστολών για την επιβεβαίωση υπολοίπων ή 

γεγονότων. 
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Επικοινωνία µε συνεργάτες µέσω αλληλογραφίας  

Σύνταξη επιστολών. Πολλές φορές για να ολοκληρωθεί ένας έλεγχος που αφορά 

συµφωνία υπολοίπων πελατών ή προµηθευτών απαιτείται να αποσταλούνε επιστολές. 

Οι επιστολές συντάσσονται και υπογράφονται από τον προϊστάµενο του τµήµατος και 

µόνο. Προκειµένου να αποτελέσουν ελεγκτικό τεκµήριο, θα πρέπει να διακρίνονται 

από ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως: 

i. να αναγράφουν την ηµεροµηνία αποστολής. Επίσης, στην επιστολή θα πρέπει 

να αναφέρεται η ηµεροµηνία για την οποία ζητείται η επιβεβαίωση των 

στοιχείων, καθώς και το ύψος του ποσού, αν πρόκειται για συµφωνία 

υπολοίπων. 

ii.  η επιβεβαίωση αυτή θα πρέπει να ζητείται µε επικυρωµένο αντίγραφο 

κίνησης, ήτοι µε σφραγίδα και υπογραφή του αρµοδίου του τµήµατος. 

iii.  θα πρέπει να ζητείται από τον χρεώστη-πιστωτή να απαντήσει απευθείας στον 

διευθυντή του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, από όπου πήρε και την 

επιστολή. 

iv. σκόπιµο είναι, κατά την αποστολή της επιστολής, να εσωκλείεται ένας 

ταχυδροµικός φάκελος, απευθυνόµενος στη δική µας διεύθυνση, µάλιστα 

γραµµατοσηµασµένος, µε τον οποίο ο κάθε χρεώστης θα ταχυδροµήσει την 

απάντηση του. 

Αποστολή επιστολών. Κατά την αποστολή των επιστολών, ο ελεγκτής, θα πρέπει να 

διασφαλίσει πως οι επιστολές, από την αποστολή µέχρι και την παραλαβή αυτών, θα 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο του. Καλό θα είναι, πριν την αποστολή των επιστολών να 

προηγηθεί ένα τηλέφωνο από τον προϊστάµενο του εσωτερικού ελέγχου στους 

παραλήπτες (προµηθευτή-πελάτη-τράπεζα). 

Εάν δεν ληφθούν απαντήσεις µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, 

επανερχόµαστε µε νέα επιστολή, στην οποία αναφέρουµε πως είναι και η δεύτερη. Αν 

και µε τη δεύτερη επιστολή δεν λάβουµε απάντηση, τότε θα πρέπει ν αναζητήσουµε 

άλλο τρόπο επικοινωνίας. Ένας από τους τρόπους που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε είναι και  η τηλεφωνική επικοινωνία σε ανώτερο, ιεραρχικό 

επίπεδο. Ακόµα και η επιτόπου επίσκεψη, είναι µια ενδεδειγµένη λύση, αφού 

προηγουµένως γίνει µια καλή προετοιµασία, από τον προϊστάµενο του τµήµατος. 

Εξέταση των απαντήσεων. Μετά την λήψη των απαντήσεων ο ελεγκτής πρέπει να 

τις εξετάζει µε επιµέλεια, ειδικά όταν αυτές παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα βιβλία 
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της επιχείρησης. Όταν προκύπτουν διαφορές, ο ελεγκτής θα πρέπει να ακολουθήσει 

το επόµενο βήµα που είναι η διερεύνηση του θέµατος σε βάθος για να διαπιστωθεί 

που οφείλεται η διαφορά. 

Οι απαντήσεις που λαµβάνονται αποτελούν µέρος των φύλλων εργασίας και 

επισυνάπτονται στις εκθέσεις. 

∆ιερεύνηση των σοβαρών θεµάτων θα πρέπει να γίνεται και σε επίπεδο µεταξύ 

υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, όταν προκύπτει 

ότι από τις απαντήσεις και όχι µόνο υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και απαιτείται 

διερεύνηση του θέµατος σε βάθος. Τέτοιου είδους συνεργασίες είναι αναγκαίες να 

γίνονται, διότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη καλών σχέσεων, ανεβάζοντας παράλληλα 

και το επίπεδο των υπηρεσιών και των δύο πλευρών. 

3.9.4 Τεχνικές του Ελέγχου 

Όταν αναφερόµαστε στις ελεγκτικές τεχνικές, εννοούµε το σύνολο των µεθόδων, 

κανόνων και µηχανισµών που έχει στη διάθεση του ο ελεγκτής, πριν και κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου. Εννοούµε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία –πειστήρια, 

προκειµένου να το δοθεί η δυνατότητα να διαµορφώσει τεκµηριωµένη γνώµη επί του 

αντικειµένου που ελέγχει. 

Ως τέτοιες τεχνικές ελέγχου, ενδεικτικά, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις 

παρακάτω: 

• Συζήτηση του αντικειµένου που πρόκειται να ελεγχθεί, κατευθύνσεις-οδηγίες 

από τον διευθυντή προς τον ελεγκτή. 

• Ενηµέρωση για τις υπάρχουσες διαδικασίες, εντολές και αποφάσεις. 

• Συλλογή στοιχείων για την περιοχή που πρόκειται να ελεγχθεί, µελέτη αυτών. 

• Ενηµέρωση από το αρχείο του τµήµατος, µελέτη προηγούµενων εκθέσεων 

που αφορά το θέµα. 

• Ανάπτυξη προγράµµατος ελέγχου, βελτίωση υπάρχοντος. 

• Συστηµατική ταξινόµηση των στοιχείων-τεκµηρίων και πληροφοριών. 

• Ενηµέρωση του επικεφαλής του ελεγχόµενου τµήµατος για τον επικείµενο 

έλεγχο. 

• Χρήση ελεγκτικών συµβόλων, καθώς και επεξήγηση αυτών. 

• Σαφής προσδιορισµός των πηγών των δεδοµένων-στοιχείων. 
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• Τα επίσηµα έγγραφα, πρέπει να είναι υπογεγραµµένα και να φέρουν ανάλογη 

ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Κάθε επίσηµο έγγραφο-στοιχείο πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία λήψης 

αυτού και την υπογραφή του ελεγκτή. 

• Συνεντεύξεις µε πρόσωπα εντός και εκτός φορέα. 

• Επί τόπου έλεγχος, αυτοψία κάθε µορφής στοιχείων που αφορούν τον Έλεγχο. 

• Συζήτηση-διευκρίνιση αποριών επί των τεκµηρίων µε κάθε λεπτοµέρεια. 

• ∆ιασταύρωση-συσχετισµός στοιχείων και πληροφοριών και εκτίµηση αυτών. 

• Εξέταση πρακτικών, εξουσιοδοτήσεων, αποφάσεων, διαδικασιών και εντολών 

σε βάθος. 

• Προκαθορισµός του δείγµατος ελέγχου, ώστε να αποτελεί οδηγό ελέγχου, 

δίχως αυτό στην πορεία να αποκλείεται η διαφοροποίηση του. 

• Έγγραφη επιβεβαίωση συµφωνιών µε τρίτους, µέσω επιστολών. 

• Έγγραφη επιβεβαίωση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, υπόλοιπα 

λογαριασµών, επίσης και µε τρίτους. 

• Αξιολόγηση όλων των στοιχείων-τεκµηρίων, καθοδήγηση του ελεγκτή για τη 

σύνταξη της έκθεσης.  

3.9.5 Επίβλεψη του Έργου  

Η παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου, από την έναρξη µέχρι την ολοκλήρωση του 

γίνεται από τον επικεφαλής του τµήµατος-οµάδας. Είναι µια από τις βασικές 

λειτουργίες του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, η οποία και πρέπει να γίνεται 

ανελλιπώς σε όλα τα στάδια αυτού, από την έναρξη όπου δίδονται οι αρχικές 

κατευθύνσεις, κατά το στάδιο της διερεύνησης του αντικειµένου, καθώς και κατά την 

ολοκλήρωση αυτού, πριν το οριστικό πόρισµα. 

Η επίβλεψη του έργου του ελεγκτή συνήθως γίνεται µέσω των φύλλων εργασίας 

και εξυπηρετεί δύο κύριους σκοπούς. Πρώτον για να κινείται ο ελεγκτής προς τη 

σωστή κατεύθυνση και το επιθυµητό αποτέλεσµα και δεύτερον έχει εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα για τον ελεγκτή που ασκεί τον έλεγχο. 

Με αυτό τον τρόπο του δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσει τις αδυναµίες του κατά 

την διαδικασία του ελέγχου. 
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3.9.6 Ανάλυση και Αξιολόγηση των Ευρηµάτων 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των στοιχείων, ανά ενότητα ελέγχου, 

ξεκινά η διαδικασία εξέτασης τους σε βάθος, προκειµένου να εντοπισθούν τα 

προβλήµατα, τα οποία και εξαρτώνται από το είδος και την έκταση του αντικειµένου, 

καθώς και τις αδυναµίες της συγκεκριµένης λειτουργίας του συστήµατος. Η 

αξιολόγηση των ευρηµάτων από τους εσωτερικούς ελεγκτές είναι η πιο σηµαντική 

εργασία. Η συλλογή των στοιχείων, η ανάλυση, η εκτίµηση και η τεκµηρίωση αυτών, 

είναι αυτά που θα συνθέσουν το τελικό πόρισµα του ελέγχου, βάσει του οποίου η 

διοίκηση θα λάβει σοβαρά υπόψη, προκειµένου να πάρει αποφάσεις. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν αποκρύπτει ποτέ τα ευρήµατα του ελέγχου, ακόµη 

και αν αυτά αποτελέσουν αιτία να χάσει την εργασία του. Θα πρέπει να 

παρουσιάζονται όλα τα ευρήµατα στη σωστή τους διάσταση ανεξαρτήτου κόστους 

που έχουν για τον ελεγκτή. Εξάλλου αµείβεται για να κάνει σωστά την δουλειά του 

και όχι να αποκρύπτει στοιχεία. 

3.9.7 Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης  

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, αποστέλλεται στη διοίκηση το συνοπτικό µέρος 

αυτής. 

3.10 Κοινωνική ∆ιάσταση του Ελέγχου 

Η ίδρυση, η ανάπτυξη και η µακροχρόνια πορεία των επιχειρήσεων- φορέων δεν 

ενδιαφέρει αποκλειστικά και µόνο τους µετόχους και τους διοικούντες. Ανησυχίες 

και ενδιαφέρον για την οµαλή πορεία και ανάπτυξη των φορέων αυτών, βρίσκουν 

απήχηση και ανταπόκριση και στα ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. 

Από κοινωνικής πλευράς κάθε φορέας δεν µπορεί να είναι αποκοµµένος από την 

κοινωνία της οποίας είναι ένα αναπόσπαστο µέρος. Από τα πρώτα κιόλας στάδια του 

σχεδιασµού του λαµβάνει ως βασική παράµετρο τις κοινωνικές οµάδες και τις 

κοινωνικές συνήθειες αυτών. Στο κοινωνικό αυτό σύνολο βασίζεται, για την 

ανεύρεση εργατικού δυναµικού, για τη διάθεση των προϊόντων του  και την άντληση 

οικονοµικών πόρων µέσω της παροχής υπηρεσιών. 

Για να πετύχει στην αποστολή της µια επιχείρηση, µεταξύ των άλλων, πρέπει να 

καλύπτει τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου συγχρόνως όµως να είναι συνεπής 
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στις υποχρεώσεις της έναντι των φορέων που συνεργάζεται σε επίπεδο 

χρηµατοδοτήσεων-δανειοδοτήσεων, καθώς και έναντι των οικονοµικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τους νόµους της πολιτείας. 

Στην προσπάθεια της η επιχείρηση, να αναπτυχθεί και να καλύψει πάγιες και 

διαρκείς κοινωνικές ανάγκες, βρίσκει το ανάλογο στήριγµα από τον Εσωτερικό 

Έλεγχο. Από την δική του λοιπόν σκοπιά και τον επιστηµονικό τρόπο προσέγγισης 

των διαπραγµατευθέντων θεµάτων, αξιολογεί την εφαρµογή των εσωτερικών 

διαδικασιών. Επισηµαίνει τις λειτουργικές αδυναµίες και προτείνει βελτιώσεις 

λειτουργίας του συστήµατος, αποτρέποντας παρενέργειες στον τρόπο διοίκησης, οι 

οποίες οδηγούν πολλές φορές ακόµα και στο κλείσιµο του φορέα µε συνέπεια την 

κοινωνική αναταραχή. 

Η κοινωνική σκοπιά του Εσωτερικού Ελέγχου έγκειται στη σωστή πληροφόρηση 

της διοίκησης για λήψη διοικητικών µέτρων. Συµβάλλει στο να αποκαλύπτει και να 

προλαµβάνει έγκαιρα τυχόν ατασθαλίες, κλοπές, υπεξαιρέσεις, να επισηµαίνει 

διοικητικές αδυναµίες, πριν φτάσει η επιχείρηση στη διακοπή της λειτουργίας της, 

γεγονός που θα αποβεί µοιραίο για το κοινωνικό σύνολο, ειδικά δε γι’ αυτούς που 

έχουν άµεση συνεργασία και εξάρτηση, τους εργαζόµενους δηλαδή, που θα χάσουν 

την εργασία τους µε επακόλουθο την αύξηση της ανεργίας και τη δηµιουργία 

κοινωνικής αναταραχής. Οι διάφοροι πιστωτικοί οργανισµοί, όπως τράπεζες, µέτοχοι, 

προµηθευτές θα απολέσουν τις απαιτήσεις τους. Ανάλογη απώλεια εσόδων θα έχουν 

και οι δηµόσιοι φορείς. Επίσης η εκτόπιση ενός οικονοµικού φορέα από την ενεργό 

αγορά θα συµβάλει αρνητικά στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, λοιπόν, ως σύγχρονο εργαλείο διοίκησης, µε την 

αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών, την επισήµανση των αδυναµιών 

λειτουργίας και την παροχή συµβουλών για λήψη συγκεκριµένων διοικητικών 

µέτρων, προς όφελος του φορέα και των εργαζοµένων-κοινωνικών οµάδων, συµβάλει 

στον περιορισµό του επιχειρηµατικού κινδύνου. Η ενεργός αυτή συµµετοχή και η εν 

γένει συµπεριφορά του δεν είναι τίποτε άλλο από την κοινωνική διάσταση και 

προσφορά που δίνει µε παρρησία και διακριτικότητα ο Εσωτερικός Έλεγχος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Η µηχανογράφηση αποτελεί στη σύγχρονη επιχείρηση το αναγκαίο µέσο για :να 

διεκπεραιωθούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι εργασίες της επιχείρησης και να 

οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα πληροφοριών της διοίκησης (management 

information system-MIS) δηλαδή ένα σύστηµα που λαµβάνει υπόψη του όλες τις 

εργασίες, τις διαδικασίες, το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα δεδοµένα της 

επιχείρησης για να παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται όλα τα επίπεδα 

διοίκησης µέσα στην επιχείρηση. 

Ο µεγαλύτερος όγκος των δεδοµένων στις επιχειρήσεις, ολοένα και περισσότερο 

τα τελευταία χρόνια, φυλάσσεται, επεξεργάζεται και αναπαράγεται από 

µηχανογραφικά µέσα. Έτσι υπάρχει µεγάλη έκθεση των δεδοµένων σε κίνδυνο, σε 

οποιαδήποτε από τις φάσεις της καταχώρησης, µεταφοράς, επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, ανάκτησης και παρουσίασης τους. 

