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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

1.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε  ζέιεζε λα δηεξεπλεζεί θαη λα απνηππσζεί κε εκπεηξηθά δεδνκέλα ν 

ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μέζα απφ κηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

γίλεηαη θαλεξή ε έιιεηςε παξφκνηαο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο πνπ λα ζπλδέεη ηεο έλλνηεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηξφπνπ πινπνίεζήο ηνπ ζε ειιεληθή επηρείξεζε. ε απηά ηα 

πιαίζηα έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νξηζκψλ πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί. Μέζσ ηεο 

νξηνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο αλαθνξάο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, επηρεηξήζεθε ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαιπηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

ζην πνιπζχλζεην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ.   

Σαπηφρξνλα έγηλε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο εμέιημεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κέρξη ζήκεξα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε 

ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη εκπεηξηθή έξεπλα ζηελ εηαηξία ISOMAT Α.Β.Δ.Δ φπνπ 

θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ πξάμε. 

 

1.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 
Σνλ ιφγν λα εξεπλήζσ ζε βάζνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο κέξεο καο, ηε δίλεη 

κε γιαθπξφηεηα θαη απιφηεηα ην θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηνπ Γάιινπ Pierre. A. Dussaulx, ν 

νπνίνο κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεη: Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο, θάζε κεραλή, είλαη 

πξνηθηζκέλνη είηε απφ ηε θχζε, είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, κε ξπζκηζηηθέο δηεπζεηήζεηο, 

πξννξηδφκελεο λα πεηζαξρνχλ ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη λα ζπγθξαηνχλ ηε ζπλνρή ηεο δνκήο ηνπ. Τπφ 

νκαιφ θαζεζηψο πνξείαο ή θαιήο πγείαο ν αληαλαθιαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νξγάλσλ ηνχησλ 

εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηεο πνξείαο θαη πξνθπιάζζεη ην ζχλνιν απφ πεξηπέηεηεο, ππφ ηνλ φξν, 

φηη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κηα ελζπλείδεηε παξέκβαζε ζα επηβεβαηψλεη ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία. 



 

6 
 
 

ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, ε ρξήζε γελλά ηε θζνξά θαη ε 

δηάξθεηα ην γήξαο. Απηφ ζεκαίλεη, νη γεληθά ιεπηνί απηνί ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί ππφθεηληαη 

θαη απηνί ζηε θζνξά ή ζην γήξαο, γη’ απηφ θαη επηβάιινληαη πεξηνδηθέο επαιεζεχζεηο, κέζσ 

ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Auditing).  

Δίλαη πξνθαλέο απφ ηηο αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωο θαηλφκελν ησλ αδπλακηψλ είλαη ηα ιάζε πνπ 

νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο. Οη θινπέο, νη απάηεο θαη νη αηαζζαιίεο 

αλάγνληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη εζηθήο. Δπεηδή είλαη αδχλαηνλ ην μεξίδσκα 

ησλ αδπλακηψλ απηψλ φζα κέζα θαη λα επηζηξαηεπζνχλ, ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπο απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, γηα λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξν. Γελληέηαη ινηπφλ ην εξψηεκα, ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ειιεληθέο επηρείξεζεο θαζψο απφ φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζε 

παιαηφηεξεο βηβιηνγξαθίεο ε ζέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθκάδεη κέξα κε ηελ κέξα ζηηο 

εηαηξίεο. 

ηνλ απφερν ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ, φπσο απηά ηεο Phar Mor ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη ηεο 

Siemens ζηελ Διιάδα, ε βαξχηεηα πνπ απνθηά ην ειεγθηηθφ επάγγεικα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

πνηέ. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ θαη βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. 

 

1.3. Γηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 
Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε εξγαζία δνκείηαη 

σο αθνινχζσο: αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο απηνχ 

ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ, παξάιιεια κε ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ελλνηψλ θαη νξηζκψλ απφ ην παξειζφλ σο ηηο κέξεο καο. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη 

κία επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ζέκαηνο, θαη ζπλερίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. ηε ζπλέρεηα, κε γλψκνλα ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ζεσξίαο απφ εκπεηξηθά δεδνκέλα 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ κειέηε 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο κηαο ειιεληθήο εηαηξίαο, ηελ παξάζεζε ησλ 
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ζεκαληηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο θαη ηε 

δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα.  

 

1.4. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειεγθηηθήο 

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

θαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη απφ ησλ παιαηνηάησλ ρξφλσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ βίνπ θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ην ρξφλν ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ 

ζπλαιιαγψλ αγαζψλ κεηαμχ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

Δίλαη ήδε εμαθξηβσκέλν φηη νη άλζξσπνη ησλ πξντζηνξηθώλ πνιηηηζκώλ έθαλαλ 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο ρσξίο αξηζκνχο θαη ρσξίο γξάκκαηα, «γξάθνληαο» δηάθνξα ζχκβνια 

(γξακκέο) πάλσ ζε δέλδξα, πιάθεο, πίλαθεο, θαη μχια (ξάβδνπο) γηα λα εθθξάζνπλ ινγηζηηθέο 

πξάμεηο. Δπάλσ ζε θνκκάηηα μχινπ π.ρ πνπ ιέγνληαλ «ζθπηάιεο», ράξαδαλ εγθνπέο, πνπ θάζε 

κία ηνπο παξίζηαλε θαη κία ζπλαιιαγή. Ο ηξφπνο ήηαλ απιφο: Έθνβαλ ην μχιν ζηε κέζε, 

έβαδαλ ηα δχν ηεκάρηα παξάιιεια, δίπια- δίπια θαη ράξαδαλ κηα εγθνπή ζηελ ίδηα επζεία. Σν 

έλα θνκκάηη έπαηξλε ν πηζηνδφηεο θαη ην άιιν ν πηζηνιήπηεο. Καηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηνπ 

ρξένπο, πξψηα γίλνληαλ ν έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ δχν μχισλ, ελψλνληαο ην έλα κε ην 

άιιν, γηα λα δηαπηζησζεί φηη ηα δχν θνκκάηηα είλαη ηνπ ίδηνπ μχινπ. Έπεηηα ηα  ηνπνζεηνχζαλ 

παξάιιεια γηα λα δνπλ αλ ζπκπίπηνπλ νη εγθνπέο θαη έηζη επηβεβαίσλαλ ηηο ζπλαιιαγέο κ’ έλαλ 

«πξσηφγνλν δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα».  

Οη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ κε ζηνηρεία ειεγθηηθψλ 

καξηπξηψλ εκθαλίδνληαη ζηνπο Νηλεπτηεο ηεο Βαβπιώλα ην 3.000 π.Υ. Σφηε «γξακκαηέαο» πνπ 

ζεκείσλε πάλσ ζε πιάθεο ηηο κεγάιεο ζπλαιιαγέο θαη ηηο λνκηκνπνηνχζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, 

ήηαλ ν «πξαγκαηνγλψκσλ-ινγηζηήο» ή φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα ν «Οξθσηφο Λνγηζηήο». 

ηελ αξραία Αίγππην, φπνπ νη ζπγθνκηδέο ήηαλ ε θπξηφηεξε θνξνινγεηέα χιε γηα ηνπο 

Φαξαψ, ην κέγα πξφβιεκα ηνπο ήηαλ ν έιεγρνο ησλ ζπγθνκηδψλ, ην θξάηνο δεκηνχξγεζε ηνπο 

«Δπηζηάηεο» γηα ηα ζηηεξά. Απηνί νη ειεγθηέο ήηαλ ιεηηνπξγνί πνπ έθηαλαλ ζηα πςειφηεξα 

αμηψκαηα ηνπ θξάηνπο. Δθπαηδεχνληαλ ζηνπο λανχο, θαηέγξαθαλ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο 

ζηηεξψλ πνπ επηζήκαηλαλ δηάθνξνη θήξπθεο θαη απνιάβαηλαλ κεγάιεο ηηκέο απφ ηνπο Φαξαψ. 