Στον ολοένα αυξανόµενα ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, αποκτά 

ιδιαίτερη σηµαντικότητα η διασφάλιση ότι µέσω των συστηµάτων πληροφοριών της 

διοίκησης παρέχονται έγκαιρα και ορθά οι κατάλληλες πληροφορίες. Μάλιστα 

καθιερώθηκε ο όρος ‘πληροφορίες για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα’  (information for 

competitive advantage) σύµφωνα µε τον οποίο ‘οι πληροφορίες είναι πολύτιµες 

επειδή προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά’. 

Όπως σε κάθε κύκλο δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης µπορούν να 

εφαρµοστούν κάποια µέτρα ελέγχου (controls) τα οποία διασφαλίζουν µια ορθή 

λειτουργία, µε βάση πάντοτε τους τεθέντες στόχους, έτσι και στον κύκλο της 

µηχανογράφησης πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αναπτύσσεται ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε ενσωµατωµένα τα κατάλληλα 

µέτρα ελέγχου (controls). 
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4.1 ∆ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων Μεταξύ των Χρηστών και του 

Τµήµατος Μηχανογράφησης 

Οι τέσσερις κύριες λειτουργίες, οποιεσδήποτε δύο από τις οποίες θεωρείται 

ασυµβίβαστο να εκτελούνται από το ίδιο άτοµο-ή και τµήµα µερικές φορές- είναι οι 

εξής: 

α. Έγκριση (authorization) 

Ως γενικός κανόνας, το τµήµα µηχανογράφησης δεν επιτρέπεται να εγκρίνει 

συναλλαγές. Όµως µε την επέκταση της µηχανογράφησης, στα σύγχρονα συστήµατα 

ενυπάρχουν διαδικασίες αυτόµατης έγκρισης συναλλαγών, στην έκταση βέβαια και 

µε τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί κατά την ανάπτυξη του συστήµατος. 

Σαν µέτρο ελέγχου χρησιµοποιείται η επιβεβαίωση από κάθε τµήµα, εκτός της 

µηχανογράφησης, των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται από τον υπολογιστή για την 

αυτόµατη έγκριση συναλλαγών. 

Σαν παράδειγµα µέτρου ελέγχου έγκρισης µπορεί να αναφερθεί η έγκριση των 

πιστωτικών ορίων στις δανειοδοτήσεις. 

β. Εκτέλεση (execution) 

Η εκτέλεση της συναλλαγής απαιτεί συνήθως τη δραστηριοποίηση υπαλλήλων, 

εκτός της µηχανογράφησης, οι οποίοι στο µεγαλύτερο βαθµό συναλλάσσονται µε το 

εκτός της επιχείρησης περιβάλλον. Όµως µε την ολοένα αυξανόµενη χρήση των 

υπολογιστών, µεγάλο τµήµα της συναλλαγής διεκπεραιώνεται από τον υπολογιστή, 

µε βάση τις εντολές που έχουν δοθεί. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις η τεχνολογία 

έχει αντικαταστήσει τον υπάλληλο από µηχανές, χαρακτηριστικό παράδειγµα η 

µεγάλη επέκταση των ΑΤΜ στον τραπεζικό χώρο. 

Σαν µέτρα ελέγχου ενδείκνυται (α) η χρησιµοποίηση προκαθορισµένων ορίων, 

(β) η διενέργεια γενικών εκτιµήσεων λογικότητας και (γ) οι συγκρίσεις 

αποτελεσµάτων µεταξύ διαφορετικών περιόδων. 

Σαν παράδειγµα µέτρου ελέγχου εκτέλεσης µπορεί να αναφερθεί η ανεύρεση των 

ληγµένων υποχρεώσεων πελατών, εργασία η οποία εκτελείται από τον υπολογιστή, 

σύγκριση µε τα αναµενόµενα στοιχεία και τα στοιχεία προηγούµενης περιόδου κλπ. 
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γ. Καταχώρηση (recording) 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των σύγχρονων µηχανογραφικών 

συστηµάτων είναι η ευχέρεια που παρέχουν για την ταχεία καταχώρηση των 

συναλλαγών στα διάφορα αρχεία και βιβλία της επιχείρησης. Ο βασικότερος 

παράγοντας επιτυχίας της αυτοµατοποιηµένης καταχώρησης είναι η σύνταξη σωστών 

προγραµµάτων και η παροχή λεπτοµερών οδηγιών προς το σύστηµα. 

Σαν µέτρο ελέγχου µπορεί να θεωρηθεί η επιβεβαίωση της ορθής ενηµέρωσης 

των αρχείων και βιβλίων από τον υπολογιστή κάνοντας χρήση δοκιµαστικών 

στοιχείων, τόσο πριν την εφαρµογή του συστήµατος όσο και κάθε φορά που 

διενεργείται οποιαδήποτε µεταβολή. Ένα άλλο µέτρο ελέγχου είναι η χρησιµοποίηση 

συνόλων control totals της καταχώρησης, τα οποία συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα 

του σταδίου της εκτέλεσης, µε τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία. 

Σαν παράδειγµα µέτρου ελέγχου καταχώρησης µπορεί να αναφερθεί η 

καταχώρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη µισθοδοσία στα βιβλία της 

επιχείρησης, όπου µπορούν να διενεργηθούν συγκρίσεις µεταξύ διαφόρων στοιχείων 

από τα αρχεία και βιβλία που ενηµερώνονται από το σύστηµα, τα οποία πρέπει να 

συµφωνούν απόλυτα µεταξύ τους. 

δ. Ευθύνη φύλαξης (accountability) 

Το τµήµα της µηχανογράφησης δεν πρέπει να έχει την ευθύνη φύλαξης ή ελέγχου 

περιουσιακών στοιχείων που δεν ανήκουν στο τµήµα αυτό. Η καταχώρηση του 

κόστους αγοράς ενός παγίου που δεν χρησιµοποιείται από τη µηχανογράφηση µπορεί 

να έχει διενεργηθεί από τη διεύθυνση προµηθειών µε τη βοήθεια της 

µηχανογράφησης, όµως η ευθύνη φύλαξης πρέπει να ανατεθεί όχι στη 

µηχανογράφηση, αλλά σε κάποιον άλλο. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις το τµήµα 

µηχανογράφησης έχει άµεση ή έµµεση πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης. 

Σαν µέτρα ελέγχου αναφέρονται: 

• ο περιορισµός της πρόσβασης στο µηχανογραφικό εξοπλισµό, η 

χρησιµοποίηση του οποίου είναι απαραίτητη για να µπορέσει κανείς να 

φτάσει στα περιουσιακά στοιχεία, 

• η φύλαξη των αρχείων όπου αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία, πάγια ή µη και  
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• χρησιµοποίηση control totals για κάθε τµήµα χρηστών. 

Τα βασικά µέτρα ελέγχου (controls) σχετικά µε το διαχωρισµό αρµοδιοτήτων 

µεταξύ χρηστών και τµήµατος µηχανογράφησης είναι : 

1. θέση της διεύθυνσης µηχανογράφησης στο οργανόγραµµα, κατάλληλα 

µελετηµένη (να µην υπάγεται σε άλλη διεύθυνση), 

2. καθορισµός αρµοδιοτήτων (αναφορά στις περιγραφές καθηκόντων θέσεως) 

τόσο των ατόµων του τµήµατος µηχανογράφησης όσο και όσων από τους 

χρήστες έχουν ευθύνη χειρισµού των σφαλµάτων, 

3. προετοιµασία/εκτύπωση, κατάλληλη διερεύνηση και ενηµέρωση προς κάθε 

επηρεαζόµενο για τα εντοπισθέντα σφάλµατα, 

4. αξιολόγηση και εφαρµογή της κατάλληλης επίβλεψης στον εντοπισµό και 

στη διόρθωση των σφαλµάτων, 

5. προετοιµασία διαγράµµατος ροής διαδικασιών για κάθε διεκπεραίωση 

συναλλαγής και επισκόπηση/αξιολόγηση του υφισταµένου διαχωρισµού 

καθηκόντων και  

6. σύγκριση των αθροισµάτων control totals που ετοιµάζονται έξω από το 

τµήµα της µηχανογράφησης. 

4.2 ∆ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων Μέσα στο Τµήµα Μηχανογράφησης  

Αν και ο αριθµός των θέσεων, οι τίτλοι και οι περιγραφές θέσεων των υπαλλήλων 

που στελεχώνουν το τµήµα µηχανογράφησης διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, 

µια πλήρης ανάπτυξη η οποία πρέπει να απαντάται στις µεγάλες επιχειρήσεις, 

περιλαµβάνει τις εξής θέσεις : 

• Αναλυτής συστηµάτων (systems analyst): αναλύει και καθορίζει τις 

απαιτήσεις για νέες και για υπάρχουσες εφαρµογές και σχεδιάζει νέα ή 

βελτιωµένα συστήµατα επεξεργασίας. Παράλληλα προετοιµάζει τις 

προδιαγραφές των συστηµάτων για να καθοδηγήσει τους προγραµµατιστές. 

• Προγραµµατιστής συστηµάτων (systems programmer): είναι υπεύθυνος για 

τη συντήρηση, τη βελτίωση και τον έλεγχο των λειτουργικών συστηµάτων. 

Επίσης συντονίζει τις σχέσεις µεταξύ προγραµµάτων συστηµάτων και 

προγραµµάτων εφαρµογών. 
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• Προγραµµατιστής εφαρµογής (application programmer): εντοπίζει τα 

προγράµµατα που απαιτούνται από το σχεδιασµό των συστηµάτων και 

αναπτύσσει διαγράµµατα ροής της λογικής των προγραµµάτων. 

Κωδικοποιεί τη λογική αυτή σε γλώσσα προγραµµατισµού, ενώ επίσης 

ελέγχει και αποσφαλµατοποιεί  τα προγράµµατα. 

• Υπεύθυνος χρήσης του υπολογιστή (computer operator): εκτελεί καθήκοντα 

χρήσης του υπολογιστή, σύµφωνα µε τις τεθείσες πρότυπες διαδικασίες και 

την τεκµηρίωση που απαιτείται. 

• Αρχειοθέτης ή βιβλιοθηκάριος (librarian): έχει υπό την εποπτεία του αρχεία, 

προγράµµατα και τεκµηρίωση και ελέγχει τη διακίνησή τους ώστε να είναι 

σύµφωνη µε τις πολιτικές της διοίκησης. Ενηµερώνει µάλιστα µια 

κατάσταση µε όλες τις χρήσεις των αρχείων, προγραµµάτων και 

τεκµηριώσεων που διακινούνται. 

• Υπεύθυνος εισαγωγής δεδοµένων (data entry operator): προετοιµάζει τα 

δεδοµένα έτσι ώστε να εισαχθούν στον υπολογιστή, όταν πρόκειται για 

εξοπλισµό ο οποίος δεν είναι συνδεδεµένος µε σύστηµα on-line. Στις 

περιπτώσεις ύπαρξης on-line συστήµατος η ευθύνη του συνίσταται στην 

επιβεβαίωση της κατάλληλης σύνδεσης  και της πληρότητας της εισαγωγής 

των δεδοµένων. 

• Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου (quality control manager): καθορίζει πρότυπα 

σχετικά µε (α) το σχεδιασµό των συστηµάτων, (β) τον προγραµµατισµό και 

(γ) την τεκµηρίωση. Επισκοπεί την τεκµηρίωση που διενεργείται ώστε να 

επιβεβαιώσει τη συµµόρφωση µε τα τεθέντα πρότυπα. 

• Υπεύθυνος ασφάλειας (security officer): καθορίζει τις διαδικασίες που 

σχετίζονται µε την πρόσβαση στο µηχανογραφικό εξοπλισµό, στα 

προγράµµατα και στα δεδοµένα, ενώ ταυτόχρονα  επιβεβαιώνει τη συνεχή 

ύπαρξη και διαφύλαξη του κατάλληλου περιβάλλοντος ασφάλειας της 

µηχανογράφησης. 

• Υπεύθυνος δικτύου (network administrator): έχει την ευθύνη ανάπτυξης και 

διοίκησης του συστήµατος µεταφοράς των δεδοµένων. Παρακολουθεί τη 

συχνότητα σφαλµάτων στο δίκτυο και έρχεται σε επικοινωνία µε τους 

προµηθευτές σχετικού εξοπλισµού. 
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• Υπεύθυνος αρχείων δεδοµένων (data base administrator): έχει την ευθύνη 

ανάπτυξης και παρακολούθησης – συντήρησης ενός συστήµατος 

διαχειρίσεως δεδοµένων. 

Ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µέσα στο τµήµα µηχανογράφησης είναι άµεσα 

συνδεδεµένος µε το µέγεθος του τµήµατος και της επιχείρησης γενικότερα. Το 

ελάχιστο αποδεκτό όµως επίπεδο εσωτερικού ελέγχου µέσα στο ίδιο το τµήµα της 

µηχανογράφησης απαιτεί : 

• η ανάλυση συστηµάτων, ο προγραµµατισµός εφαρµογών και ο 

προγραµµατισµός συστηµάτων πρέπει να διενεργούνται ξεχωριστά (από 

διαφορετικά άτοµα) από τη λειτουργία των εφαρµογών και  

• οι έξι λειτουργίες που απαιτείται να είναι διαφοροποιηµένες µεταξύ τους 

είναι: η ανάλυση συστηµάτων, ο προγραµµατισµός εφαρµογών, ο 

προγραµµατισµός συστηµάτων, η λειτουργία του υπολογιστή, η διαχείριση 

της βιβλιοθήκης και ο έλεγχος. 

4.3 Η Οργάνωση του Ανθρώπινου ∆υναµικού της Μηχανογράφησης  

Το θέµα της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναµικού αφορά όλες τις δραστηριότητες 

µας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όµως στο χώρο της µηχανογράφησης, η οργάνωση του 

ανθρώπινου δυναµικού παίρνει µεγαλύτερη βαρύτητα λόγω:  

• των εξειδικευµένων υπηρεσιών που παρέχονται από τους υπαλλήλους, 

• του αυξηµένου κινδύνου που δηµιουργείται για την επιχείρηση από µια 

αποτυχία της µηχανογράφησης και  

• της αδυναµίας ευχερούς αντικατάστασης αρκετών από τους υπαλλήλους της 

µηχανογράφησης. 

Ένας πρόσθετος παράγοντας που προσδίδει αυξηµένη βαρύτητα στο θέµα της 

οργάνωσης του ανθρώπινου δυναµικού της µηχανογράφησης είναι η σχετική 

δυσκολία της αξιολόγησης του προσωπικού της µηχανογράφησης από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν αρκετές γνώσεις 

µηχανογράφησης, δεν είναι όµως τις περισσότερες φορές εξειδικευµένοι 

µηχανογράφοι. 

Σηµειώνεται ότι η ακατάλληλη συµπεριφορά των υπαλλήλων της 

µηχανογράφησης και η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων τους σηµαίνει µη 
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συµµόρφωση µε τις καθορισθείσες πολιτικές και διαδικασίες. Κατ’ επέκταση, σε µια 

τέτοια περίπτωση δε µπορεί να βασιστεί κανείς µόνο σε µέτρα ελέγχου όπως οι 

περιγραφές καθηκόντων θέσεως και ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων. 

Τα βασικά µέτρα ελέγχου (controls) σχετικά µε την οργάνωση του ανθρώπινου 

δυναµικού της µηχανογράφησης είναι: 

i. η επιτυχία στην πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού (διενέργεια 

εξετάσεων, θέσπιση απαιτήσεων υψηλών επιπέδων γραµµατικών γνώσεων, 

συστάσεις για το ήθος των υποψηφίων, διενέργεια συνεντεύξεων από 

περισσότερα του ενός στελέχη κλπ), 

ii.  η συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού (παρακολούθηση σεµιναρίων που 

διενεργούνται από τις εταιρείες κατασκευής µηχανογραφικού εξοπλισµού και 

από άλλους φορείς, παρακολούθηση του σχετικού περιοδικού τύπου και της 

βιβλιογραφίας κλπ), 

iii.  η περιοδική αξιολόγηση του προσωπικού (βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων 

τα οποία θα περιέχουν στοιχεία αποδοτικότητας, συµµόρφωσης µε τις 

διαδικασίες, διενέργειας έργου αποδεκτού ποιοτικού επιπέδου κλπ), 

iv. ο προγραµµατισµός των εργασιών (αποφυγή ανάθεσης αρµοδιοτήτων που 

εµπεριέχουν συγκρουόµενα καθήκοντα, κατάλληλη αναπλήρωση καθηκόντων 

σε περιόδους ασθενειών, αδειών και λοιπών απουσιών, προϋπολογισµοί 

χρόνων ολοκλήρωσης εργασιών και προθεσµιών κλπ), 

v. η τυποποίηση της εργασίας (σύνταξη εγχειριδίων συστηµάτων και 

διαδικασιών µε αναφορά στα συγκεκριµένα βήµατα µε τον τρόπο 

ολοκλήρωσης κάθε εργασίας) 

vi. η επιτυχής εναλλαγή των καθηκόντων (έτσι ώστε να µην παραµένει ένα άτοµο 

υπεύθυνο για τη λειτουργία κάποιου προγράµµατος για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα), 

vii.  η σωστή επαγγελµατική ανέλιξη (ύπαρξη πιθανώς περιθωρίων για κάποιο 

υπεύθυνο λειτουργίας να γίνει προγραµµατιστής, χωρίς όµως να του 

επιτρέπεται κατά τη διάρκεια που είναι υπεύθυνος λειτουργίας να ασχολείται 

ταυτόχρονα µε προγράµµατα) και  

viii.  η δηµιουργία και τήρηση κατάλληλης συναισθηµατικής κατάστασης (η 

επίτευξη κλίµατος αποδοχής των µέτρων ελέγχου εκ µέρους των υπαλλήλων 

έτσι ώστε να τα αποδέχονται ενσυνείδητα και ένθερµα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

5.1 Έννοια και Περιεχόµενο των Λογαριασµών Απαιτήσεων 

Οι απαιτήσεις έναντι των πελατών µιας επιχείρησης και οι πωλήσεις µε πίστωση 

συνδέονται στενά µεταξύ τους, ώστε οι διαδικασίες ελέγχου που αφορούν τα δυο 

αυτά στοιχεία να είναι συνδεδεµένα και γι’ αυτό θα πρέπει να εξετάζονται µαζί. 

Στην κατηγορία των απαιτήσεων περιλαµβάνονται όλοι οι εισπρακτέοι 

λογαριασµοί, περιλαµβανοµένων και των διαφόρων περιπτώσεων των γραµµατίων 

εισπρακτέων. ∆εν είναι εισπρακτέοι λογαριασµοί µόνο αυτοί που προέρχονται από 

την πώληση εµπορευµάτων ή την παροχή υπηρεσιών, αλλά και µια ευρεία άλλη 

κατηγορία απαιτήσεων, όπως είναι οι προκαταβολές και τα δάνεια στο προσωπικό, τα 

δάνεια σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες, 

απαιτήσεις κατά του δηµοσίου για επιστροφή φόρων, απαιτήσεις κατά διαφόρων 

ασφαλιστικών οργανισµών, απαιτήσεις για προκαταβολές σε προµήθειες, 

ανείσπρακτες δόσεις του µετοχικού κεφαλαίου, γραµµάτια κατατεθέντα για είσπραξη, 

γραµµάτια διαµαρτυρηθέντα, τόκοι εισπρακτέοι και γενικά κάθε απαίτηση της 

εταιρείας κατά τρίτων. 

Ιδιαίτερη σηµασία για τον έλεγχο των απαιτήσεων αποτελούν τα διάφορα 

αξιόγραφα, δηλαδή συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, µερικές φορές 

µεταχρονολογηµένες επιταγές, ή ακόµα και εγγυητικές επιστολές, στα οποία 

µετατρέπονται πολλές απαιτήσεις λόγω της αυξηµένης εγγύησης και της σηµαντικής 

νοµικής προστασίας που περιλαµβάνονται σε αυτά. 

5.2 Έλεγχος Απαιτήσεων και Πωλήσεων Επί Πιστώσει 

Η διαδικασία των πωλήσεων µε πίστωση αρχίζει µε την έκδοση από την επιχείρηση 

του δελτίου παραγγελίας που περιέχει τους όρους της πωλήσεως, και φέρει τις 

υπογραφές του πελάτη και του παραγγελιοδόχου. Για να εκτελεστεί η παραγγελία του 

πελάτη, η επιχείρηση εκδίδει την εντολή πωλήσεως όπου αναγράφονται όλοι οι όροι 
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της παραγγελίας και η έγκριση χορηγήσεως της πιστώσεως. Η εντολή πωλήσεως, 

αποτελεί το έγγραφο της συµβάσεως της πωλήσεως, και εκδίδεται σε έξι αντίγραφα. 

Το πρώτο αντίγραφο της εντολής στέλνεται στον πελάτη ενώ το τελευταίο 

παραµένει στο στέλεχος. ∆ύο αντίγραφα (το δεύτερο και το τρίτο) προωθούνται στην 

αποθήκη ή στο εργοστάσιο για την παραγωγή προϊόντων που δεν είναι 

ετοιµοπαράδοτα ενώ το τέταρτο αντίγραφο µεταβιβάζεται στην υπηρεσία αποστολής 

των προϊόντων. Εάν τα εµπορεύµατα που παραλαµβάνει η υπηρεσία αποστολής από 

την αποθήκη ή το εργοστάσιο συµφωνούν µε τους όρους (ποσότητα, ποιότητα, 

συσκευασία κλπ) της εντολής πωλήσεως, τότε αποστέλλει τα εµπορεύµατα στον 

πελάτη, εκδίδοντας δελτίο αποστολής. Αντίγραφο του δελτίου αποστολής προωθείται 

στην υπηρεσία εκδόσεως τιµολογίων όπου συγκρίνεται µε το περιεχόµενο του 

πέµπτου αντιγράφου της εντολής πωλήσεως. 

Για να εκδοθεί το τιµολόγιο µιας συγκεκριµένης πώλησης, πρέπει το περιεχόµενο 

του δελτίου αποστολής ή της φορτωτικής να συµφωνεί µε αυτό της εντολής 

πωλήσεως. Το τιµολόγιο αποστέλλεται στον πελάτη µαζί µε τα άλλα φορτωτικά 

έγγραφα. Αντίγραφο του τιµολογίου παραµένει στην επιχείρηση για την καταχώρησή 

του στο ηµερολόγιο πωλήσεων και την ενηµέρωση των σχετικών λογαριασµών. 

Όταν οι επιχειρήσεις πωλούν τοις µετρητοίς τότε εκδίδουν αποδείξεις εισπράξεως 

για τα ποσά που εισπράττουν. Αποδείξεις εισπράξεως εκδίδουν και όταν οι πελάτες 

εξοφλούν το αντίτιµο των πωλήσεων µε επιταγές. Με βάση την απόδειξη εισπράξεως 

γίνεται η καταχώρηση της εισπράξεως στο ηµερολόγιο εισπράξεων και 

ενηµερώνονται οι σχετικοί λογαριασµοί. 

5.3 Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου Πωλήσεων 

Η επιχείρηση καθιερώνει µέτρα εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων για να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να συµβούν λάθη και παραλείψεις, όπως: 

1. Να γίνουν πωλήσεις αγαθών χωρίς να εκδοθούν τα σχετικά τιµολόγια ή δελτία 

λιανικής πωλήσεως  

2. Να εκδοθούν τιµολόγια που περιέχουν λάθη ή αφορούν εικονικές πωλήσεις  

3. Να χορηγηθούν πιστώσεις στους πελάτες χωρίς προηγούµενη έγκριση 

4. Να γίνει λανθασµένη καταχώρηση των τιµολογίων, των πιστωτικών 

σηµειωµάτων και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στους κατάλληλους 

λογαριασµούς 
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5. Να συνεργαστούν ο λογιστής και ο παραγγελιοδόχος για συγκάλυψη απάτης 

Η ελαχιστοποίηση των ανωτέρω κινδύνων αυξάνει την πιθανότητα να έχουν: 

α) τιµολογηθεί σωστά  και καταχωρηθεί στους αντίστοιχους λογαριασµούς όλες 

οι πωλήσεις  

β) εγκριθεί από το υπεύθυνο όργανο όλες οι πωλήσεις µε πίστωση, οι εκπτώσεις 

και οι επιστροφές πωλήσεων.   

5.4 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου Πωλήσεων 

Τα µέτρα εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων που πρέπει να καθιερώσει η επιχείρηση 

για την αντιµετώπιση των σχετικών κινδύνων είναι: 

1. Όλα τα δελτία παραγγελίας, εντολές πωλήσεως, τιµολόγια, και δελτία 

αποστολής  πρέπει να είναι προαριθµηµένα και νοµότυπα συµπληρωµένα. 

2. Όλα τα παραστατικά των πωλήσεων πρέπει να σχετίζονται για να 

διαπιστώνεται αν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της παραγγελίας, και να 

εντοπίζονται οι ανεκπλήρωτες παραγγελίες πωλήσεων. 

3. Τα δελτία αποστολής πρέπει να αποδίδουν την ποσότητα και ποιότητα όλων 

των εµπορευµάτων που έχουν διατεθεί. 

4. Οι τιµοκατάλογοι που χρησιµοποιούνται για την τιµολόγηση των προϊόντων 

πρέπει να είναι ενηµερωµένοι. 

5. Οι τιµές που αναγράφονται στο τιµολόγιο πρέπει να είναι οι ίδιες µε αυτές 

που αναγράφονται στα δελτία παραγγελιών και στους τιµοκαταλόγους. 

6. Οι υπολογισµοί στα τιµολόγια πρέπει να επαληθεύονται από τρίτο πρόσωπο, 

υπάλληλο συνήθως του λογιστηρίου. 

7. Ο υπεύθυνος για την έκδοση των τιµολογίων δεν πρέπει να έχει πρόσβαση 

στις εισπράξεις και στο ταµείο γιατί µπορεί να ιδιοποιηθεί εισπράξεις µε την 

έκδοση εικονικού τιµολογίου και ταµειακού παραστατικού και τη µη 

καταχώρηση της συναλλαγής. 

8. Ο ταµίας δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα πιστωτικά σηµειώµατα γιατί 

µπορεί να ιδιοποιηθεί εισπράξεις εκδίδοντας εικονικά ταµειακά παραστατικά 

και πιστωτικά σηµειώµατα (εκπτώσεις πωλήσεων). 

9. Ο οικονοµικός διευθυντής και όχι ο διευθυντής πωλήσεων πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση χορηγήσεως των πιστώσεων. 
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5.5 Αποτελεσµατικότητα Ελέγχου Επί των Πωλήσεων  

Με την παρακολούθηση µέσα από τα παραστατικά της λειτουργίας του συστήµατος 

του εσωτερικού ελέγχου και µε την υποβολή ερωτηµάτων στα υπεύθυνα στελέχη της 

επιχειρήσεως, ο ελεγκτής µπορεί να εξακριβώσει  : 

• Αν έχει εγκριθεί εγκαίρως η χορήγηση των πιστώσεων από το αρµόδιο 

πρόσωπο (η εντολή πωλήσεως να φέρει την υπογραφή του αρµοδίου και την 

ηµεροµηνία της εγκρίσεως). 

• Αν έχουν εκδοθεί κανονικά όλα τα παραστατικά της πωλήσεως (τα 

παραστατικά είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα, φέρουν τις υπογραφές των 

αρµοδίων στελεχών, και έχουν εκδοθεί στο σωστό αριθµό των αντιγράφων). 

• Αν έχουν καταχωρηθεί πλήρως οι συναλλαγές στα ηµερολόγια, αναλυτικά 

καθολικά και γενικό καθολικό από πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στις 

εισπράξεις ή στα αχρησιµοποίητα παραστατικά (τα αντίγραφα των τιµολογίων 

φέρουν τις µονογραφές των υπαλλήλων που έκαναν τις καταχωρήσεις καθώς 

και την ηµεροµηνία των καταχωρήσεων αυτών). 

• Αν έχει γίνει σωστός καταµερισµός αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα στελέχη της 

επιχειρήσεως (απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια). 

5.6 Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου Απαιτήσεων 

Ο εσωτερικός έλεγχος στις διαδικασίες δηµιουργίας, λογιστικής παρακολουθήσεως 

και εισπράξεως των απαιτήσεων από πωλήσεις πρέπει να είναι  ισχυρός λόγω της 

σπουδαιότητας των απαιτήσεων στη διαµόρφωση της ρευστότητας της επιχειρήσεως. 

Η επιχείρηση εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για να 

περιορίσει το βαθµό του κινδύνου για λάθη και παραλείψεις, όπως: 

1. Οι λογαριασµοί απαιτήσεων στον ισολογισµό, να µην περιέχουν όλες τις 

απαιτήσεις που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

2. Οι λογαριασµοί των απαιτήσεων να περιέχουν εικονικές απαιτήσεις, 

αριθµητικά λάθη και λογιστικά σφάλµατα. 

3. Η χορηγούµενη πίστωση να υπερβαίνει τα όρια που καθόρισε η διοίκηση της 

επιχειρήσεως. 
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4. Τα ποσά των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες να µην έχουν εκτιµηθεί 

σωστά. 

5. Η ενηµέρωση  να είναι ελλιπής. 

6. Η αποτίµηση των απαιτήσεων να µη γίνεται σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές 

ή µε όσα επιβάλλει ο νόµος. 

7. Ο καταµερισµός των αρµοδιοτήτων στα στελέχη της επιχειρήσεως να µην 

είναι αποδοτικός  

8. Η διαφύλαξη των γραµµατίων εισπρακτέων να µην είναι ικανοποιητική. 

9. Η οπισθογράφηση των γραµµατίων να γίνεται από µη εξουσιοδοτηµένα 

πρόσωπα. 

Οι απαιτήσεις στο τέλος κάθε χρήσης µπορεί να µην φανερώνουν ασφαλή 

εισπράξιµη απαίτηση, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει η αποτίµηση αυτών ώστε να 

διαχωριστούν οι ασφαλείς απαιτήσεις από τις επισφαλείς απαιτήσεις , καθώς και τις 

ανεπίδεκτες είσπραξης, γιατί εν τω µεταξύ µπορεί να εκδόθηκαν οριστικές δικαστικές 

αποφάσεις ή να πτώχευσαν οι πελάτες χωρίς περιουσία κλπ. 

Επισφαλείς είναι οι απαιτήσεις εκείνες των οποίων η είσπραξη είναι αµφίβολη 

λόγω της αφερεγγυότητας του οφειλέτη (πελάτη). Η εκτίµηση των επισφαλών 

απαιτήσεων γίνεται µε βάση την αφερεγγυότητα του πελάτη κατά την ηµέρα του 

κλεισίµατος των βιβλίων και στη συνέχεια υπολογίζεται η πιθανολογούµενη ζηµία. 