ηελ αξραία Διιάδα, ζηελ πεξίνδν 500-300 π.Υ. εκθαλίδεηαη ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα  



 

8 
 
 

δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ «Λνγηζηψλ» θαη ησλ «Δχζπλσλ» νη νπνίνη κε πξνθαζνξηζκέλε 

νξγαλσηηθή ηεξαξρία θαη ζπγθξφηεζε, είραλ σο θχξην έξγν, ηνλ έιεγρν ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο 

ηνπ πινχηνπ ησλ πφιεσλ, ησλ λαψλ θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ Γηαρείξηζεο ησλ αμησκαηνχρσλ πνπ 

απνρψξεζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα. 

ηελ αξραία Ρώκε ηελ επνρή ησλ απηνθξαηφξσλ, ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 

αλαηέζεθε δηαδνρηθά ζηνπο «Τπάηνπο», ή «Σηκεηάο» θαη ηνπο «Σακίαο». Απηνί εμέηαδαλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ επαξρηψλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη επέβιεπαλ ην δεκφζην ζεζαπξφ, ζηε 

ζπλέρεηα ππφβαιαλ ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε χγθιεην γηα έγθξηζε. 

ην Βπδάληην , ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή, ν ζεζκφο ησλ ινγηζηηθψλ ειεγθηψλ ηζρπξνπνηείηαη, κε θχξηα ππεπζπλφηεηα ηελ 

εμέιημε θαη δηαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. 

Ζ πξψηε εκθάληζε ηνπ φξνπ «Auditor» (ειεγθηήο), αλάγεηαη ζην 1285 επί Δδνπάξδνπ ηνπ 

Ά. Όινη νη ππεξέηεο ηνπ βαζηιηά, δηνηθεηέο, ηακίεο θαη νη ππφινηπνη εηζπξάθηνξεο έπξεπε λα 

θξαηνχλ θαλνληθνχο ινγαξηαζκνχο, φζνη δε απφ απηνχο θαηά ηελ καξηπξία ησλ «Auditors» 

γίλνληαλ θαηαρξαζηέο νδεγνχληαλ ζηελ πην θνληηλή θπιαθή ηνπ βαζηιείνπ. 

 Ζ πξώηε Έλσζε Δπαγγεικαηηθώλ Διεγθηώλ δεκηνπξγήζεθε ην 1581 ζηε Βελεηία κε ηνλ 

ηίηιν « Coliegio dei Raxonati ». Ήηαλ θξαηηθφο ζεζκφο πνπ απφθηεζε γξήγνξα κεγάιε επηξξνή 

θαη ξχζκηζε κε πνιχ απζηεξφ ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ. Παξφκνηνη ζεζκνί 

ηδξχζεθαλ ζην Μηιάλν θαη ηε Μπνιφληα ( Academia dei Regionieri ην 1658 ). 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, δελ ππήξμε κεγάιε αλάγθε γηα εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ 

απνηθηαθή πεξίνδν, σζηφζν, ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηνκέα, εκθαλίζηεθε ε αλάγθε γηα ειεγθηηθή 

ιεηηνπξγία. Σν πξψην Ακεξηθάληθν Κνγθξέζν ελέθξηλε ην 1789 κηα πξάμε πνπ πεξηιάκβαλε κηα 

δηάηαμε γηα ην δηνξηζκφ ελφο γξακκαηέα ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ελφο ειεγθηή θαη ελφο νξθσηνχ 

ινγηζηή. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ήηαλ θαηά βάζε ινγηζηηθέο, δειαδή λα ιακβάλεη φινπο 

ηνπο δεκφζηνπο ινγαξηαζκνχο, λα ηνπο εμεηάδεη θαη λα πηζηνπνηεί ηα ππφινηπά ηνπο. 

Οη ακεξηθαληθέο εηαηξίεο ζηδεξνδξφκσλ ππήξμαλ νη πξψηεο πνπ πξνζέιαβαλ εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηνπο πξάθηνξεο εηζηηεξίσλ θαη 

λα θαζνξίδνπλ ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ. ηελ Δπξψπε, αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξία 
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Krupp ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξίεο πνπ πξνζέιαβε εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, φπσο επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ην εγρεηξίδην ειέγρνπ ηεο κε εκεξνκελία 17 Ηαλνπαξίνπ 1875. 

ηε ρώξα καο, ε πξψηε πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ επαγγέικαηνο γίλεηαη 

κε ηνλ λφκν 5076/1931 ρσξίο φκσο λα ιεηηνπξγήζεη ν ζεζκφο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Μέρξη 

ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ην έηνο 1956 ν έιεγρνο πνπ 

πξνέβιεπε θαη πξνβιέπεη ν Ν. 2190/1920  άξζξα 36 θαη 37, ήηαλ «ζθηψδεο» ζχκθσλα κε ηνπ 

βηβιηνγξαθία ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (Καξαβάο 1930, Πέξδηθαο 1952), πεξηνξηδφκελνο ζηελ 

θάιπςε ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ.  

Οπζηαζηηθά πξηλ ην 1941, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ήηαλ απιά κία ινγηζηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο 

νξγάλσζε θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ε ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη απηή ελφο βξαρίνλα δηαρείξηζεο.  

ην επίπεδν κηαο κηθξήο επηρείξεζεο, ν ηδηνθηήηεο ή ν επηθεθαιήο ηεο κπνξεί λα θάλεη ηελ 

επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, φζν φκσο ν φγθνο θαη ε 

ζπλζεηφηεηα ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ κηαο επηρείξεζεο απνθηνχλ πνιχ κεγάιεο δηαζηάζεηο, 

ν ηδηνθηήηεο ή ε αλψηαηε δηνίθεζε δελ είλαη πξαθηηθά ζε ζέζε απφ κφλνη ηνπο λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο. Αθφκα θαη ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ έρνπλ 

επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία επηρείξεζε δελ απαληνχλ πιήξσο ζε βαζηθά εξσηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο πνιηηηθέο θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο, κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην ζεκείν απηφ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ίδξπζεο 

κηαο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν έηνο 1941 απνηέιεζε ζεκείν θακπήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ 

εκθάληζε δχν ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. Πξψηνλ, ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ ζεκαληηθνχ βηβιίνπ 

γηα ην ζέκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηίηιν «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» ηνπ Victor Z. Brink, θαη 

δεχηεξνλ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ).  Σν Institute of 

Internal Auditors-IIA δεκηνπξγήζεθε απφ αλζξψπνπο πνπ έθεξαλ ηνλ ηίηιν ηνπ «εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή» ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαλ θαη νη νπνίνη ήζειαλ λα κνηξαζζνχλ θνηλέο εκπεηξίεο 

θαη γλψζεηο ζην λέν απηφ επάγγεικα. Σν Ηλζηηηνχην απηφ ησλ ΖΠΑ απνηειεί ζήκεξα κία δηεζλή 

νξγάλσζε κε πάλσ απφ 60.000 κέιε θαη 200 ηνπηθά γξαθεία παγθνζκίσο.  
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Ωζηφζν, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) είλαη απνηέιεζκα – πξντφλ ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Cai, 1997). εκαληηθέο αιιαγέο πξνσζήζεθαλ απφ ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, κε απνηέιεζκα κεηά ην 1940, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) 

λα εηζέξρεηαη ζηε ρξπζή ηνπ πεξίνδν. Δθείλε ηελ πεξίνδν (1941) ηδξχεηαη ην Ακεξηθάληθν 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, πνπ ήηαλ θαη ν πξνπνκπφο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχην 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Dittenhofer, 2001). 

Σν Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ απφ ην 1947 ππνζηήξημε φηη νη πην θάησ 

παξάγνληεο ζπλεηζέθεξαλ ηα κέγηζηα ζηε ζπλερψο απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο ζθνπφο θαη ην κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ γίλεη ζχλζεηνη θαη εθηελείο κε 

απνηέιεζκα νη δηνηθήζεηο ηνπο λα έρνπλ αλάγθε ζηνηρείσλ, αλαιχζεσλ θαη εθζέζεσλ 

απφ ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηνηθήζνπλ 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

 Οη εγγελείο έιεγρνη  θα δνθηκαζίεο ελφο θαινχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

δεκηνπξγνχλ θαη αζπίδα πξνζηαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηηο αλζξψπηλεο 

αδπλακίεο θαη κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζθαικάησλ ή αλσκαιηψλ. 