Ασφαλείς απαιτήσεις είναι εκείνες των οποίων η είσπραξη δεν πιθανολογείται, 

αλλά κρίνεται βέβαιη λόγω της προσωπικής φερεγγυότητας του πελάτη αλλά και της 

ύπαρξης εγγυήσεων, εµπράγµατης ασφάλειας ή και σηµαντικών περιουσιακών 

στοιχείων. Οι απαιτήσεις αυτές αποτιµώνται στην αξία µε την οποία φέρονται στους 

σχετικούς λογαριασµούς, εκτός αν είναι µε προθεσµία λήξης προ ή µετά τον 

ισολογισµό, οπότε προστίθεται ή αφαιρείται, ανάλογα µε την περίπτωση, ο τόκος που 

αναλογεί. 

5.7 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου Απαιτήσεων 

Προκειµένου να περιορίσει τον αριθµό των λαθών που µπορούν να συµβούν η 

επιχείρηση επιβάλλει σειρά µέτρων εσωτερικού ελέγχου απαιτήσεων. Μερικά από τα 

πιο βασικά µέτρα είναι τα εξής : 

1. Η χορήγηση πιστώσεων σε πελάτες να εγκρίνεται από τον Οικονοµικό 

∆ιευθυντή. 
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2. Η ενηµέρωση των λογαριασµών απαιτήσεων να γίνεται από τα παραστατικά 

που πρέπει να είναι προαριθµηµένα και νοµότυπα συµπληρωµένα. 

3. Το ισοζύγιο πελατών να καταρτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

4. Η ορθότητα των υπολοίπων των λογαριασµών απαιτήσεων (εκτός των 

γραµµατίων εισπρακτέων) να επαληθεύεται τακτικά. 

5. Οι λογαριασµοί των πελατών και τα γραµµάτια εισπρακτέα να 

προστατεύονται από τον κίνδυνο κλοπών, καταστροφών, κλπ. 

6. Η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι προβλέψεις για απώλειες από 

επισφαλείς πελάτες να γίνονται από πρόσωπα που δεν έχουν άµεση σχέση µε 

τη διαχείριση των απαιτήσεων. 

7. Η οπισθογράφηση γραµµατίων εισπρακτέων για την εκχώρηση τους σε 

τρίτους να γίνεται από πρόσωπα που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα. 

5.8 Αποτελεσµατικότητα Μέτρων Ελέγχου Απαιτήσεων 

Με τη διενέργεια ελέγχων πιστότητας, ο εξωτερικός ελεγκτής προσπαθεί να 

αξιολογήσει το βαθµό της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των µέτρων 

εσωτερικού ελέγχου. Η διαδικασία της αξιολογήσεως βασίζεται σε δειγµατοληπτικό 

έλεγχο. Συγκεκριµένα, ο ελεγκτής εξασφαλίζει ένα δείγµα από τα τιµολόγια 

πωλήσεων επί πιστώσει, από πιστωτικά σηµειώµατα και αποδείξεις εισπράξεως των 

απαιτήσεων και εξετάζει αυτά τα παραστατικά για σηµεία ελέγχου (π.χ. µονογραφές, 

εγκρίσεις, συσχετισµοί, διαγραφές, αρίθµηση) για να εξακριβώσει: 

• Αν καταχωρήθηκαν όλες οι απαιτήσεις και οι µειώσεις των απαιτήσεων στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς. 

• Αν καταρτίζεται από την επιχείρηση ισοζύγιο πελατών σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα 

• Αν περιέχονται στους λογαριασµούς εικονικές απαιτήσεις. 

Επιπλέον, ο ελεγκτής παρατηρεί τη διαδικασία που ακολουθεί η επιχείρηση για 

να επαληθεύει τακτικά την ακρίβεια των υπολοίπων των λογαριασµών απαιτήσεων. 

Υποβάλλει ερωτήσεις σε στελέχη της επιχειρήσεως για το διαχωρισµό των 

καθηκόντων των προσώπων που ασχολούνται µε τη δηµιουργία, παρακολούθηση και 

διαφύλαξη των απαιτήσεων από πωλήσεις µε πίστωση. Τελικά συγκρίνει τα µέτρα 

που εφαρµόζει η επιχείρηση µε αυτά που έπρεπε να εφάρµοζε και προσδιορίζει το 

βαθµό αποτελεσµατικότητας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6.1 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα είναι κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που θα 

πουληθούν (τελικά) στα πλαίσια της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Ο όρος αποθέµατα συµπεριλαµβάνει : 

α) Αγαθά έτοιµα για πώληση που βρίσκονται στα χέρια µιας επιχείρησης 

β) Αγαθά ηµικατεργασµένα 

γ) Πρώτες ύλες 

δ) Βοηθητικές ύλες 

Ο εσωτερικός έλεγχος όπως έχουµε δει αποσκοπεί κυρίως στην πρόληψη απάτης 

και αποφυγή ατασθαλιών. Αλλά ο εσωτερικός έλεγχος επιτελεί και άλλες λειτουργίες 

που είναι πολύ πιο σηµαντικές από την πρόληψη απάτης. Με τον εσωτερικό έλεγχο 

µπορούµε να εξακριβώσουµε το ακριβές κόστος των αποθεµάτων, το ακριβές κόστος 

των πωληθέντων εµπορευµάτων, καθώς επίσης µπορούµε να εξακριβώσουµε µε 

ακρίβεια τις ποσότητες των αποθεµάτων. 

Οι επαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι συµβάλλουν ώστε να αποφύγουµε λαθεµένα 

στοιχεία κόστους που χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση κατά τη διάρκεια λήψης 

αποφάσεων και καθορισµού τιµών. Στην πραγµατικότητα δηλαδή επιζητούµε την 

πραγµατική εικόνα των αποθεµάτων µέσα από τους λογαριασµούς. Έτσι, οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα είναι αξιόπιστες όσον αφορά τα κέρδη και την 

πραγµατική περιουσία στης εταιρείας. 

Επίσης ο έλεγχος που κάνουµε στα αποθέµατα και στο κόστος πωληθέντων 

εµπορευµάτων είναι σηµαντικός, γιατί επηρεάζει όλες σχεδόν τις άλλες λογιστικές 

λειτουργίες που σχετίζονται µε την παραγωγή και πώληση των προϊόντων 

(παραλαβή, τιµολόγηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποστολή). 

6.1.1 Η Λειτουργία Προµηθειών, Παραλαβών, Αποθήκευσης, 
Χορήγηση, Επεξεργασίας και Αποστολής 

Οι προµήθειες, οι παραλαβές και η λογιστική παρακολούθηση είναι τρείς λειτουργίες 

που πρέπει να ανατεθούν σε τρείς διαφορετικές υπηρεσίες. Για τις προµήθειες 
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ετοιµάζουµε «αριθµηµένες εντολές αγορών». Κατόπιν στέλνουµε αντίγραφα απ’ 

αυτές στις άλλες δύο υπηρεσίες παραλαβών και λογιστικής. 

Α) Η λειτουργία παραλαβών 

Είναι αρµόδια α) για τις ποσότητες των αγαθών που έχουν παραληφθεί, β) για την 

ανακάλυψη ελαττωµατικών προϊόντων, γ) για τη µεταβίβαση των αγαθών που 

παρέλαβε στις αποθήκες όσο το δυνατόν συντοµότερα και δ) για τη σύνταξη έκθεσης 

παραλαβής. 

Β) Η λειτουργία αποθήκευσης 

Όταν τα αγαθά φθάσουν στις αποθήκες, τα παραλαµβάνουν και τα καταµετρούν. 

Κατόπιν η υπηρεσία αποθήκευσης ενηµερώνει τη λογιστική υπηρεσία όσον αφορά 

την ποσότητα που παρέλαβε και αποθήκευσε µε δελτίο εισαγωγής, στη συνέχεια 

υπογράφει ότι παρέλαβε τα αγαθά και αναλαµβάνει η ίδια την ευθύνη (αποθήκευσης 

και διατήρησής τους). 

Γ) Η λειτουργία χορήγησης  

Επειδή η υπηρεσία αποθηκών είναι η αρµόδια υπεύθυνη για τα αγαθά που 

κατέχει, γι’ αυτό το λόγο ζητά τα αγαθά που θα χορηγηθούν να ζητηθούν µε ειδικό 

έντυπο-αίτηση, που θα «συνοδεύεται από ένα υπογραµµένο δελτίο εξαγωγής για το 

τµήµα που παραλαµβάνει τα αγαθά». Ένα αντίγραφο κρατάει η υπηρεσία που 

υποβάλλει την αίτηση, ένα άλλο αποτελεί απόδειξη της υπηρεσίας αποθηκών και το 

τρίτο είναι γνωστοποίηση για την λογιστική υπηρεσία (για την κατανοµή του 

κόστους). 

∆) Η λειτουργία επεξεργασίας (βιοµηχανοποίησης) 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αγαθών στο εργοστάσιο και πριν 

αποθηκευθούν σαν έτοιµα προϊόντα, πρέπει να υπάρχει ένας εξουσιοδοτηµένος 

επιστάτης ο οποίος να γνωρίζει που βρίσκονται τα προϊόντα και πώς θα διατεθούν. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των αγαθών που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας 

περιλαµβάνει την επιθεώρηση (ποιοτικό έλεγχο) των αγαθών, ώστε να ανακαλυφθούν 

τα ελαττωµατικά, άχρηστα, υποβαθµισµένα και να απορριφθούν και γενικότερα να 

ανακαλυφθεί η «ανεπάρκεια του παραγωγικού συστήµατος». 
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Ε) Η λειτουργία αποστολής  

Οι αποστολές των αγαθών θα πρέπει να γίνονται κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας 

πωλήσεων. Ένα αντίγραφο της έγκρισης της αποστολής στέλνεται στην υπηρεσία 

αποθηκών, ένα άλλο αντίγραφο κρατιέται από την υπηρεσία αποστολών και ένα τρίτο 

αντίγραφο συνοδεύει τα αγαθά που στέλνουµε µέχρι τον προορισµό τους. 

Μόλις τα αγαθά αποσταλούν, η υπηρεσία αποστολών στέλνει τα αποδεικτικά 

στοιχεία φόρτωσης (φορτωτικές, συµφωνητικό µεταφοράς αγαθών) στην υπηρεσία 

έκδοσης τιµολογίων. 

6.1.2 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου Αποθεµάτων  

Πέρα τον διαχωρισµό των λειτουργιών που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση θα πρέπει 

να εφαρµόσει επιπλέον τα εξής µέτρα : 

1. Τα αποθέµατα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε ασφαλή θέση όπου µόνον 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση. 

2. Τα αποθέµατα πρέπει να εισάγονται ή να εξάγονται από τη αποθήκη µε 

δικαιολογητικά που είναι κατάλληλα συµπληρωµένα και φέρουν τις 

υπογραφές εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων. 

3. Η λογιστική παρακολούθηση της κινήσεως των αποθεµάτων πρέπει να 

γίνεται µε την τήρηση βιβλίων αποθήκης (διαρκής απογραφή). 

4. Η φυσική απογραφή των αποθεµάτων πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον µια 

φορά το χρόνο δηλαδή στο τέλος της λογιστικής χρήσεως. 

5. Οι λογαριασµοί (βιβλία) των αποθεµάτων πρέπει να προσαρµόζονται στα 

αποτελέσµατα της φυσικής απογραφής. 

6. Ο υπεύθυνος της αποθήκης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στο λογιστήριο και 

στις υπηρεσίες παραλαβής και αποστολής αποθεµάτων. 

7. Οι υπάλληλοι που καταµετρούν τα αποθέµατα δεν πρέπει να είναι υπεύθυνοι 

για την αποτίµησή τους και την λογιστική παρακολούθησή τους. 

6.2 Πάγια Στοιχεία 

Ο έλεγχος των παγίων στοιχείων δεν είναι τόσο πολύπλοκος, όσο είναι ο έλεγχος των 

στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού. Τα πάγια στοιχεία είναι λιγότερα σε 

αριθµό και σηµαντικότερα σε αξία από ότι είναι τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού. 

Ακίνητα, µηχανήµατα, εξοπλισµός είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
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λειτουργική διάρκεια µεγαλύτερη από ένα χρόνο και χρησιµοποιούνται για την 

λειτουργία της επιχείρησης. Προσφέροντας συνεχώς τις υπηρεσίες τους κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, διακρίνουµε δύο µεγάλες κατηγορίες παγίων 

περιουσιακών στοιχείων: 

α) Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

β) Άυλα πάγια στοιχεία 

6.2.1 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Στην κατηγορία αυτή των παγίων ανήκουν τα γήπεδα, τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα 

µηχανήµατα, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα µεταφορικά µέσα, ο εξοπλισµός 

εργοστασίου, και τα έπιπλα και σκεύη. Ο έλεγχος των λογαριασµών των ενσωµάτων 

παγίων αφορά όλα τα ενσώµατα πάγια, τις αποσβέσεις, και τα έξοδα βελτιώσεως, 

επισκευής, συντηρήσεως τους κλπ. 

Όλα τα ενσώµατα πάγια έχουν κοινά χαρακτηριστικά (τρόπος και κτήσεως, 

χρησιµοποίηση, απόσβεση, αποµάκρυνση) που διευκολύνουν την ενιαία 

αντιµετώπιση τους από τον εξωτερικό ελεγκτή. Οι διαφορές που πιθανό να υπάρχουν 

µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ενσωµάτων παγίων είναι περιορισµένης 

σπουδαιότητας για τον εξωτερικό ελεγκτή. 

6.2.1.1 ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου  

Η διοίκηση της επιχειρήσεως επιβάλλει διάφορα µέτρα εσωτερικού ελέγχου των 

παγίων στην προσπάθεια της να περιορίσει τον κίνδυνο να συµβούν λάθη και 

παραλείψεις όπως: 

1. Η αγορά, η διάθεση και η αποµάκρυνση των παγίων να γίνονται χωρίς την 

έγκριση εξουσιοδοτηµένων προσώπων. 

2. Ο προσδιορισµός του κόστους κτήσεως των παγίων, ο υπολογισµός των 

ετήσιων αποσβέσεων, και ο καθορισµός του αποτελέσµατος από τη διάθεση 

των παγίων να είναι εσφαλµένοι. 

3. Η συντήρηση των παγίων να είναι ελλιπής, και η διαφύλαξή τους ανεπαρκής. 

4. Η λογιστική παρακολούθηση των µεταβολών των πάγιων στοιχείων να είναι 

άρτια και ολοκληρωµένη. 

Για να περιορισθεί ο κίνδυνος να συµβούν τα ανωτέρω λάθη, η επιχείρηση πρέπει 

να καθιερώσει µέτρα εσωτερικού ελέγχου των ενσωµάτων παγίων που να είναι 

αποτελεσµατικά. Τα κυριότερα µέσα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής : 
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α) Πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές καθολικό για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

να διευκολύνει τους ελεγκτές όταν αναλύουν τις αγορές ή αποµακρύνσεις παγίων ή 

όταν επαληθεύουν τις αποσβέσεις. 

β) Να υπάρχει ένα σύστηµα έγκρισης και διάθεσης πίστωσης σύµφωνα µε το οποίο 

κάθε απόκτηση παγίου περιουσιακού στοιχείου να έχει εγκριθεί από τα αρµόδια 

στελέχη. 

γ) Να υπάρχει µία γραπτή διαδικασία που να κάνει διάκριση ανάµεσα στη δαπάνη 

κεφαλαίου και στις δαπάνες λειτουργίας. Μόνο οι δαπάνες κεφαλαίου µπορούν να 

κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται σε περισσότερες χρήσεις. 