 Δίλαη αλεδαθηθφ γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο εληφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ νξίσλ ησλ ακνηβψλ ειέγρνπ ρσξίο λα εκπηζηεχνληαη ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Σνλ Μάξηην ηνπ 1948, ν Arthur H. Kent δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ The Internal Auditor ην 

άξζξν «Έιεγρνη Λεηηνπξγηψλ», γηα λα πεξηγξάςεη ην δηεπξπκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ 

ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ ειέγρνπ νδήγεζε ζηε δεκνζίεπζε ησλ 

«Αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ην 1957. Ζ 

Πνιηηεία, ζε κία πξνζπάζεηα ξηδηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ Διεγθηηθνχ Δξγνπ, ίδξπζε κε ην Ν.Γ. 

3329/1955 ην ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ (.Ο.Λ).  

ηηο 7 Οθησβξίνπ 1977, ηδξχζεθε ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ (I.F.A.C) κε ζθνπφ 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ελφο παγθφζκηα ζπληνληζκέλνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο κε 

νκνηφκνξθα πξφηππα. θνπφο ηεο I.F.A.C., φπσο δηαηππψλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ε 

«παγθφζκηα αλάπηπμε θαη αλχςσζε ηνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο κε ελαξκνληζκέλα πξφηππα, 
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ηθαλνχ λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ.» Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηήο ηεο απνζηνιήο, ην πκβνχιην ηεο I.F.A.C έρεη αλαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ (I.A.P.C) λα επεμεξγαζηεί θαη λα εθδψζεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

πκβνπιίνπ, Πξφηππα θαη Οδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο. 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ αλαγλσξίζζεθε απφ ην Ννκνζεηηθφ ψκα 

ησλ ΖΠΑ ην 1977, φηαλ, κε ηελ ςήθηζε ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ππφθεηληαη  ζηε δηθαηνδνζία ηεο Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC) ππνρξεψζεθαλ 

λα δηαζέηνπλ έλα επαξθέο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη επηρεηξήζεηο, πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαλ κε ηελ σο άλσ επηηαγή, ηηκσξνχληαλ απζηεξά κε πξφζηηκα θαη πηζαλή 

θπιάθηζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Σν 1985, κε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (1457/7.6.85) ηδξχεηαη ην Διιεληθό 

Ηλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ (Δ.Η.Δ.Δ), πνπ απνηειεί ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο. Απαξηίδεηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη έρεη σο κέιε πηπρηνχρνπο 

αλσηάησλ ζρνιψλ πνπ αζθνχλ  απνδεδεηγκέλα ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Σν Α.Η.Ο.Λ είλαη ν εζληθφο νξγαληζκφο νξθσηψλ ινγηζηψλ ησλ Ζ.Π.Α ηνπ νπνίνπ ν ζθνπφο, 

είλαη ε πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε πςειψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ. Καηά ηα 100 θαη πιένλ 

ρξφληα ηεο χπαξμεο ηνπ ην Ηλζηηηνχην έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε γεληθά 

παξαδεθηψλ αξρψλ ινγηζηηθήο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. εκαληηθφ 

επίηεπγκα ηνπ Α.Η.Ο.Λ απνηειεί ν Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο. Κξαηηθέο ππεξεζίεο 

θαη επνπηηθέο αξρέο δεηνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε γλψκε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ζέκαηα. 

Γξακαηηθή αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ ειεγθηή ζπλέβε ην 1987 κε ηελ 

έθζεζε ηεο Treadway Commission. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηεινχληαλ απφ 5 Οξγαλψζεηο 

Λνγηζηψλ, ηελ ΗΗΑ, ηελ AICPA, ηελ American Accounting Association (ΑΑΑ), ην Institute of 

Management Accountants (IMA), θαη ηελ Financial Executives International (FEI), γλσζηά σο 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Ζ Δπηηξνπή απηή δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

κειεηήζεη ηα αίηηα ηεο απάηεο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε δεκφζηα επηρείξεζε ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ειεγθηηθέο επηηξνπέο, απνηεινχκελεο απφ “non-management” δηεπζπληέο 
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ηεο εηαηξίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά, φρη κφλν ελίζρπζαλ ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

αιιά αλέδεημαλ ηελ απνθπγή ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ.   

Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην Γεθέκβξην ηνπ 1994, εθδφζεθε ην κνληέιν «CADBURY» απφ ην 

πκβνχιην «Financial Aspects of Corporate Governance» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο. Σν κνληέιν φξηδε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ «έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα 

ειέγρσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε: 

απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο, εζσηεξηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη 

ζπκκφξθσζε κε λφκνπο, δηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο θάζε εηαηξείαο». 

Λίγν αξγφηεξα, βαζηζκέλν ζηα κνληέια COSO θαη CADBURY, ην ίδξπκα Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ ηνπ Καλαδά (CΗCΑ) δηεχξπλε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ ειέγρνπ (COCO) 

παξέρνληαο έλαλ επξχηεξν νξηζκφ θαη κηα ζεηξά θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ (Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δφζεθε κηα πνιχ επξχηεξε πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν, ε νπνία ζπλέδεε ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, ηνλ θίλδπλν θαη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ (Hunton et al., 2004). Πάλησο 

απνηειεί αλαληίξξεην γεγνλφο, φηη θαη νη ηξεηο Οξγαληζκνί επέθηεηλαλ ζαθψο ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πέξα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν. 

Σν 2000, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εθδίδεη ηελ απφθαζε ππ’ αξηζκφλ 5/204/14.11.2000, 

φπνπ ζην Κεθάιαην Δ νξίδεη ηηο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξηψλ θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπο. 

ην άξζξν 12, νξίδεηαη φηη θάζε εηαηξία πξέπεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ «ην νπνίν 

ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε 

λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο»
1
. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2438/6.8.1998, θάλεη ιφγν γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηε ζχζηαζε «Δπηηξνπήο Διέγρνπ» ζηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηνλ επηθεθαιή εζσηεξηθφ ειεγθηή, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη πξφζσπν κε πνιιά πξνζφληα θαη εκπεηξία. Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αξκφδην:  

                                                           
 

1
 Απφθαζε 5/204/14-11-2000 ηνπ Γ. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαθνξάο (http:ethe.org.gr) 



 

13 
 
 

a. γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

ελεκεξσηηθά δειηία θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ ζην ρξεκαηηζηήξην. Αθφκε, 

b. γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ακνηβψλ θαη πάζεο θχζεσο παξνρψλ πξνο ηα κέιε 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε 

απηήλ εηαηξίεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξάγξαθνο 5 ηνπ λφκνπ 2190/1920, 

θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξίαο κε ηηο εηαηξίεο ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ 10% κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξίαο ή κέηνρνί ηεο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%. 

Ο φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» (Internal Audit) έγηλε αθφκα πην γλσζηφο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

εθδφζεθε ν λόκνο ππ’ αξηζκόλ 3016, ν νπνίνο αθνξά, κεηαμχ άιισλ, θαη ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (Corporate Governance), θαη ν νπνίνο εθζπγρξνλίδεη θαη επίζεκα ην ειιεληθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηά ηελ χπαξμε Σκήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππνρξεσηηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Άξζξν 6).  

Σν άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θάλεη αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

νξίδεηαη φηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.   

ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 3016/2002 νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο, λα αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο κηα 

ηνπιάρηζηνλ θνξά ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ απηνχο έιεγρν 

θαη λα παξίζηαληαη θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ηέινο, λα παξέρεη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο. 

Με ην Ν.3148/5.6.2003 (ΦΔΚ 136 Α) ηδξχζεθε ζηε ρψξα καο θαη ιεηηνπξγεί λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία  Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ. 

Ζ θαηάξξεπζε ηεο Διιεληθήο Κεθαιαηαγνξάο ηε δηεηία 1999-2001, θαηέζηεζε επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε γηα ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 
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επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ζηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο θαη 

θαλφλεο ηεο αγνξάο. Ζ ίδξπζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ, ήηαλ κία 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία πνπ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ησλ 

νξθσηψλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ θαη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ 

απηνχο ππεξεζηψλ. Ο βαζηθφο ηδξπηηθφο ζθνπφο ηεο Δ.Λ.Σ.Δ είλαη: «ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ». Ζ Δ.Λ.Σ.Δ κε ηελ Απφθαζε ηεο 483 (ΦΔΚ 1589/22-10-

2004) ζεζκνζέηεζε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ νπνίσλ 

άξρηζε γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ε 

έλαξμε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο έγηλε ηελ 26/10/2004 θαη κεηά.  

Με ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 3429/05 γηα ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

(Γ.Δ.Κ.Ο) έγηλε αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 φηη θάζε δεκφζηα επηρείξεζε νθείιεη 

λα νξγαλψλεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο
2
: 

a. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε, 

b. Παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο θαη 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο 

ή παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνπιίνπ, 

c. Δλεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θαζψο θαη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί. 

d. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ αθξίβεηα νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο δεηεζεί 

απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, πνπ ζπληζηάηαη 

                                                           
 

2
 Ν.3429/05 (ΦΔΚ-314 Α/27-12-2005) Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο), άξζξν 4 «Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» 



 

15 
 
 

κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην έξγν 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηή εθηειεί. 

 

1.5. Οξηζκόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Ο νξηζκφο ηνπ έξρεηαη λα αλαηξέςεη ηελ εζθαικέλε αιιά επξέσο δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε φηη 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ινγηζηηθά ζέκαηα, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ελδηαθέξεη ζηειέρε ηεο 

Παξαγσγήο, ησλ Πξνκεζεηψλ, ηεο Δθνδηαζηηθήο θαη αξθεηψλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ ηκεκάησλ.  

Με βάζε ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (I.I.A. – Institute of Internal Auditors)
3
, 

ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο νξίδεηαη σο κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα 

δηαζθαιηζηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ. Βνεζάεη ηνλ Οξγαληζκφ λα θέξεη ζε πέξαο ηελ 

απνζηνιή ηνπ, θέξλνληαο κηα ζπζηεκαηηθή, πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη  

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ειέγρνπ θαη νξζήο 

εηαηξηθήο δηαρείξηζεο (Colbert J. 2002, ζει. 149; Rittenberg L. 1999, ζει. 31).. 

χκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA)
4
 «εζσηεξηθφ έιεγρν 

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

κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη κέζα ζε κία επηρείξεζε, γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

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

ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο.» 

Σα ιεμηθά ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο νξίδνπλ ελλνηνινγηθά ηε ιέμε «έιεγρνο» σο έλα 

πνιπδηάζηαην κεραληζκφ πνπ ελέρεη παξνρή θαηεχζπλζεο, ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, θαζνξηζκφ 

νξίσλ, πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ, εμέηαζε, επηζθφπεζε θαη επηβεβαίσζε. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ην Αγγινειιεληθφ ιεμηθφ Κ. Κάληδνπ είναι ηο ζύζηημα 

μέζυ ηος οποίος η διοίκηζη μια επισείπηζηρ επιδιώκει ηον έλεγσο ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ 

ζύμθυνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ και ηην πολιηική ηηρ. Σν Αγγινειιεληθφ ιεμηθφ Η.Υξπζνβηηζηψηε- 

Η. ηαπξαθφπνπινπ  νξίδεη, ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο υρ ηιρ μεθόδοςρ και μέηπα εποπηείαρ για 

                                                           
 

3
 Definition of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors (2000), www.theiia.org 

4
 http://www.aicpa.org/About/JobsatAICPA/Pages/InternalAudit.aspx 

http://www.aicpa.org/About/JobsatAICPA/Pages/InternalAudit.aspx
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ηην πιζηή εθαπμογή ηυν αποθάζευν και ηηρ πολιηικήρ ηηρ διοικήζευρ, ηον έλεγσο ηηρ αξιοπιζηίαρ 

ηυν ζηοισείυν, ηη διαθύλαξη ηηρ πεπιοςζίαρ και ηην αποθςγή αηαζθαλιών. 

Ο Η. Φίινο (2004) νξίδεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ υρ ηο ζύνολο ηυν μέηπυν ελέγσος 

εκείνυν πος έσοςν επινοηθεί και σπηζιμοποιούνηαι ζε μία επισείπηζη για να ππουθήζοςν, να 

καηεςθύνοςν, να πεπιοπίζοςν, να διοικήζοςν και να ελέγξοςν ηιρ διάθοπερ δπαζηηπιόηηηερ 

αποβλέπονηαρ ζηην ικανοποίηζη ηυν ζηόσυν ηηρ επισείπηζηρ. 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κία δηαθεθξηκέλε ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Δίλαη θαηά ην θχξην ιφγν ην έκςπρν 

θνκκάηη κηαο επηρείξεζεο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο ηνπ, ην νπνίν έρεη ηε ιεηηνπξγηθή 

επζχλε θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ, ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο 

ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, 

γηα ηελ νξζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηεο παξέρεηαη θαη γηα ηα κέηξα ειέγρνπ ηα νπνία 

ρξήδνπλ βειηηψζεσλ. Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαηά ζπλέπεηα είλαη πξνιεπηηθφ, 

θαηαζηαηηθφ αιιά θαη δεκηνπξγηθφ αθνχ ην έξγν απηφ αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππνινίπσλ κέηξσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ην Πξφηππν Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 410 ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ είλαη ζαθείο θαη 

μεθάζαξα δηαηππσκέλεο δειψζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη 

απνηππψλνπλ ηηο επηδηψμεηο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ είλαη ην 

κέζνλ επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ απφ θνηλνχ πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ελψ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφ έιεγρν δξαζηεξηφηεηα. 

ην βηβιίνπ ηνπ ν Υξήζηνο Καδαληδήο
5
 αλαθέξεη, πσο ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη λα ηελ βνεζήζεη λα πεηχρεη θαηά ηνλ 

απνδνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο 

πξνζδηνξίδεη σο εμήο: 

                                                           
 

5
 Υξήζηνο Καδαληδήο, «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ», Πεηξαηάο 2006, εθδφζεηο Business Plus A.E. ζει 248-252 
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 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο γηα λα κελ θιαπνχλ ή θαηαζηξαθνχλ απφ 

ηχρε ή απφ εζειεκέλεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ κε θαηάιιεινπο 

κεραληζκνχο ειέγρσλ. Οη επηκέξνπο απηνί κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνπλ φρη κφλν ηα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (απνζέκαηα, κεραλήκαηα θιπ) 

αιιά θαη ηα κε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ηνπο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ, ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηα ινγηζηηθά ηεθκήξηα (εκεξνιφγηα, θαζνιηθά θιπ). 

 Οη δηνηθνχληεο κίαο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έρνπλ αλάγθε ελφο επξχηαηνπ θάζκαηνο 

αθξηβψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο κε 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

 Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ έρεη σο ζηφρν κφλν ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ηνλ απνθιεηζκφ ή ηελ απνζάξξπλζε 

ζπαηάιεο θαη αληηνηθνλνκηθήο ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηεο 

ζπληειεζηψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εκπνδίδεη θάζε αληηπαξαγσγηθή 

επηθάιπςε δξαζηεξηνηήησλ, ππναπαζρφιεζεο πφξσλ θαη θάζε κνξθή αληαπνδνηηθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κέζσλ ηεο. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηέινο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

κηαο επηρείξεζεο ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ζηηο εγθπθιίνπο, ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ επηιέγεη ε επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαζψο θαη κε 

ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

Καηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη θαηά ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ηνπ, νη ππεχζπλεο δηνηθήζεηο  θαη νη ειεγθηέο ζα 

πξέπεη πξνζεθηηθά λα εθηηκνχλ ην θφζηνο θαη ηηο σθέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο αλακελφκελεο σθέιεηέο ηνπ. Σν δηάγξακκα 1 

απεηθνλίδεη ηελ θακπχιε κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ θακπχιε ησλ απσιεηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ειέγρνπ.  
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                                           ΒΑΘΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Γηάγξακκα 1.  Κφζηνο θαη σθέιεηεο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Σελ πην πάλσ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθξίλεη κηα κεξηθή 

αληηπαιφηεηα ησλ επί κέξνπο ζηφρσλ ηνπ. Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα 

παξάδεηγκα είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί κε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Όηαλ ην θφζηνο, γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζηαζίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο, ηφηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα κπνξεί 

λα είλαη ιεηηνπξγηθά αληαπνδνηηθφ. 