δ) Να γίνονται περιοδικές φυσικές απογραφές, όπου δηλώνεται η ακριβής κατάσταση 

των περιουσιακών στοιχείων. 

6.2.1.2 Αντικειµενικοί σκοποί των ελεγκτών και διαδικασίες τεκµηρίωσης  

Με τη διενέργεια ελέγχων στους λογαριασµούς των πάγιων στοιχείων ο εξωτερικός 

ελεγκτής θέλει να διαπιστώσει : 

α) Αν ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσµατικός 

β) Αν υπάρχουν εργοστασιακές εγκαταστάσεις  

γ) Αν είναι σωστές οι µέθοδοι αποτίµησης που εφαρµόζονται 

δ) Αν παρουσιάζονται σωστά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό 

ε) Αν καταχωρούνται σωστά τα κέρδη και οι ζηµιές που προήλθαν από συναλλαγές 

στα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

στ) Αν έχουν διενεργηθεί οι σωστές αποσβέσεις 

Η εξασφάλιση του απαιτούµενου αποδεικτικού υλικού, προϋποθέτει τη 

διενέργεια διαφόρων ελεγκτικών εργασιών. Οι πιο σηµαντικές από τις εργασίες αυτές 

είναι : 

1. Η σύγκριση των αρχικών υπολοίπων των λογαριασµών των παγίων µε αυτά 

που έχει αναγράψει ο ελεγκτής στα φύλλα εργασίας του κατά τον έλεγχο της 

προηγούµενης χρήσεως. 

2. Η κατάρτιση πίνακα που να εµφανίζει τα νέα πάγια που απέκτησε η 

επιχείρηση στην ελεγχόµενη χρήση, τις ιδιοκατασκευές, τις βελτιώσεις και 

προσθήκες των παγίων, και τα πάγια που πωλήθηκαν ή αποµακρύνθηκαν. 

3. Επαλήθευση των µεταβολών που παρουσιάζει ο πίνακας και συγκεκριµένα ο 

έλεγχος των αντίστοιχων παραστατικών, και η εξέταση τους ως προς την 
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πληρότητα και τη νοµιµότητα τους (π.χ. φέρουν υπογραφές 

εξουσιοδοτηµένων προσώπων, εγκρίσεων). 

4. Ο επιτόπιος έλεγχος των προσθηκών και βελτιώσεων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως και η διερεύνηση της 

συµβολής τους στην αύξηση της αξίας των παγίων. 

5. Ο έλεγχος της ορθότητας του υπολογισµού του αποτελέσµατος από τη 

διάθεση των παγίων. 

6. Η αντιπαραβολή των συντελεστών αποσβέσεων που εφαρµόζει η επιχείρηση 

για τον προσδιορισµό της ετήσιας αποσβέσεως µε αυτούς που επιβάλλει ο 

νόµος ώστε να αποκλειστεί η υπέρβαση των ορίων των αποσβέσεων. 

7. Η διερεύνηση της νοµικής καταστάσεως των παγίων (ελεύθερα, δεσµευµένα, 

προσηµειωµένα). 

8. Η παρακολούθηση της τηρήσεως των κατάλληλων λογαριασµών παγίων και 

της παρουσιάσεως τους στον ισολογισµό. 

Εκτός από τα ανωτέρω, ο ελεγκτής εξετάζει αναλυτικά τους λογαριασµούς των 

εξόδων συντηρήσεως και των µικροεπισκευών των πάγιων στοιχείων. Προσπαθεί να 

εξακριβώσει µήπως τα έξοδα αυτά έχουν κεφαλαιοποιηθεί µε την ενσωµάτωσή τους 

στο κόστος κτήσεως των παγίων. 

6.2.2 Άυλα Πάγια Στοιχεία  

Ως άυλα πάγια στοιχεία θεωρούνται τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα εµπορικά 

σήµατα, τα δικαιώµατα πνευµατικής εργασίας, η φήµη και πελατεία, και τα 

κεφαλαιοποιηµένα έξοδα. Κύριο χαρακτηριστικό των άυλων πάγιων είναι ότι τα 

περισσότερα από αυτά είναι αυτοτελείς πηγές εσόδων. 

Οι συναλλαγές που αφορούν τα άυλα πάγια είναι ολιγάριθµες και συνοπτικές. 

Αναφέρονται στην απόκτηση των στοιχείων, την απόσβεση τους και στην 

µεταβίβαση τους από την   ελεγχόµενη επιχείρηση σε τρίτους. Ο εσωτερικός έλεγχος 

των συναλλαγών αυτών είναι περιορισµένος σε έκταση. 

6.2.2.1 ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

Ο κύριος σκοπός της καθιερώσεως συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στα άυλα πάγια 

είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται µε την κτήση, τη χρήση και 

την αποµάκρυνση των παγίων. Τέτοιοι κίνδυνοι αφορούν την κτήση άυλων στοιχείων 

χωρίς την έγκριση του αρµόδιου οργάνου της διοικήσεως, την εσφαλµένη εκτίµηση 

της αξίας των παγίων, την ανεπαρκή λογιστική παρακολούθηση των µεταβολών των 
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παγίων και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων, την ελλιπή νοµική κατοχύρωση και τη 

διαφύλαξη των στοιχείων. 

Τα µέτρα εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να πάρει η διοίκηση της επιχειρήσεως 

για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς είναι : 

1. Η έγκριση για κάθε µεταβολή στα άυλα πάγια πρέπει να χορηγείται από 

πρόσωπα που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα. 

2. Η συνεχής διαφύλαξη της νοµικής κατοχυρώσεως των άυλων (εµπορικά 

σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, µέθοδοι παραγωγής κλπ) πρέπει να είναι 

το κύριο έργο συγκεκριµένου οργάνου. 

3. Η λογιστική οργάνωση πρέπει να είναι άρτια ώστε να διευκολύνει την άµεση 

πληροφόρηση της διοικήσεως για το κόστος και τον τρόπο κτήσεως των 

άυλων παγίων και για τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη διάθεση τους. 

4. Ο υπάλληλος που ασχολείται µε τη λογιστική των άυλων δεν πρέπει να είναι 

υπεύθυνος και για τη διαφύλαξη τους γιατί έτσι, µπορεί να συγκαλύψει 

ταµειακό έλλειµµα µε τη χρέωση του λογαριασµού των κεφαλαιοποιηµένων 

εξόδων. 

6.2.2.2 ∆ιαδικασίες τεκµηρίωσης  

Με τον έλεγχο τεκµηριώσεως των υπολοίπων των λογαριασµών των άυλων πάγιων 

στοιχείων, ο ελεγκτής αποσκοπεί στο να εξακριβώσει, την αξιοπιστία τους. 

Συγκεκριµένα, ο ελεγκτής επιδιώκει να αποδείξει ότι: 

i. Όλα τα άυλα στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα της επιχειρήσεως έχουν 

καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία της. 

ii.  Όλες οι καταχωρήσεις στους λογαριασµούς των άυλων παγίων αφορούν 

στοιχεία που υπάρχουν και συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη 

συγκεκριµένη χρήση. 

iii.  Οι αποσβέσεις των άυλων στοιχείων είναι ορθές και υπολογίσθηκαν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των σχετικών νόµων. 

iv. Όλες οι πρόσοδοι από την εκµετάλλευση των παγίων έχουν καταχωρηθεί 

κανονικά στα βιβλία της επιχειρήσεως. 

Για την εξασφάλιση του απαιτούµενου αποδεικτικού υλικού, ο ελεγκτής : 

i. Συγκρίνει τα αρχικά υπόλοιπα των λογαριασµών των άυλων παγίων µε τα 

αντίστοιχα που είχε αναγράψει κατά τον προηγούµενο έλεγχο στα φύλλα 

εργασίας του. 
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ii.  Ερευνά τα δικαιολογητικά που αφορούν την αγορά (κτήση) των άυλων 

παγίων και την καταβολή των εξόδων δηµιουργίας των παγίων, και τα 

εξετάζει για πληρότητα και νοµιµότητα. 

iii.  Ελέγχει εάν η αξία των άυλων παγίων στον ισολογισµό αντιπροσωπεύει το 

πραγµατικό κόστος κτήσεως τους ή την παρούσα αξία των ταµειακών 

εισροών που θα προκαλέσει το κάθε πάγιο στοιχείο. 

iv. Επαληθεύει την πληρότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως. 

v. Ελέγχει τους συντελεστές ετήσιας αποσβέσεως του κάθε παγίου κα εξετάζει 

εάν υπερβαίνουν τους συντελεστές που επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία. 

vi. Επαληθεύει τους υπολογισµούς του ποσού της ετήσιας αποσβέσεως και 

ελέγχει την ακρίβεια της λογιστικής καταχωρήσεως της. 

Επιπλέον, ο ελεγκτής ερευνά τους αντίστοιχους λογαριασµούς για µεταβολές που 

έγιναν στη διάρκεια της χρήσεως στα πάγια και για την πραγµατοποίηση εσόδων από 

την µεταβίβασή τους σε τρίτους. Στη συνέχεια, διενεργεί εσωλογιστική απογραφή 

των άυλων στοιχείων και προσπαθεί να εξακριβώσει εάν οι σχετικοί λογαριασµοί 

παρουσιάζονται µε σαφήνεια στις λογιστικές καταστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΑΜΕΙΟ –ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ- ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7.1 Έλεγχος Ταµείου 

7.1.1 ∆ιαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου για τη ∆ιασφάλιση 
Ταµειακών Συναλλαγών 

Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου εξετάζονται και εκτιµάται η επιτυχία του και η 

εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών ως εξής: 

1. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να εγκρίνονται. 

- Πωλήσεις τοις µετρητοίς γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και το 

ποσό των µετρητών καταχωρείται σε ταµειακή µηχανή. 

- Εισπράξεις από χρεώστες γίνονται κατόπιν εκδόσεως σχετικής απόδειξης 

εισπράξεως. 

- Επιταγές για πληρωµές υπογράφονται µόνο από τον γενικά ταµία ή άλλα 

πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν επιταγές. 

- Έκδοση επιταγών για την πληρωµή πιστωτών γίνεται µόνο για εγκριθείσες 

συναλλαγές, όπως αποδεικνύονται από εντολές πληρωµής, τιµολόγια και 

σχετικές αποδείξεις, στα οποία πρέπει αν αναγράφεται η ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

- Πληρωµές για µικροποσά από το «µικρό ταµείο» γίνονται µόνο όταν υπάρχουν 

οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής και άλλα σχετικά έγγραφα 

- Όλες οι επιταγές που κυκλοφορούν περισσότερο από ένα χρόνο πρέπει να 

προστίθενται στα µετρητά και να δηµιουργείται ένας λογαριασµός 

βραχυχρόνιας υποχρέωσης. Πληρωµή της επιταγής ή έκδοση νέας επιταγής 

πρέπει να ακολουθείται από πλήρη έρευνα και έλεγχο. 

2. Όταν όλες οι εγκρίσεις έχουν εκτελεστεί, τότε:  

- Πρέπει να γίνεται έλεγχος του συνόλου των εισπράξεων και σύγκριση µε το 

υπόλοιπο του γενικού καθολικού και του αντίστοιχου αναλυτικού καθολικού 

πελατών. 

- Επιταγές που εξεδόθησαν για µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα ποσά και τα 

οποία κυκλοφορούν για περισσότερο από τον προβλεπόµενο χρόνο πρέπει να 

ερευνηθούν γιατί ακόµη δεν έχουν φτάσει στην τράπεζα. 
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3. Πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε 

εξουσιοδότηση του µάνατζµεντ. 

- Όλα τα µετρητά (εκτός από τα «ψιλά» και το µικρό ταµείο) πρέπει να 

κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό και οι αναλήψεις να γίνονται µόνο µε 

τραπεζικές επιταγές που υπέγραψαν αρµόδια πρόσωπα. 

- Τα λίγα µετρητά από εισπράξεις ηµέρας πωλήσεων τοις µετρητοίς πρέπει να 

τηρούνται στο χρηµατοκιβώτιο ή να κλειδώνονται σε ταµειακές µηχανές ώστε να 

υπάρχει ασφάλεια. 

- Για καλύτερο έλεγχο, οι πληρωµές δεν πρέπει να γίνονται αµέσως από τις 

εισπράξεις µετρητών. Όλες οι εισπράξεις πρέπει να κατατίθενται αυτούσιες στην 

τράπεζα. 

4. Ευθύνες λειτουργίας και λογιστικές ευθύνες πρέπει να διαχωρίζονται ή να 

υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους όταν ο διαχωρισµός δεν είναι δυνατός. 

- Το προσωπικό του λογιστηρίου δεν πρέπει να έχει πρόσβαση ούτε ευθύνη 

διαφύλαξης των µετρητών. 

- Το προσωπικό που χειρίζεται µετρητά ή εκτελεί ταµειακές συναλλαγές δεν 

πρέπει να έχει καµία σχέση µε το λογιστήριο ούτε άλλες λειτουργικές ευθύνες. 

- Όταν υπάρχουν πωλήσεις τοις µετρητοίς, τότε αναπόφευκτα υπάρχει ένας 

συνδυασµός αρµοδιοτήτων του αποθηκάριου, του ταµία και του λογιστή και 

απαιτείται προσεκτικός έλεγχος όλων των σχετικών καταχωρήσεων. 

- Άτοµα που ανοίγουν γράµµατα (ταχυδροµείο) που περιέχουν επιταγές ή 

αποδείξεις εισπράξεως ή καταθέσεων δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε άλλη 

αρµοδιότητα (διοικητική ή λογιστική). Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται µε την 

ετοιµασία καταστάσεων όλων των εισπραχθέντων χρηµάτων και την µεταβίβαση 

αυτών στον ταµία και στη συνέχεια στη τράπεζα, στέλνοντας αντίγραφο στο 

λογιστήριο για καταχωρήσεις στο γενικό καθολικό και στα αναλυτικά καθολικά 

χρεωστών. 

5. Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία. 

- Όλες οι εισπράξεις καταχωρούνται στο αναλυτικό ηµερολόγιο  εισπράξεων. Ο 

έλεγχος πρέπει να αφορά την αναλυτική κατάσταση των επιταγών που 

λαµβάνονται ταχυδροµικώς, καθώς και τις ειδικές ταινίες των ταµειακών 

µηχανών. 
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- Θα πρέπει να ελέγχονται οι αριθµοί όλων των επιταγών ώστε να βεβαιωθεί ότι 

όλες οι επιταγές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. Ακυρωθείσες επιταγές πρέπει να 

φυλάσσονται στο αρχείο, σαν απόδειξη ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί.  

- Το αναλυτικό ηµερολόγιο πληρωµών θα ενηµερώνεται από το λογιστήριο από 

τα αντίγραφα των επιταγών. Οι ταµειακές εγγραφές πρέπει να ελέγχονται µε την 

εγκριθείσα κατάσταση πληρωµών σε πιστωτές και άλλους τρίτους και σύµφωνα 

µε τον προϋπολογισµό εκροής µετρητών. 

6. Οι λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα πραγµατικά ποσά των 

συναλλαγών. 

- Τα σύνολα των εγγραφών πρέπει να ελέγχονται και να συγκρίνονται µε τα 

σύνολα των δικαιολογητικών καταθέσεων, τα σύνολα των ταµειακών µηχανών 

και των αποδείξεων πληρωµών. 

7. Οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν ταξινοµηθεί σωστά για λογιστικές εγγραφές. 