Απφ ην ζρήκα απηφ θαίλεηαη φηη κηα επηρείξεζε δελ πξέπεη λα απμήζεη ην βαζκφ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο πέξαλ ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ (Α) γηαηί ην πξφζζεην θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο πξφζζεηεο 

σθέιεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ θαίλεηαη λα δηθαηνινγείηαη ε πξφζιεςε ηξηψλ πξφζζεησλ ππαιιήισλ κε 

κεληαίν κηζζφ 5.000 € γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θινπήο εκπνξεπκάησλ , φηαλ ε πξνζδνθψκελε 

σθέιεηα ππνινγίδεηαη ζε 3.000 € ην κήλα. 

Κφζηνο 

ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Άξηζην επίπεδν 

δαπάλεο γηα 

εζσηεξηθφ έιεγρν 

Θεηηθέο θαη 

απνζεηηθέο δεκηέο 

απφ θινπέο, 

παξαβηάζεηο θ.ι.π. 

Κ

Ο



Σ

Ο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

2.1.   Οξγαλσηηθή δνκή εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ έληαμε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην νξγαλφγξακκα ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαγξάςεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ λα 

εληάζζνπλ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή 

νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ κε επηηειηθή γξακκή επηθνηλσλίαο ηεο ππεξεζίαο απηήο κε ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, φπσο απεηθνλίδεη ην δηάγξακκα 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.1. Οξγαλσηηθή Γνκή Α 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ 

Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην 

Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 
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Γηαρξνληθά ην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξνπζίαζε κία 

ζηαδηαθή αλαβάζκηζε κε ζπλέπεηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο λα έρνπλ νξγαλψζεη ηηο 

ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε επίπεδν δηεχζπλζεο ή αθφκα θαη γεληθήο δηεχζπλζεο θαη λα 

ηηο έρνπλ ππαγάγεη απ’ επζείαο ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο φπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.2 Οξγαλσηηθή Γνκή Β 

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε εηζεγκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην άξζξν 7 

ηνπ Ν.3016/2002, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 άξζξν 26 Ν.3091/2002, ΦΔΚ Α, 

330/24.12.2002, νξίδεη φηη: ¨νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ είλαη 

αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη 

επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ¨. Σα ηξία απηά 

κε εθηειεζηηθά κέιε ζηελ πξάμε απνηεινχλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ.  

Σα  ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα ηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή φκσο 

ππάξρνπλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο κε θπξηφηεξεο 

ηηο αθφινπζεο: 

 Απνθεληξσκέλε νξγαλσηηθή δνκή γηα ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο κε γεσγξαθηθή απνθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 πγθεληξσηηθή νξγαλσηηθή δνκή ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην 

Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

Γηεπζπληήο 

Πσιήζεσλ 

Γενικόσ Διευθυντήσ 

Οικονομικών 

Θεμάτων 

Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ 
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 Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, ζπκβάζεσλ κε 

πξνκεζεπηέο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. 

 Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο κε βάζε ηνπο πειάηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηνπο νπνίνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά ειεγθηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Δζσηεξηθή νξγάλσζε κε βάζε ηα επί κέξνπο ειεγθηηθά έξγα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.3 Οξγαλσηηθή Γνκή Γ 

 

Μεγαιχηεξε πξαθηηθή ζεκαζία θαη αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ έρεη ε ζηειέρσζε ηνπ ζψκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κηαο επηρείξεζεο κε ηνπο 

πξντζηάκελνπο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. Οη πξντζηάκελνη απηνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμηφινγε θαη 

καθξνρξφληα πείξα, πςειφ επίπεδν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελδεδεηγκέλσλ επέιηθησλ  ελεξγεηψλ, πνπ απαηηνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θάζε κηαο πεξίπησζεο. Ωο επηζηέγαζκα ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ, πξέπεη λα ππάξρεη ην γεληθά 

παξαδεθηφ ήζνο ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Έηζη ηα πνξίζκαηα θαη 

γλσκαηεχζεηο ηνπο δελ επηδέρνληαη ακθηζβεηήζεηο θαη δελ γίλνληαη αληηθείκελν εζσηεξηθψλ 

ηξηβψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηε ζπλνρή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Αθφκα, ν αληηθεηκεληθφο θαηαινγηζκφο θαη ε δηάρπζε ησλ επζπλψλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, 

Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην 

Δπηηξνπή 

Διέγρνπ 

Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Τπηρεςία 

Εςωτερικοφ 

Ελζγχου 
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δειαδή θαη πξνο ηα αλψηεξα θαη πξνο ηα θαηψηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ζθπξειαηεί ηελ 

ππεπζπλφηεηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπγρξφλσο εμαιείθεη ζιηβεξά θαηλφκελα 

επζπλνθνβίαο θαη απφπεηξεο κεηαηφπηζεο ησλ επζπλψλ ζε άιια άζρεηα άηνκα. Έηζη 

δηαζαθελίδνληαη θαηά ηξφπν απζηεξφ ζεβαζηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δίλνληαη απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο Διεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ νη παξεθθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

απφ ηελ νκαιή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.2.   ρέζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Ζ επηηξνπή ειέγρνπ (Audit Committee) κηαο επηρείξεζεο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, απ’ φπνπ θαη αληιεί ηελ εμνπζία ηεο. Έρεη  ζπκβνπιεπηηθφ 

ραξαθηήξα θαη θαζψο είλαη πξνέθηαζε ηεο Γηνίθεζεο, νη αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη ην θχξνο 

ηεο είλαη απμεκέλα. ε ηεξαξρηθή βάζε βξίζθεηαη θάησ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

απνηειείηαη απφ ιίγα κέιε θαη έρεη ζθνπφ λα πξνηείλεη ηνλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή, λα 

θαζνξίζεη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη λα εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Ωο 

αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

 Δίλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο απηνχ, 

κέζσ ησλ αξκφδησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο, επίζεο, θαη γηα ζέκαηα ειέγρσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 Δίλαη ε αξκφδηα γηα λα επαλεμεηάδεη, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ πθηζηάκελε 

νξγάλσζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα ή 

κε ηεο νξγάλσζήο ηεο, ζε ελδερφκελε δε απφθιηζε απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηε 

Γηνίθεζε πνιηηηθή νθείιεη λα επηζεκαίλεη ηηο αδπλακίεο θαη λα ππνδεηθλχεη ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 Δπνπηεχεη, παξάιιεια κε ηε Γηνίθεζε ή ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηε Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή καδί ηεο, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 πλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε 

ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηνπο πςεινχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο θηλδχλνπο. 



 

23 
 
 

 Φέξεη ηελ επζχλε ησλ ηειηθψλ πνξηζκάησλ θαη αλαθνξψλ, πνπ ζπληάζζεη ε Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη επί ηνχηνπ ζπδεηά ηηο εηζεγήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηα 

εκπιεθφκελα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πξνσζεί γηα λα ηχρνπλ ηεο αλάινγεο 

εθαξκνγήο, κε ηαπηφρξνλε, φκσο ζπλερή παξαθνινχζεζε. 

 Σέινο, κεξηκλά, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε 

ζπδεηήζεηο κε ηε Γηνίθεζε γηα ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο θαη ζε ζπλαληήζεηο 

φπνπ ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο, κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ειέγρνπ , απνθάζεηο. 

 

¨Όπσο είλαη θαλεξφ, κηα ελλνηνινγηθή αδπλακία ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ 

πειάηε ππάξρεη, γηαηί ν πειάηεο πξνζιακβάλεη, πιεξψλεη θαη απνιχεη ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή. 

Καη ελψ πνιινί κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα ζρέζε πειάηε-ειεγθηή δελ είλαη δπλαηφ λα 

βιάςεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, ελ ηνχηνηο ην θνηλφ δηαβιέπεη κε ακθηβνιία κηα ηέηνηα 

ζρέζε, ηδηαίηεξα φηαλ ηφζα ζθάλδαια αλαθαιχπηνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ινγηζηή κπνξεί 

λα ελδπλακσζεί αλ κηα επηηξνπή ειέγρνπ (φπσο ζπλήζσο απνηειείηαη απφ κέιε θαη Γηεπζπληέο, 

εθηφο επηρείξεζεο) πξνηείλεη ηνλ ειεγθηή ν νπνίνο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. πλήζσο ν ειεγθηήο, πξηλ 

αξρίζεη ηελ ειεγθηηθή ηνπ εξγαζία, ζπλαληάηαη κε ηελ επηηξνπή θαη ζπδεηά ην ζθνπφ θαη ηελ 

έθηαζε ηνπ ειέγρνπ.  

Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ, ζπλήζσο, είλαη ε έθθξαζε ηεο γλψκεο ησλ ειεγθηψλ, γηα ηελ 

αιήζεηα θαη αμηνπηζηία  ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξεί φκσο λα πεξηιακβάλεη 

θαη ζρφιηα γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γηα ηηο θαηεπζχλζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ην κάλαηδκελη.  

Αθφκε, ε επηηξνπή ζπδεηά κε ηνλ ειεγθηή ηα απνηειέζκαηά ηνπ ειέγρνπ. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξνθχπηνπζα 

γλψκε ησλ ειεγθηψλ γηα ηα δηάθνξα πξαγκαηηθά ή πηζαλά πξνβιήκαηα. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε 

απφ ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ 

ζπδεηνχληαη κε ηελ επηηξνπή. Σειηθά νη δηάθνξεο πξνηάζεηο ηνπ ειεγθηή γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπδεηνχληαη κε ηελ επηηξνπή.  

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, φηαλ νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Απηφ 
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βνεζά θα ηνλ εμσηεξηθφ αλεμάξηεην ειεγθηή, γηα ζπλαιιαγέο νη νπνίεο είλαη αζπλήζηζηεο, 

έθηαθηεο θαη κε επαλαιακβαλφκελεο θαη νη νπνίεο δελ πεξλνχλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαλάιηα θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ χπαξμε ηεο επηηξνπήο απηήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ηθαλά θαη ελήκεξα κέιε, ελδπλακψλεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. 

 

2.3.   Δίδε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 
 
Σα είδε ηνπ  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ 

θιαζζηθή βηβιηνγξαθία, ηνπο Γηνηθεηηθνχο θαη ηνπο Λνγηζηηθνχο ειέγρνπο. 

Οη Γηνηθεηηθνί έιεγρνη θαζνδεγνχληαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο, ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο, ην ζρέδην νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο θαλνληζκνχο ή εγθπθιίνπο 

θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη παξνρήο εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ. Παξαδείγκαηα ηππηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ: 

 

 νη εζσηεξηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ή ρνξήγεζεο πξφζζεησλ 

αδεηψλ απνπζίαο 

 ε θαζηέξσζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε εθαξκνγή ηαηξηθήο εμέηαζεο ησλ 

λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ ζηελ επηρείξεζε 

 Ζ ππνρξεσηηθή έγθξηζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή γηα επελδχζεηο πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φξην ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

 χζηεκα αζθάιεηαο πνπ λα επηηξέπεη επέκβαζε θαη δηνξζσηηθή εγγξαθή ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κφλν νξηζκέλσλ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ. 

 Ζ ρξήζε δηαθφξσλ πξνυπνινγηζκψλ, εθζέζεσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθνχ , ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη εθζέζεσλ απφδνζεο ηεο εηαηξίαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

  

Απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ 

έιεγρνπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ε επίβιεςε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πνιηηηθέο ηεο. Έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο. ηελ θαζηέξσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην Management επηιέγεη έλα ζρέδην νξγάλσζεο, κεζφδνπο, 

ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  Γελ 
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έρνπλ δειαδή άκεζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ θαη δελ ελδηαθέξνπλ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν (Οξθσηφ Λνγηζηή) γηαηί απνβιέπνπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

νξζνινγηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

ε αληίζεζε κε ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, νη Λνγηζηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηηο 

κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ηερληθέο θαη ην ζρέδην ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ΑΗΟΛ κε ηελ 

εγθχθιην ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ Νν1 (SAS No 1, AU 320.28) νξίδεη φηη νη Λνγηζηηθνί 

έιεγρνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα παξέρνπλ ηε ινγηθή βεβαηφηεηα φηη: 

 

1. Οη ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη, ζχκθσλα  κε ηε γεληθή ή εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο 

δηνίθεζεο. 

2. Οη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη θαηά ηξφπν πνπ: 

 λα επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο ή κε νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη  

 λα απνδίδνπλ ηελ επζχλε ρεηξηζκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

3. Ζ πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηηξέπεηαη κφλν ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε 

ηεο δηνίθεζεο. 

4. Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζπγθξίλνληαη κε ηα ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ινγηθά δηαζηήκαηα θαη ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 

Παξαδείγκαηα ηππηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη : 

 

 Ζ θαηάξηηζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηξάπεδεο, απφ έλαλ ππάιιειν 

ν νπνίνο δελ έρεη ην δηθαίσκα έθδνζεο ππνγξαθήο επηηαγψλ ή ρεηξηζκνχ κεηξεηψλ. 

 Ο θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ κφλν φηαλ ηα δηάθνξα 

πιηθά έρνπλ πξάγκαηη παξαγγειζεί θαη έρνπλ παξαιεθζεί. 
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Μία δηαθνξεηηθή δηάθξηζε, πην εηδηθή, ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

κηαο επηρείξεζεο. Έηζη, ππάξρνπλ πνιιά είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζα θαη νη ιεηηνπξγίεο, 

δειαδή, νηθνλνκηθνί έιεγρνη, δηνηθεηηθνί, παξαγσγήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεραλνγξάθεζεο ινγηζηεξίνπ, αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ, ηερλνινγίαο 

θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη , γεληθά, έιεγρνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηέπνπλ 

ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. 

Σα δηάθνξα είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη δελ 

ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα, θαζψο ζηελ πξάμε, εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. 

 

2.4.   Καηεγνξίεο Διέγρσλ 

 
χκθσλα κε ηνλ Υξήζην Καδαληδή

6
, νη έιεγρνη κε βάζε δηάθξηζεο ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Έιεγρνη Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. θνπφο απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη ε δηακφξθσζε 

θαη έθθξαζε κηαο γλψκεο γηα ην θαηά πφζν νη θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη αλ απηέο απεηθνλίδνπλ 

αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

2. Έιεγρνη πκκόξθσζεο. θνπφο ελφο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

θαηά πφζν ν ειεγρφκελνο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ή αθνινπζεί 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ θάπνην ηεξαξρηθά ή δηνηθεηηθά αλψηεξν θνξέα. 

Βαζίδνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ δηνίθεζε θξηηήξηα θαη κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλά ηαθηά δηαζηήκαηα εβδνκάδαο 

ή κήλα, αιιά θαη αηθληδηαζηηθά. π.ρ. έιεγρνο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη έιεγρνη ηεο 

Αγνξαλνκίαο 

                                                           
 

6
 Υξήζηνο Καδαληδήο, «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ», Πεηξαηάο 2006, εθδφζεηο Business Plus A.E. ζει 82-89 



 

27 
 
 

3. Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη. Απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. Ηθαλνπνηνχλ 3 ζθνπνχο: 

 Πξνζδηνξηζκφο Απφδνζεο 

 Πξνζδηνξηζκφο Δπθαηξηψλ γηα Βειηίσζε 

 Τπνβνιή πζηάζεσλ γηα Βειηίσζε θαη Πεξαηηέξσ Γξάζε 

Μία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ Διέγρνπ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ησλ Λεηηνπξγηθψλ Διέγρσλ θαη Διέγρσλ πκκφξθσζεο 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 1. Πεξηπηψζεηο Γηαθνξεηηθψλ Καηεγνξηψλ Διέγρνπ 

Καηεγνξία 

Διέγρνπ 

Φύζε 

Διεγρόκελσλ 

ηνηρείσλ 

Πξνθαζνξηζκέλα 

Κξηηήξηα 

Βαζκόο 

Αληαπόθξηζεο 

Κύξηνη 

Υξήζηεο 

ησλ 

Πνξηζκάησλ 

ηνπ Διέγρνπ 

Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ 

Μεγέζε 

Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο 

Α 

Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Αλαθνξψλ 

Αθξηβνδίθαηε 

Παξνπζίαζε 

Μέηνρνη, 

Πηζησηέο & 

Άιινη 

πκκφξθσζεο 

ηνηρεία 

Φνξνινγηθήο 

Γήισζεο ηεο Ω 

Φνξνινγηθνί 

Κψδηθεο, Νφκνη θαη 

Καλνληζκνί 

Οξζφηεηα 

Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία 

Γ.Ο.Τ 

Λεηηνπξγηθφο 

ηαηηζηηθά 

ηνηρεία 

Απφδνζεο ηνπ 

Κέληξνπ 

Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ Γήκνπ Β 

Σεζέληεο ηφρνη απφ 

ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην 

Μηθξή 

Απφθιηζε 

Γεκνηηθφ 

πκβνχιην 
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4. Έιεγρνη Γηνίθεζεο. θνπφο ηνπο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνηθήζεσο κηαο 

επηρείξεζεο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ, δειαδή αμηνινγείηαη ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο κέινπο ή ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

δηνηθήζεσο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο ηκήκαηνο ηεο. 

5. Έιεγρνη Κνηλσληθήο Δπζύλεο. ηφρνο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε επαιήζεπζε, επηθχξσζε, θαη 

επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ε Κνηλσληθή 

Λνγηζηηθή ε νπνία απεηθνλίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο κε ην Κνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

6. Έιεγρνη Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο θαη Απάηεο
7
. Πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ειέγρσλ κε 

ζηφρν ηελ απνθάιπςε θαη ηελ πξφιεςε απαηειψλ ελεξγεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

7. Δηδηθνί Έιεγρνη. Πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ δελ αλήθνπλ ηηο πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξίεο. Δδψ αλήθεη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

 

 

                                                           
 

7
 Με βάζη ηα δημοζιεςθένηα αποηελέζμαηα έπεςναρ ηος βαπόμεηπος απάηηρ πος ππαγμαηοποιεί ζε 

εηήζια βάζη μεγάλη διεθνήρ ελεγκηική εηαιπία ζηη Βόπεια Εςπώπη, Ο απιθμόρ ηυν ςποθέζευν 

επισειπηζιακήρ απάηηρ ηο 2003 έθηαζε ηιρ 153 ένανηι 83 ςποθέζευν ηος έηοςρ 2002.Για ηην 

πεπίοδο 1990-2002 ο μέζορ εηήζιορ απιθμόρ διαμοπθώθηκε ζε 67 πεπιπηώζειρ απάηηρ ηο έηορ. 

Από μια ξεσυπιζηή έκθεζη ηηρ ίδιαρ εηαιπίαρ πος δημοζιεύθηκε ηον Ιανοςάπιο ηος 2004 και πος 

βαζίζηηκε ζηιρ ζηαηιζηικέρ ηυν δικαζηηπίυν, πποκύπηει όηι ο απιθμόρ ηυν μεγάλυν ςποθέζευν 

απάηηρ ζσεδόν διπλαζιάζηηκε αν και ηα ποζά μειώθηκαν. Οι ανώηεποι ςπάλληλοι πος είναι 

ςπεύθςνοι για ηιρ σπημαηοδοηήζειρ, ηλικίαρ από 36 έυρ 55 εηών είναι οι πλέον πιθανοί αςηοςπγοί 

ηηρ εηαιπικήρ απάηηρ ζύμθυνα με μια ανηίζηοιση έπεςνα. Το ζςμπέπαζμα βαζίζηηκε ζε μία 

εμπειπική ανάλςζη 100 πεπιπηώζευν απάηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν πποηγούμενυν δύο εηών. Ο 

σπόνορ πποϋπηπεζίαρ ηυν αηόμυν αςηών ήηαν μεηαξύ 10 και 25 έηη. Το 70% ηυν ςποθέζευν 

απάηηρ έγινε από δπάζηερ μεηαξύ 36 και 55 εηών Τα δύο ηπίηα ηυν ςποθέζευν αςηών 

ππαγμαηοποιήθηκαν από ηοςρ διεςθςνηέρ ή ανώηεπα ζηελέση. Το πποζυπικό ηλικίαρ μεηαξύ 18 και 

25 αποηέλεζε μια μικπή μειοτηθία ηηρ ηάξηρ ηος 1% όλυν ηυν απαηών πος ππαγμαηοποιήθηκαν. 

Η ύπαπξη ζςνεπγειών βπέθηκε ζηο 50% ηυν πεπιπηώζευν απάηηρ με ηο δπάζηη να ενεπγεί ζε 

ζςνηονιζμό με μέσπι και ηέζζεπα άλλα άηομα. Από ηην ίδια έπεςνα πποέκςτε όηι ζηο ένα πέμπηο 

ηυν ςποθέζευν απάηηρ δεν ςπήπξε καμία κύπυζη για ηοςρ δπάζηερ. 
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2.5.   Πεξηερόκελν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 
 

Πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο. 

Σέηνηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα παξάδεηγκα είλαη: 

1. Οη δηαδηθαζίεο εηζπξάμεσλ θαη δηαρείξηζεο απηψλ, φπσο θαη ε δηαρείξηζε ησλ μέλσλ θαη 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

2. Έλα εγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε, ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο 

θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Μέζα απφ έλα 

ηέηνην νξγαλφγξακκα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε 

πεξηνρή επζχλεο αλά ηνκέα, ηκήκα 

3. Ζ πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζε φια ηα επίπεδα 

ησλ πειαηψλ. 

4. Έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ πεξηγξαθή 

θαζεθφλησλ αλά ηκήκα θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. 

5. Ζ πνιηηηθή αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα επίπεδα. 

6. Ζ απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζηφρσλ θαη ε πνιηηηθή πινπνίεζεο 

απηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ δξάζεο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ην πνζεηφ απνηέιεζκα. 

7. Έλα πιήξεο θαη ελήκεξν θαηαζηαηηθφ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη απνηππψλνληαη κε 

ζαθήλεηα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη νη θχξηνη ζθνπνί ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. 

8. Έλα ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο. Έλα αμηφπηζην ζχζηεκα M.I.S  κε επξχηεηα 

επηρεηξεζηαθνχ πλεχκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

9. Έλα ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο γηα εθρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζε 

ζηειέρε γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ εθπξνζψπεζεο 

ηεο Δηαηξείαο, έλαληη ηξίησλ. 

10. Μία πνιηηηθή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

αμηνιφγεζεο, εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, αμηνπνίεζε θαη γεληθφηεξα ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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Πίλαθαο 2: Απνηχπσζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

 

2.6.   Αξκνδηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο πην θάησ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ, πξναγσγψλ, αμηνινγήζεσλ θαη 

αμηνπνηήζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθφηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

πξνζσπηθνχ. 

2. Δμεηάδεη ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηά 

ηεο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο 

κε ηξίηνπο.  
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3. Αμηνινγεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο, θαζψο θαη κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη κε ηηο παξερφκελεο 

εμνπζηνδνηήζεηο. 

4. Διέγρεη ηελ πιεξφηεηα, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

5. Δμεηάδεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ παξαθνινχζεζε, εθηίκεζε, αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Αλαδεηά ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ θηλδχλσλ 

θαη εηζεγείηαη κέηξα απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

6. Αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

7. Δμεηάδεη ηηο κεηξήζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

ηεο ηεξαξρίαο πιελ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ. 