- Όταν όλες οι επιταγές που εξεδόθησαν για εξόφληση των πιστωτών έχουν 

πληρωθεί από την τράπεζα, πρέπει να γίνει έλεγχος ότι χρεώθηκαν οι αντίστοιχοι 

λογαριασµοί των πιστωτών στο αναλυτικό καθολικό πιστωτών µε συµφωνία του 

ποσού του λογαριασµού πιστωτές στο γενικό καθολικό µε το αντίστοιχο ποσό στο 

ισοζύγιο του αναλυτικού καθολικού πιστωτών. 

- Πιστώσεις που έγιναν από πωλήσεις µετρητοίς θα πρέπει να ταξινοµούνται κατά 

προϊόν ή κατά αρµόδια διεύθυνση και όταν τα έσοδα εισπράττονται 

προκαταβολικά χωρίς να έχει γίνει παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα 

πρέπει να δηµιουργηθεί ένα λογαριασµός υποχρεώσεως (προκαταβολές πελατών 

ή έσοδα επόµενης χρήσεως). 

- Εισπράξεις από πελάτες πρέπει να ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις διάφορες 

κατηγορίες που διευκολύνουν τον έλεγχο. 

- Μηνιαία προσωρινά ισοζύγια του γενικού καθολικού και των αναλυτικών 

καθολικών πρέπει να ετοιµάζονται και να συγκρίνονται τα σύνολα µε τα σύνολα 

των διαφόρων βιβλίων και καταστάσεων, ώστε να είναι σίγουρο ότι όλες οι 

συναλλαγές καταχωρήθηκαν σωστά στα βιβλία και ενηµερώθηκαν σωστά τα 

διάφορα αναλυτικά καθολικά. 

8. Πρέπει να γίνεται τακτική σύγκριση µεταξύ των υπολοίπων των βιβλίων και των 

πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων. 
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- Το προσωπικό του λογιστηρίου θα πρέπει να σηµειώνει τακτικά το υπόλοιπο 

των λογαριασµών των τραπεζών µε τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασµών 

της επιχείρησης. 

- Ποσά στο ταµείο, µικροποσά και το «µικρό ταµείο» πρέπει να ελέγχονται 

αιφνιδιαστικά και να καταµετρώνται τα µετρητά, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα 

υπόλοιπα την στιγµή εκείνη συµφωνούν µε τα υπόλοιπα των βιβλίων.  

-Πωλήσεις µετρητοίς, στις οποίες οι πωλητές εισπράττουν µετρητά , πρέπει να 

καταχωρούνται στις ταµειακές µηχανές στις οποίες ο πελάτης θα βλέπει το ποσό 

που καταγράφεται και θα εκδίδεται έντυπη απόδειξη µαζί µε το δελτίο λιανικής 

πώλησης. 

7.1.2 Αµιγώς Καθαρό το Ποσό του Ταµείου 

Υπάρχουν ποσά τα οποία µπορεί να είναι µετρητά αλλά δεν θα πρέπει να εντάσσονται 

στο λογαριασµό του ταµείου αλλά σε ξεχωριστούς λογαριασµούς, ανάλογα µε το 

σκοπό που πρέπει να εξυπηρετήσουν. Αυτά είναι: 

1. Μετρητά δεσµευµένα σε τράπεζες που έχουν κλείσει και δεν είναι άµεσα 

διαθέσιµα. 

2. Μετρητά σε καταθέσεις προθεσµίας ή ταµιευτηρίου που απαιτείται 

προηγούµενη ειδοποίηση της τράπεζας για να είναι διαθέσιµα και που 

συνήθως παίρνει αρκετές ηµέρες µετά την ειδοποίηση. 

3. Μετρητά που κρατούνται για ειδικούς σκοπούς, όπως π.χ. για επέκταση 

εργοστασίου, εξόφληση οµολογιών κλπ τα οποία δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης. 

4. Ελάχιστα ποσά καταθέσεων τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην τράπεζα 

σύµφωνα µε τη σύµβαση δανείων. 

5. Υπόλοιπα σε ξένες τράπεζες στο εξωτερικό τα οποία δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν κεφάλαιο κινήσεως και τα οποία δεν µπορούν να 

µετατραπούν αµέσως σε εγχώριο νόµισµα. 

6. Χρήµατα που δόθηκαν σαν προκαταβολές στους υπαλλήλους για έξοδα 

ταξιδίων και άλλους σκοπούς. 

7. ∆ιάφορες εγγυήσεις ή καταθέσεις για συµβάσεις, εγγυητικές επιστολές  κλπ 

δεν αποτελούν άµεσα διαθέσιµα.  
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7.2 Χρεόγραφα 

Οι επιχειρήσεις επενδύουν προσωρινά το πλεόνασµα των διαθεσίµων τους σε τίτλους 

(µετοχές, οµολογίες, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια) που εκδίδουν το ∆ηµόσιο, οι 

δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες και οι οικονοµικοί οργανισµοί. 

Τα χρεόγραφα ρευστοποιούνται αµέσως και ο κίνδυνος κλοπής, ή απώλειας τους 

είναι πολύ υψηλός. Οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν διάφορα µέτρα και µηχανισµούς 

εσωτερικού ελέγχου για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αυτό. Τα σηµαντικότερα 

στοιχεία ενός ικανοποιητικού συστήµατος ελέγχου είναι τα εξής: 

1. ∆ιαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ του στελέχους που 

εγκρίνει την αγορά και πώληση χρεογράφων, εκείνου που φυλάει τα 

χρεόγραφα και εκείνου που τηρεί τα στοιχεία και βιβλία των επενδύσεων σε 

χρεόγραφα. Σε περίπτωση που τα χρεόγραφα δεν έχουν δοθεί σε έναν 

ανεξάρτητο θεµατοφύλακα για φύλαξη, τότε θα πρέπει να φυλάγονται στο 

χρηµατοκιβώτιο της εταιρείας ή σε µια τραπεζική θυρίδα η οποία θα 

βρίσκεται κάτω από τον κοινό έλεγχο δύο ή περισσότερων στελεχών της 

εταιρείας. 

2.  Πλήρη και λεπτοµερειακά στοιχεία όλων των χρεογράφων που φυλάγονται 

στο χαρτοφυλάκιο της  (µε αριθµούς έκδοσης, σειρές, όνοµα εκδοτών), καθώς 

και έσοδα που συνδέονται µ’ αυτά, δηλαδή τόκους και µερίσµατα. 

3. Η παροχή έγκρισης για όλες τις αγορές και πωλήσεις χρεογράφων από 

υπεύθυνα διευθυντικά στελέχη. 

4. Η µεταβίβαση και εγγραφή των χρεογράφων στο όνοµα της εταιρείας. Η 

σωστότερη πρακτική είναι η άµεση καταχώρηση στο όνοµα της εταιρείας 

κατά την ηµεροµηνία αγοράς. 

5. Η περιοδική φυσική επισκόπηση και εξέταση των χρεογράφων από έναν 

εσωτερικό ελεγκτή ή ένα στέλεχος που δεν έχει αρµοδιότητα στην παροχή 

έγκρισης, στην φύλαξη ή στην λογιστική καταχώρηση των επενδύσεων. 

Η εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της 

ελεγχόµενης επιχειρήσεως αποτελεί τον κύριο σκοπό του αρχικού σταδίου του 

εξωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής παρατηρεί µέσα από ένα δείγµα παραστατικών, τη 

λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχειρήσεως σε τίτλους.  

Όταν ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσµατικός, ο εξωτερικός ελεγκτής 

επικεντρώνει την προσοχή του στην άσκηση ελέγχου τεκµηριώσεως. Προσπαθεί, 
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δηλαδή, να διαπιστώσει  αν α) οι αγοραπωλησίες των χρεογράφων, τα 

πραγµατοποιηµένα έσοδα και οι πρόσοδοι από τις επενδύσεις σε χρεόγραφα 

καταχωρούνται κανονικά στους σχετικούς λογαριασµούς, β) όλες οι καταχωρήσεις 

στους λογαριασµούς των χρεογράφων αναφέρονται σε υπαρκτές συναλλαγές της 

επιχειρήσεως κατά την παρούσα χρήση, και γ) οι λογαριασµοί των χρεογράφων 

παρουσιάζουν µε τα υπόλοιπα τους τα χρεόγραφα που έχει στην κυριότητα της η 

επιχείρηση την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Ο ελεγκτής αποδεικνύει την ύπαρξη των τίτλων που ανήκουν στην κυριότητα της 

επιχειρήσεως καταµετρώντας τους τίτλους που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση και 

εξασφαλίζοντας άµεση επιβεβαίωση από τις τράπεζες για τους τίτλους της 

επιχειρήσεως που έχουν στην κατοχή τους (φύλαξη ή εγγύηση δανείων). Μετά την 

καταµέτρηση ο ελεγκτής συγκρίνει το αποτέλεσµα της καταµετρήσεως µε το 

υπόλοιπο (ποσότητα) που παρουσιάζουν οι αναλυτικοί λογαριασµοί των χρεογράφων. 

Η καταµέτρηση των χρεογράφων γίνεται ταυτόχρονα µε την καταµέτρηση όλων 

των άλλων άµεσα ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως και 

χωρίς προειδοποίηση από τον ελεγκτή. Έτσι, παρεµποδίζεται οποιαδήποτε 

προσπάθεια του προσωπικού της επιχειρήσεως ελλείµµατα ή υπεξαιρέσεις τίτλων ή 

και διαθεσίµων. Ο ελεγκτής προσδιορίζει το ύψος και τη µορφή των αγοραπωλήσεων 

των χρεογράφων συγκρίνοντας τους αύξοντες αριθµούς των τίτλων που κατέχει η 

επιχείρηση στο τέλος της χρήσεως, µε αυτούς των τίτλων που είχε στην αρχή της 

χρήσεως. Οι διαφορές που εντοπίζονται υποδηλώνουν τις µεταβολές που 

παρατηρήθηκαν στα χρεόγραφα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και που οφείλονται σε 

αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και εξοφλήσεις χρεογράφων. Ο ελεγκτής ελέγχει, 

ακόµη αν οι µερισµαταποδείξεις και τα τοκοµερίδια, που λείπουν από το σώµα των 

τίτλων, έχουν εισπραχθεί κανονικά και έχουν παρακρατηθεί οι σχετικοί φόροι. 

Εάν οι µεταβολές στα χρεόγραφα έχουν καταχωρηθεί πλήρως στα βιβλία της 

επιχειρήσεως, εξακριβώνεται µε τον έλεγχο των αντίστοιχων παραστατικών. Ο 

ελεγκτής συγκρίνει το περιεχόµενο των παραστατικών µε αυτό των αναλυτικών 

λογαριασµών των χρεογράφων και µε το αποτέλεσµα της φυσικής απογραφής. Η 

ύπαρξη πλήρους συµφωνίας αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα το συστήµατος της 

λογιστικής καταχωρήσεως των χρεογράφων και το βαθµό της αξιοπιστίας των 

σχετικών λογιστικών πληροφοριών. 
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7.3 Αποδοχές Προσωπικού 

Ο βασικότερος σκοπός που επιδιώκει η διοίκηση µιας επιχειρήσεως, µε την 

καθιέρωση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου να συµβούν λάθη και ατασθαλίες όπως : 

1. Η πληρωµή µισθών, ηµεροµισθίων και αµοιβών σε υπαλλήλους και τρίτους οι 

οποίοι δεν έχουν προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες. 

2. Η πληρωµή µισθών, ηµεροµισθίων κλπ σε µη υπαρκτά άτοµα. 

3. Ο εσφαλµένος υπολογισµός των µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, 

προκαταβολών, επιδοµάτων, αµοιβών, κρατήσεων και εισφορών. 

4. Η εκπρόθεσµη απόδοση στο ∆ηµόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς 

των κρατήσεων και εισφορών. 

5. Η εσφαλµένη καταχώρηση στα βιβλία της επιχειρήσεως της 

πραγµατοποιήσεως και της πληρωµής των εξόδων αγοράς υπηρεσιών. 

Οι ανωτέρω κίνδυνοι περιορίζονται δραστικά όταν η επιχείρηση εφαρµόζει 

αποτελεσµατικά µέτρα εσωτερικού ελέγχου των αποδοχών του προσωπικού και των 

τρίτων.  

Τα πιο βασικά από τα µέτρα που πρέπει να εφαρµόζει η επιχείρηση είναι: 

1.Οι ώρες κανονικής εργασίας ή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων ή οι µονάδες 

προϊόντων που έχουν παράγει, πρέπει να αποδεικνύονται µε την καταχώρησή τους σε 

κάρτες ή καταστάσεις από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

2.Τα άµεσα εργατικά πρέπει να επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία των λογαριασµών 

της κοστολογήσεως. 

3.Οι προσλήψεις, προαγωγές και απολύσεις του υπαλληλικού προσωπικού, οι 

µεταβολές στο ύψος των αποδοχών και των αµοιβών, πρέπει να γνωστοποιούνται από 

τη διεύθυνση προσωπικού στην υπηρεσία της µισθοδοσίας και να αποδεικνύονται 

από τα σχετικά έγγραφα ( συµβάσεις εργασίας, νόµοι για κατώτατα ηµεροµίσθια, 

αποφάσεις των ταµείων για τις κρατήσεις, κλπ). 

4.Τα στοιχεία των µισθοδοτικών καταστάσεων και των καταστάσεων αµοιβών τρίτων 

πρέπει να αντιπαραβάλλονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία που περιέχει ο προσωπικός 

φάκελος του κάθε εργαζόµενου. 

5.Οι πληρωµές για τις αποδοχές και τις αµοιβές πρέπει να γίνονται µε επιταγές για να 

αποφεύγεται η καταβολή µισθών και αµοιβών σε ανύπαρκτα πρόσωπα. 
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6.Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια που δεν καταβλήθηκαν ακόµη πρέπει να ελέγχονται 

για να περιοριστεί ο κίνδυνος προσωρινού δανεισµού των αντίστοιχων ποσών από 

τον ταµία. 

7.Τα έξοδα µισθών, ηµεροµισθίων, αµοιβών, επιδοµάτων κλπ πρέπει να 

καταχωρούνται στους κατάλληλους λογαριασµούς σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές 

ή τις διατάξεις των σχετικών νόµων. 

8.Ο διαχωρισµός των καθηκόντων των υπευθύνων µισθοδοσίας και αυτών της 

διευθύνσεως προσωπικού πρέπει να είναι σαφής. 

9.Ο υπάλληλος που καταρτίζει την µισθοδοτική κατάσταση δεν πρέπει να είναι και 

υπεύθυνος για τον έλεγχο της και την έγκριση των πληρωµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Κατά την µελέτη της ελεγκτικής εργασίας επί των υποχρεώσεων, εκείνο που πρέπει 

να τονιστεί είναι ότι η υποεκτίµηση των υποχρεώσεων διογκώνει την οικονοµική ισχύ 

της εταιρείας και αποκρύπτει την αλήθεια τόσο αποτελεσµατικά όσο και η 

υπερεκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η υποεκτίµηση των 

υποχρεώσεων συνοδεύεται συνήθως από υποεκτίµηση των δαπανών και 

υπερεκτίµηση των καθαρών κερδών. Οι ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο των 

υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένες, ώστε να αποκαλύπτουν τις τυχόν 

υποεκτιµήσεις αυτών. 

8.1 Η Έννοια του Πληρωτέου Λογαριασµού 

Εκτός από την αγορά εµπορευµάτων και υλικών, άλλες συναλλαγές που δηµιουργούν 

πληρωτέους λογαριασµούς είναι η απόκτηση µηχανολογικού εξοπλισµού και 

εγκαταστάσεων, οι διάφορες δαπάνες του κόστους παραγωγής καθώς και το κόστος 

διάθεσης και γενικών και διοικητικών δαπανών. Οι φόροι, οι µισθοί, οι τόκοι, η 

ηλεκτρική ενέργεια, τα µερίσµατα, τα ενοίκια και µία µεγάλη κατηγορία λοιπών 

στοιχείων δηµιουργούν υποχρεώσεις που πρέπει να επαληθευθούν, να ταξινοµηθούν, 

να καταγραφούν και να εξοφληθούν από την επιχείρηση. Η επαλήθευση από τους 

ελεγκτές αυτών των υποχρεώσεων θα πρέπει να γίνει σε ξεχωριστές φάσεις, σύµφωνα 

µε την ταξινόµηση των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον Ισολογισµό όπως: 

α) Λογαριασµοί πληρωτέοι – εµπορικοί (τρέχουσες υποχρεώσεις  από την αγορά 

εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από πιστωτές και τεκµηριώνονται µε τιµολόγια ή 

εκκαθαριστικά σηµειώµατα των πιστωτών), β) Λογαριασµοί πληρωτέοι-στελέχη και 

υπάλληλοι, γ) Έξοδα πληρωτέα (δηµιουργούνται από τις συµβατικές ή νοµικές 

υποχρεώσεις της επιχείρησης  να πληρώνει µισθούς, συντάξεις, τόκους, ενοίκια, 

φόρους επιβαλλόµενους επί των δαπανών, υποχρεώσεις από την ασφάλιση των 

προϊόντων και άλλες πληρωτέες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να εξετάσουµε ξεχωριστά 

τους εµπορικούς πληρωτέους λογαριασµούς από τις λοιπές υποχρεώσεις 

(δεδουλευµένες δαπάνες, φόροι, µη δεδουλευµένα έσοδα) γιατί, όσον αφορά τις 
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εφαρµοζόµενες ελεγκτικές διαδικασίες, οι υποχρεώσεις από συναλλαγές µε 

προµηθευτές διαφέρουν σηµαντικά από την µισθοδοσία και τις άλλες υποχρεώσεις 

που δηµιουργούνται µέσα στην επιχείρηση. 

8.2 Οι Αντικειµενικοί Στόχοι των Ελεγκτών κατά τον Έλεγχο των 

Πληρωτέων Λογαριασµών 

1. Καθορισµός της επάρκειας των εσωτερικών ελέγχων για τη διεκπεραίωση της 

αποπληρωµής των τιµολογίων των προµηθευτών. 

2. Ταύτιση των ποσών που εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε τα αποδεικτικά 

λογιστικά στοιχεία. 

3. Επιβεβαίωση ότι όλες οι υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 

Ισολογισµού, υποχρεώσεις έχουν όντως καταγραφεί και λογιστικοποιηθεί και έχει 

εκτιµηθεί σωστά το ύψος κάθε υποχρέωσης, ιδιαίτερα για τις πιθανές υποχρεώσεις 

και εκείνες που εξαρτώνται από την ύπαρξη άλλων γεγονότων. 

8.3 Εσωτερικός Έλεγχος Επί των Πληρωτέων Λογαριασµών 

Οι πληρωτέοι λογαριασµοί µιας επιχείρησης, όπως είναι γνωστό, είναι εισπρακτέοι 

λογαριασµοί άλλων εταιρειών. 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζονται επί των πληρωτέων 

λογαριασµών εκτείνονται συνήθως µέχρι του σηµείου που καλύπτουν τις λειτουργίες 

της προµήθειας και της παραλαβής, καθώς και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας των 

πληρωτέων λογαριασµών. Αυτό συµβαίνει γιατί τελικός αντικειµενικός στόχος  των 

ελέγχων είναι η διασφάλιση ότι η επιχείρηση αποκοµίζει όφελος από κάθε πληρωµή 

που κάνει. Βασική προϋπόθεση του εσωτερικού ελέγχου είναι ο καταµερισµός των 

καθηκόντων, ώστε αυτός να είναι επαρκής, ούτως ώστε µια πληρωµή προς έναν 

πιστωτή να γίνεται µόνο µετά από έγκριση και γνώση των υπηρεσιών προµηθειών, 

παραλαβών, λογιστικής και χρηµατοοικονοµικού τµήµατος. Όλες οι αγορές θα πρέπει 

να τεκµηριώνονται από αριθµηµένες εντολές αγορών, για να γίνεται  σύγκριση µε τα 

τιµολόγια των προµηθευτών και τα δελτία παραλαβής. Η υπηρεσία παραλαβής θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την υπηρεσία προµηθειών. Όλα τα 

παραλαµβανόµενα αγαθά θα πρέπει να έχουν δελτία παραλαβής. Όλα τα έντυπα θα 
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πρέπει να αριθµηθούν και να χρονολογηθούν από την υπηρεσία των πληρωτέων 

λογαριασµών. 

Ένα βήµα που αποτρέπει πιθανό λάθος ή απάτη είναι ο διαχωρισµός της 

λειτουργίας επαλήθευσης του τιµολογίου και έγκρισης του από την πληρωµή 

µετρητών. 

Επίσης σηµαντική βοήθεια στον εντοπισµό οποιουδήποτε λάθους αποτελεί η 

µηνιαία κατάσταση ισοζυγίου, των λεπτοµερών λογιστικών στοιχείων των 

πληρωτέων λογαριασµών, και η συµφωνία του µε το λογαριασµό του γενικού 

καθολικού.  

8.4 Πρόγραµµα Ελέγχου 

Το πρόγραµµα ελέγχου περιλαµβάνει: 

Α) Μελέτη και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωτέων 

λογαριασµών προχωρώντας σε: 

1. Ετοιµασία µιας περιγραφής του εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωτέων 

λογαριασµών 

2. Επαλήθευση των καταχωρήσεων στον γενικό λογαριασµό των πληρωτέων 

λογαριασµών για την περίοδο ελέγχου 

3. Επαλήθευση µε τα αποδεικτικά στοιχεία όλων των καταχωρήσεων σε επιλεγµένους 

λογαριασµούς των βοηθητικών καθολικών των πληρωτέων λογαριασµών 

4. Επαλήθευση των ταµειακών εκπτώσεων 

5. Εσωτερικός έλεγχος επί των πληρωτέων λογαριασµών 

Β) Ελέγχους διαδικασιών ή ουσιαστικοί έλεγχοι, που σηµαίνει: 

1. Λήψη ή ετοιµασία ενός ισοζυγίου των πληρωτέων λογαριασµών κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού και συµφωνία υπολοίπων µε το γενικό 

καθολικό 

2. Επαλήθευση των πληρωτέων λογαριασµών για επιλεγµένους πιστωτές µε τα 

αποδεικτικά παραστατικά (π.χ. εντάλµατα, τιµολόγια) 

3. Συµφωνία των υποχρεώσεων µε τις µηνιαίες καταστάσεις των πιστωτών 

4. Εξέταση της επιβεβαίωσης των λογαριασµών µε αλληλογραφία στην περίπτωση 

που δεν χορηγούνται καταστάσεις από τους προµηθευτές. 
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5. ∆ιερεύνηση των χρεωστικών υπολοίπων για τον καθορισµό της δυνατότητας 

είσπραξης και επαναταξινόµησης στην περίπτωση που το ύψος τους είναι µεγάλο 

6. Επιβεβαίωση ότι οι υποχρεώσεις προς τους αποστολείς εµπορευµάτων, για 

εµπορεύµατα που έχουν πουληθεί, έχουν όντως καταχωρηθεί 

7. Επαλήθευση των υπολοίπων που οφείλονται σε θυγατρικές επιχειρήσεις µε τα 

λογιστικά στοιχεία των αντιστοίχων εταιρειών, ή επιβεβαίωση όταν τα στοιχεία αυτά 

δεν είναι διαθέσιµα 

8. Σύγκριση των πληρωµών µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού, µε το 

ισοζύγιο πληρωτέων λογαριασµών 

9. Έρευνα για µη καταχωρηµένους πληρωτέους λογαριασµούς 

10. Καθορισµός της σωστής παρουσίασης των πληρωτέων λογαριασµών στον 

Ισολογισµό 

11. Λήψη από την επιχείρηση ενηµερωτικής επιστολής για τις υποχρεώσεις 

8.5 Άλλες Υποχρεώσεις 

Εκτός από τα γραµµάτια πληρωτέα και τους πληρωτέους λογαριασµούς, σηµαντικά 

κονδύλια στο τµήµα τρεχουσών υποχρεώσεων του Ισολογισµού είναι : 

Α) Λογαριασµοί Υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο 

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που έχει µια επιχείρηση προς το ∆ηµόσιο (π.χ. φόρος 

µισθωτών υπηρεσιών, φόρος αµοιβών τρίτων, φόρος προστιθέµενης αξίας) είναι 

σηµαντικές και ανελαστικές. Η φύση λοιπόν αυτών των υποχρεώσεων επιβάλλει την 

εφαρµογή αυστηρών µέτρων εσωτερικού ελέγχου τους. Με την καθιέρωση των 

µέτρων αυτών, η διοίκηση της επιχειρήσεως επιδιώκει να εξασφαλίσει : 

1. Τον ορθό υπολογισµό των ποσών των φόρων, την άµεση παρακράτησή τους 

από τους εργαζόµενους, και τον ακριβή καθορισµό των φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

2. Την έγκαιρη απόδοση των φόρων προς αποφυγή σοβαρών φορολογικών 

επιβαρύνσεων (πρόστιµα κλπ) 

3. Την πλήρη και νοµότυπη καταχώρηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων 

στα λογιστικά βιβλία της επιχειρήσεως. 

Οι ανωτέρω σκοποί είναι δυνατόν να επιτευχθούν εάν η επιχείρηση καθιερώσει τα 

εξής, βασικά µέτρα εσωτερικού ελέγχου : 
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� Ο καθορισµός των ποσών των φόρων που παρακρατεί η επιχείρηση πρέπει να 

γίνεται από συγκεκριµένο υπάλληλο και να ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο. 

� Οι φορολογικοί συντελεστές (φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρου µισθωτών 

υπηρεσιών, εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών) πρέπει να 

επαληθεύονται για να εντοπισθούν πιθανές αποκλίσεις από τους συντελεστές 

που επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία. 

� Η δηµιουργία των φορολογικών υποχρεώσεων και η απόδοση των φόρων 

στους δικαιούχους, πρέπει να απεικονίζονται πλήρως στα παραστατικά, και να 

καταχωρούνται εγκαίρως στους αντίστοιχους λογαριασµούς. 

� Ο διαχωρισµός των καθηκόντων των υπεύθυνων για τον υπολογισµό, την 

είσπραξη, την απόδοση και τη λογιστική καταχώρηση των φόρων πρέπει να 

είναι σαφής. 

Β) Λογαριασµοί ∆ανειακών Υποχρεώσεων 

Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν από τις τράπεζες βραχυπρόθεσµα δάνεια για κεφάλαια 

κινήσεως και µακροπρόθεσµα δάνεια για αγορά πάγιων στοιχείων. Εκτός από τον 

τραπεζικό δανεισµό, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµα δάνεια µε την 

έκδοση οµολογιακών δανείων. 

Η εξασφάλιση του δανείου, η δηµιουργία της αντίστοιχης δανειακής 

υποχρεώσεως, η εξόφληση της υποχρεώσεως και η λογιστική παρακολούθηση των 

γεγονότων αυτών αποτελούν τα βασικά στάδια της διαδικασίας του βραχυπρόθεσµου 

και µακροπρόθεσµου δανεισµού µιας επιχειρήσεως. Σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά 

υπάρχει έντονη η πιθανότητα να συµβούν σηµαντικά λάθη όπως : 

1. Η δέσµευση της επιχειρήσεως από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο  

2. Η σύναψη δανείου µε δυσµενείς για την επιχείρηση όρους (π.χ. υψηλό 

επιτόκιο, σύντοµη περίοδος χάρητος, επιβαρυντικές εγγυήσεις) 

3. Εκπρόθεσµη ή και ελλιπής εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων 

(τοκοχρεολύσια) 

4. Εσφαλµένος υπολογισµός των τόκων και των χρεολυσίων 

5. Μη αποτελεσµατική λογιστική παρακολούθηση των δανειακών υποχρεώσεων 

και των µεταβολών της 

Για τον περιορισµό λοιπόν των ανωτέρω κινδύνων, η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει 

ορισµένα µέτρα εσωτερικού ελέγχου των δανειακών υποχρεώσεων της. Τα πιο 

αποτελεσµατικά από τα µέτρα αυτά είναι:  
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� Ο υπολογισµός των τόκων πληρωτέων και η παρακολούθηση της λήξεως των 

δανειακών υποχρεώσεων, πρέπει να γίνεται από υπαλλήλους του λογιστηρίου 

ή από εξουσιοδοτηµένα άτοµα για την παρακολούθηση των δανείων. 

� Η σύναψη και η εξόφληση των δανείων και η πληρωµή των τόκων πρέπει να 

γίνεται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα αποδεικνυόµενα από 

νοµότυπα συµπληρωµένα παραστατικά. 

� Οι συναλλαγές της επιχειρήσεως µε τις τράπεζες και τους οµολογιούχους 

πρέπει να καταχωρούνται εγκαίρως και κανονικά στα βιβλία της 

επιχειρήσεως. 

� Η ακρίβεια της λογιστικής καταχωρήσεως πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 

µία φορά στη λογιστική χρήση µε επιβεβαίωση των υπολοίπων από τις 

δανείστριες τράπεζες. 

� Η αποτίµηση των δανειακών υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσεως πρέπει να 

γίνεται σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές της Λογιστικής ή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των σχετικών νόµων. 

Γ) Λογαριασµοί Ενδεχόµενων – Ανειληµµένων Υποχρεώσεων 

Ορισµένες συναλλαγές της επιχειρήσεως ή η υπογραφή συγκεκριµένων συµβάσεων 

στην παρούσα χρήση είναι πιθανό να προκαλέσουν τη δηµιουργία υποχρεώσεων την 

επόµενη χρήση. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν είναι βέβαιες και οριστικές κατά το χρόνο 

της καταρτίσεως του ισολογισµού της παρούσας χρήσεως και δεν συνιστούν 

λογιστικά γεγονότα της χρήσεως. Η οριστικοποίησή τους θα γίνει, αν γίνει, στην 

επόµενη χρήση, και εφόσον πραγµατοποιηθούν ορισµένα γεγονότα ή πληρωθούν 

ορισµένοι όροι. Ανάλογα µε το πόσο πιθανή είναι η οριστικοποίηση των 

υποχρεώσεων, οι υποχρεώσεις αυτές διακρίνονται σε ενδεχόµενες και ανειληµµένες. 

Οι υποχρεώσεις αυτές παρουσιάζονται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει : 

1. Προεξοφλήσει ή µεταβιβάσει σε τρίτους γραµµάτια πελατών της για την 

έγκαιρη εξόφληση των οποίων φέρει την τελική ευθύνη. 

2. ∆ώσει εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση συµβολαίων, το διακανονισµό χρεών, 

κλπ 

3. Υπογράψει συµβάσεις προαγοράς πάγιων στοιχείων σε καθορισµένες τιµές ή 

χορηγήσεως δανείων σε τρίτους. 

4. ∆εσµευτεί να πωλήσει αποθέµατα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σε 

συγκεκριµένες τιµές. 
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5. Συµφωνήσει να καλύψει ζηµιές θυγατρικής της εταιρείας. 

6. Σε δικαστική εκκρεµότητα διάφορες υποχρεώσεις που προέρχονται από 

απαιτήσεις τρίτων για αποζηµίωση ή αφορούν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις παρακολουθούνται συνήθως µε την τήρηση 

λογαριασµών τάξεως ή βοηθητικών βιβλίων. Παρουσιάζονται στον ισολογισµό είτε 

στις υποσηµειώσεις  είτε σε λογαριασµούς τάξεως ή εµφανίζονται επεξηγηµατικά στο 

προσάρτηµα των λογιστικών καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις από προεξόφληση 

γραµµατίων ή από µεταβίβαση γραµµατίων σε τρίτους παρουσιάζονται στους 

λογαριασµούς «Γραµµάτια Προεξοφληµένα» ή «Γραµµάτια Μεταβιβασµένα σε 

Τρίτους» που είναι αντίθετοι του λογαριασµού «Γραµµάτια Εισπρακτέα». 

∆) Λογαριασµοί Καθαρής Θέσεως  

Τα βασικά στοιχεία της καθαρής θέσεως της επιχειρήσεως είναι το µετοχικό 

κεφάλαιο, τα διάφορα αποθεµατικά, τα αποτελέσµατα εις νέον, και οι διαφορές από 

την αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά 

εµφανίζονται σε ανάλογους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς καθαρής θέσεως. 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσεως δεν είναι ευάλωτα σε κλοπές, παραλείψεις και 

ατασθαλίες. Ο κίνδυνος για παραλείψεις περιορίζεται στην πιθανότητα να υπάρξουν 

µεταβολές στα στοιχεία της καθαρής θέσεως (όπως αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου, αποθεµατικών κλπ) χωρίς να έχει δοθεί η απαραίτητη έγκριση από τα 

εξουσιοδοτηµένα όργανα. Ο ελάχιστος αυτός κίνδυνος και οι ολιγάριθµες µεταβολές 

που παρουσιάζουν τα στοιχεία της καθαρής θέσεως περιορίζουν την έκταση του 

εσωτερικού ελέγχου τους. 

Ο ελεγκτής διενεργεί τον έλεγχο τεκµηριώσεως των υπολοίπων λογαριασµών της 

καθαρής θέσεως για να διαπιστώσει αν αποδίδουν την πραγµατική θέση της 

επιχειρήσεως. Συγκεκριµένα: 

1. Συγκρίνει το υπόλοιπο που είχαν οι λογαριασµοί στην αρχή της χρήσεως µε 

αυτό που αναγράφεται στα φύλλα εργασίας του ελέγχου της προηγούµενης 

χρήσεως, και ερευνά τα αίτια των πιθανών διαφορών. 

2. Εξετάζει εάν α) το καταβληµένο κεφάλαιο είναι ίσο ή µεγαλύτερο από αυτό 

που προβλέπει ο νόµος, β) η διοίκηση της ελεγχόµενης επιχειρήσεως έχει 

αυξήσει ή µειώσει το µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 
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Γενικής Συνελεύσεως και γ) το καταβληµένο κεφάλαιο έχει ελαττωθεί, λόγω 

ζηµιών , κάτω από το ελάχιστο όριο που επιβάλλει ο νοµοθέτης. 

3. Ελέγχει τη νοµιµότητα και την πληρότητα της εκδόσεως νέων µετοχών, του 

σχηµατισµού των αποθεµατικών και του τρόπου της διαθέσεως των κερδών. 

4. Εξετάζει δείγµα καταχωρήσεων στο µητρώο µετοχών, και συγκρίνει τα 

στοιχεία των µετοχών µε αυτά που αναγράφονται στο βιβλίο των µετόχων και 

στο λογαριασµό του γενικού καθολικού. 

5. Ελέγχει εάν υπάρχει υποχρέωση της επιχειρήσεως, για παράδοση νέων 

µετοχών σε µετόχους από αναπροσαρµογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων, 

διάσπαση µετοχών κλπ. 

6. Εξετάζει εάν η κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, των διαφορών από 

αναπροσαρµογή της αξίας των πάγιων στοιχείων, και των κερδών εις νέον 

είναι σύννοµη και έχει καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία της επιχειρήσεως. 

7. Ζητά, µέσω της ελεγχόµενης επιχειρήσεως να επιβεβαιώσουν ορισµένοι 

µέτοχοι ότι είναι κύριοι του συγκεκριµένου αριθµού µετοχών που 

αναγράφεται στα βιβλία της επιχειρήσεως. Η διαδικασία της επιβεβαιώσεως  

των µετοχών δεν διαφέρει από την αντίστοιχη της επιβεβαιώσεως των 

υποχρεώσεων. 

Εκτός από τα ανωτέρω ο ελεγκτής εξετάζει εάν η παρουσίαση των λογαριασµών 

της καθαρής θέσεως στον ισολογισµό είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των σχετικών 

νόµων. 



 98 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

9.1 Ορισµοί και Γενική Αναφορά στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) είναι µια πολυδιάστατη έννοια 

που έχει εισαχθεί στη ζωή των µεγάλων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Η έννοια 

αυτή σχετίζεται µε την έννοια του ελέγχου, αφού ο έλεγχος, από µια ευρύτερη οπτική 

γωνία, µπορεί να θεωρηθεί ως µηχανισµός εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, σε 

πολλά θέµατα οι ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης τέµνονται µε τα καθήκοντα του 

ελεγκτή. Τέλος, η εταιρική διακυβέρνηση σχετίζεται και µε το χάσµα προσδοκιών, 

ένα θέµα που έχει απασχολήσει το ελεγκτικό επάγγελµα καθώς και ρυθµιστικές αρχές 

τα τελευταία χρόνια. 

Ένα σηµαντικό σχόλιο που θα πρέπει να παρατεθεί από την αρχή είναι ότι η 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, παρά την ιδιαίτερη σχέση που έχει µε τις εισηγµένες 

εταιρείες, δεν πρέπει να θεωρείται ότι αφορά µόνο τις εισηγµένες εταιρείες  ή/και τις 

εταιρείες που ανήκουν στους οµίλους των εισηγµένων. Αφορά τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εταιρειών και οπωσδήποτε εκείνες όπου συµµετέχουν στη διοίκηση 

και άτοµα πέραν του µοναδικού µετόχου ή και περισσότερους του ενός µετόχους.  

Μέχρι σήµερα δεν έχει επιτευχθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός του όρου 

εταιρική διακυβέρνηση. Γενικά πάντως, ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται 

στο πλέγµα µηχανισµών, διαδικασιών και δοµών (δικλίδες) µε το οποίο µια 

επιχείρηση διοικείται και κατευθύνεται, για την αύξηση της περιουσίας των µετόχων 

και τη διασφάλιση των θεµιτών συµφερόντων άλλων οµάδων ενδιαφεροµένων. 

Ουσιαστικά, µε την εταιρική διακυβέρνηση γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που δηµιουργούνται από το διαχωρισµό της ιδιοκτησίας από τη 

διοίκηση της επιχείρησης. Ο όρος καλύπτει επίσης τη σχέση µεταξύ τη διοίκηση της 

επιχείρησης µε άλλες οµάδες ενδιαφεροµένων, όπως δανειστές, εργαζόµενοι και το 

ευρύτερο κοινό. Οι ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρονται στο πρόβληµα 

του ηθικού κινδύνου (moral hazard) των µελών της διοίκησης, λόγω σύγκρουσης των 

συµφερόντων τους µε αυτά των µετόχων. Αναφέρονται επίσης στο ζήτηµα του 

κινδύνου δυσµενούς επιλογής, λόγω ασυµµετρίας στην πληροφόρηση για τις 
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εταιρικές υποθέσεις µεταξύ διοίκησης και µετόχων ή και άλλων ενδιαφεροµένων, 

όπως οι δανειστές. 

Οι δικλίδες εταιρικής διακυβέρνησης µπορεί, είτε να αναπτύσσονται µε 

πρωτοβουλία της ίδιας της επιχείρησης ή να επιβάλλονται από την κοινωνία και το 

κράτος. Βασικό χαρακτηριστικό κάθε συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης είναι η 

επίβλεψη των πάσης φύσεως ενεργειών της διοίκησης και η καθιέρωση διαφάνειας 

στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία της επιχείρησης.  

Τα τελευταία χρόνια, το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι στην 

επικαιρότητα για µια σειρά από λόγους. Ένας πρώτος λόγος είναι η συχνή, όσο και 

αιφνίδια, κατάρρευση µεγάλων επιχειρήσεων λόγω λογιστικών σκανδάλων, απατών, 

συγκεκαλυµµένης κακοδιαχείρισης ή εσφαλµένων επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Κλασικά παραδείγµατα είναι οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων BCCI, Polly Peck, 

Maxwell Communications, Enron, Parmalat, Wordcom κλπ. Ένας δεύτερος λόγος 

είναι η αυξανόµενη επιρροή στις εταιρικές υποθέσεις διαφόρων εξωτερικών οµάδων 

συµφερόντων, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και γενικότερα της κοινής γνώµης. 

Τέλος, ένας τρίτος λόγος είναι η παγκοσµιοποίηση των διεθνών χρηµαταγορών, των 

επιχειρήσεων και των ρυθµιστικών κανόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

διεθνοποίησης των ρυθµιστικών κανόνων είναι η πρόσφατη υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων. 

Στην Ελλάδα, ειδική νοµοθετική παρέµβαση για θέµατα εταιρικής 

διακυβέρνησης εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει γίνει µε το νόµο 

3016/2002, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του νόµου 3091/2002. Ο νόµος 

αυτός απαίτησε την οργάνωση κατάλληλου συστήµατος εσωτερικών δικλίδων και τη 

σύσταση ειδικής υπηρεσίας (οµάδας) εσωτερικού ελέγχου (internal audit team). 

Σκοπός της οµάδας αυτής είναι η διενέργεια, για λογαριασµό της διοίκησης, εκ των 

υστέρων ελέγχων (ex-post audit) επί της όλης διαχείρισης της επιχείρησης αλλά και 

επί του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων. Συναφείς µε το θέµα της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι και ορισµένες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 

συµπεριφοράς των εισηγµένων εταιρειών. 
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9.2 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος 

Για τη σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να αναφερθεί ότι βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν πολύ 

στενή σχέση µε ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι : 

� η διαφάνεια 

� η ενηµέρωση και  

� ο διαχωρισµός των καθηκόντων στα κατάλληλα πρόσωπα. 

∆ύο από τους σηµαντικότερους παράγοντες σχετικά µε την εφαρµογή κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι το µέγεθος της επιχείρησης και η προσαρµοστικότητα 

των κανόνων. Στους δύο αυτούς παράγοντες αναφέρονται τα εξής δύο σχόλια: 

• Το µέγεθος της επιχείρησης είναι σηµαντικός παράγοντας για την καθιέρωση 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, από την άποψη ότι έχουν παρατηρηθεί 

αφενός βραδύτεροι ρυθµοί υιοθέτησης τέτοιων κανόνων σε µικρότερες 

επιχειρήσεις – σε σχέση µε µεγαλύτερες – και αφετέρου δυσχερέστερη 

καθιέρωση, ενώ και το κόστος για τις µικρότερες επιχειρήσεις θεωρείται 

βαρύτερο και  

• Αποτελεσµατικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης σηµαίνει σύστηµα µε 

µεγάλη προσαρµοστικότητα, δεδοµένων των συνεχών µεταβολών του 

οικονοµικού περιβάλλοντος και της άµεση σχέσης του συστήµατος εταιρικής 

διακυβέρνησης µε το οικονοµικό περιβάλλον. 

Για το πρώτο από τα ανωτέρω σχόλια, που αναφέρεται στο κόστος υιοθέτησης 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, πρέπει περαιτέρω να ληφθούν υπόψη δύο 

παράγοντες : 

1. η µείωση του απαιτούµενου κόστους, σε περίπτωση που ήδη υφίσταται 

ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και  

2. τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση τέτοιων κανόνων, τα οποία δεν 

είναι πάντοτε µετρήσιµα, είναι όµως τις περισσότερες φορές πολύ σηµαντικά. 

9.3 Συγκρούσεις Συµφερόντων  

Για να ολοκληρωθεί η γενική αναφορά στο θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

απαραίτητο να σχολιαστεί το θέµα των οµάδων συµφερόντων και της σύγκρουσης 
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των συµφερόντων αυτών. Είναι βέβαιο ότι το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης 

αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα λόγω της υπάρχουσας σχέσης εντολέα- 

εντολοδόχου που παρατηρείται στις επιχειρήσεις, µεταξύ των διαφορετικών οµάδων 

συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων θεωρητικά υφίσταται, αλλά και πρακτικά 

µπορεί να παρατηρείται κυρίως µεταξύ: 

� µετόχων και διοικητικών στελεχών αφενός και  

� µεγαλοµετόχων και µικροµετόχων αφετέρου (συνηθέστερη περίπτωση όταν οι 

µεγαλοµέτοχοι είναι και ανώτατα διοικητικά στελέχη). 

Σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ µετόχων και διοικητικών 

στελεχών αναφέρεται ότι τα διευθυντικά στελέχη µπορεί µεταξύ άλλων  : 

o να αναλώνουν πόρους σε µη παραγωγικές υπηρεσίες (πχ  σε ταξίδια αναψυχής  

o να έχουν µεγαλύτερη αποστροφή κινδύνου 

o να δίνουν έµφαση σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, περιλαµβάνοντας κα επιλογές 

χρησιµοποίησης των ταµειακών διαθεσίµων 

Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τα διοικητικά στελέχη µπορεί δηλαδή να 

είναι τέτοιες που να διασφαλίζουν τη δική τους (βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη ή 

µακροπρόθεσµη) ασφάλεια. 

Σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ µεγαλοµετόχων και µικροµετόχων, 

αναφέρεται ότι µπορεί, µεταξύ άλλων, να γίνονται: 

o καταχρηστικές επιχειρηµατικές συναλλαγές της επιχείρησης µε 

επιχειρηµατικά σχήµατα που ελέγχονται αποκλειστικά από το µεγαλοµέτοχο 

(πχ µέσω εξωχώριας εταιρείας που ανήκει –άµεσα ή έµµεσα- στο 

µεγαλοµέτοχο) ή  

o ανάληψη δραστηριοτήτων άσχετων µε τα συµφέροντα της εταιρείας για 

προσωπικές επιδιώξεις των µεγαλοµετόχων (για πολιτικές επιδιώξεις ή για 

δηµόσιες σχέσεις µέσω µη κερδοσκοπικών οργανισµών κλπ) 

Το αµέσως επόµενο ερώτηµα βεβαίως που τίθεται είναι “µπορεί, και σε τί βαθµό, 

το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου να αντιµετωπίσει θέµατα σύγκρουσης 

συµφερόντων;” Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι προφανώς θετική, µε τη βασική 

προϋπόθεση όµως ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι πλήρες και 

αποτελεσµατικό και δεν επηρεάζεται ή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις επιθυµίες και 

τα συµφέροντα κάποιων που έχουν σύγκρουση συµφερόντων µε άλλους 

ενδιαφερόµενους των κατηγοριών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.  
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Αυτό που µπορούµε εν κατακλείδι να πούµε είναι πως η αποτελεσµατική 

εφαρµογή ενός συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης εξαρτάται σηµαντικότατα από 

την ικανότητα και την ακεραιότητα των προσώπων που έχουν επιφορτιστεί µε την 

εξουσία διοίκησης της εταιρείας, ώστε να ανταποκρίνονται µε επιµέλεια και στις 

απαιτήσεις των αρχών της ηθικής, οι οποίες διακρίνονται από ελαστικότητα. 
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