8. Αμηνινγεί ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν εληφο ησλ 

ηκεκάησλ φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο  γεληθφηεξα. 

9. Δμεηάδεη, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηα 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ην χςνο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Παξάιιεια, 

παξαθνινπζεί εάλ ηεξείηαη ε πξνζδηνξηζζείζα πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ φπσο 

θαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, θαζψο θαη νη φξνη ηφζν ηνπ 

δαλεηζκνχ φζν θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

10. Δθηηκά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηχπσλ απφδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέηεη 

θάζε θνξά ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη αμηνινγεί ηελ πνιηηηθή πνπ ππαγνξεχνπλ ηα 

πξφηππα απηά. 

11. Αμηνινγεί ηηο πνιηηηθέο γηα απνζάξξπλζε θαη απνηξνπή ησλ θαηαρξήζεσλ ηεο απάηεο, 

ηνλ πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο, ησλ θζνξψλ θαη 

θινπψλ, θαζψο θαη ην γεληθφηεξν θιίκα αθνζίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο 

επηρεηξεζηαθήο εζηθήο. 
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12. Γηαπηζηψλεη θαηά πφζν νη δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

ζαθή αληίιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, αλ είλαη άξηηα 

ζηειερσκέλεο, θαζψο θαη αλ αμηνπνηείηαη θαηάιιεια ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 

13. Δμεηάδεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ηα 

ζηειέρε φισλ ησλ επηπέδσλ. 

14. Αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ κε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. 

15. Δθηηκά ην ζπλνιηθφ αιιά θαη ην επηκέξνπο θφζηνο ησλ ηκεκάησλ, ην νπνίν ζπγθξίλεη κε 

ην πξνυπνινγηζζέλ, θαη απφ ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ην αληίζηνηρν φθεινο πξνζδηνξίδεη 

επηθεξδείο ή δεκηνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο. Δληνπίδεη ηα ζεκεία πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε 

κε άκεζα απνηειέζκαηα. 

 

2.7.   Μεραληζκνί Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Μεραληζκνί ή κέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη πνιηηηθέο, κεραληζκνί, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαζθάιηζε ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ 

θαη ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη κεραληζκνί 

απηνί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ 

 Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

 Φπζηθνί Έιεγρνη 

 Γηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ 

Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε Δπηδόζεσλ: Έλα ηζρπξφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ πξνζψπσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε πξνυπνινγηζκνχο, πξνβιέςεηο θαη 

επηδφζεηο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ 

κεραληζκνχ. 

Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηώλ: Μία πνηθηιία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο 

εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο 
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κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη : νη γεληθνί έιεγρνη θαη νη έιεγρνη 

εθαξκνγψλ. Οη γεληθνί έιεγρνη ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ηνπ θέληξνπ ησλ δεδνκέλσλ  θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ δηθηχνπ, απφθηεζε, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, αζθάιεηα 

πξφζβαζεο θ.ι.π. Οη έιεγρνη εθαξκνγψλ ζπκβάινπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο, ηεο 

ξαθξίβεηαο, ηεο χπαξμεο εμνπζηνδφηεζεο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκνχο πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρεη ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε. Σν Διιεληθφ Διεγθηηθφ 

Πξφηππν 4401 ζέηεη ην πιαίζην ειέγρνπ ζε κεραλνγξαθεκέλα πιεξνθνξηαθά πεξηβάιινληα.  

Φπζηθνί Έιεγρνη: Οη έιεγρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ θπζηθή αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Οη θπζηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θπζηθήο πξνζηαζίαο, φπσο 

είλαη νη αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, εμνπζηνδφηεζε γηα πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ 

θαη αξρεία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πεξηνδηθή απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 

αληηζηνίρεζε ησλ απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα ηεξνχκελα κεηξψα ή βηβιία. Ζ παξεκπφδηζε 

θπζηθήο επαθήο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ κε νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πφξηεο θαη 

θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο επαθήο ή παξνπζίαο κε ειεθηξνληθέο 

θάκεξεο, βηβιίν επηζθεπηψλ, απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θπζηθψλ ειέγρσλ. 

Γηαρσξηζκόο Καζεθόλησλ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κία επηρείξεζε λα δηαρσξίζεη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

απφ ηελ θχιαμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ αλεμάξηεηε εθηέιεζε θάζε κίαο απφ 

ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κεηψλεη ηελ επθαηξία γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ηφζν λα δηαπξάμεη φζν 

θαη λα απνθξχςεη ζθάικαηα ή απάηεο ζηελ θαλνληθή πνξεία ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Μία 

θιαζζηθή βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεη φηη θακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη 

ινγηζηηθή θαηαρψξεζε δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλα κφλν ππάιιειν, αιιά ε 

εξγαζία ηνπ θαζελφο ζα πξέπεη, απαξαίηεηα, λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εξγαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ, ελφο άιινπ ππαιιήινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ έλα ηξίην ππάιιειν (εζσηεξηθφ 

ειεγθηή ή επνπηεχνληα πξντζηάκελν). Ζ αξρή απηή ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερζεί αξλεηηθή 

θξηηηθή κε ην επηρείξεκα φηη δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηία. Παξά ηελ θξηηηθή ν ηξηπιφο 
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δηαρσξηζκφο ηεο, α) δηελέξγεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ β) ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ θαη απφ γ) ηε δηαρείξηζε θαη θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζθαιίδεη επαξθψο ηε δηαρεηξηζηηθή επηαμία ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ιφγνη θφζηνπο- νθέινπο 

θαζηζηνχλ ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ αζχκθνξν ηφηε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμεη εηδηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ. 

 

2.8  Κίλδπλνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο θίλδπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ελφο νπζηαζηηθνχ ζθάικαηνο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο, απφ ηελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο λα εληνπίζεη ή λα απνηξέςεη ην ζθάικα απηφ. Δίλαη επλφεην φηη φζν πην 

απνηειεζκαηηθφο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

ζρεηηθφο θίλδπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν Διιεληθφ Διεγθηηθφ Πξφηππν 4400 θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί σο ζπλψλπκν ηνπ θηλδχλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνλ φξν θίλδπλνο δπζιεηηνπξγίαο 

ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηνλ νπνίνλ νξίδεη ζρεηηθά φηη: 

Ο ειεγθηήο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, γηα θάζε θχξηα θαηεγνξία ππνινίπσλ ή ζπλαιιαγψλ. 

Ζ πξνθαηαξθηηθή απηή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηνλ θίλδπλν σο πςειφ, εθηφο εάλ ν ειεγθηήο: 

 

1. έρεη εληνπίζεη δηθιίδεο αζθαιείαο, πνπ έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο λα απνηξέςνπλ ή λα 

απνθαιχςνπλ ή λα δηνξζψζνπλ έλα νπζηψδεο ιάζνο, θαη  

2. ζρεδηάδεη λα ππνβάιιεη ηηο δηθιείδεο απηέο ζε δνθηκαζία, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε 

επάξθεηά ηνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν Διεγθηήο νθείιεη λα εμεηάζεη αλ νη δηθιείδεο αζθαιείαο ήηαλ ζε ιεηηνπξγία 

θαζ’ φιε ηελ ππφ έιεγρν πεξίνδν. Ο ειεγθηήο, κε βάζε ην ίδην πην πάλσ ειεγθηηθφ πξφηππν, 

νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη ζηα θχιια εξγαζίαο: 

 

1. ηελ εμαζθαιηζζείζα θαηαλφεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα γλσξίζεη: 
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 ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ, 

 ηελ αθεηεξία ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εμνπζηνδνηνχληαη θαη ζπιιακβάλνληαη, 

 ηα ζεκαληηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη παξαζηαηηθά ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ 

απφ ηα νπνία αληινχληαη θαη ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

 ηε δηαδηθαζία ινγηζηηθνπνίεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηελ 

αθεηεξία ηνπο κέρξη ηελ απεηθφληζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

2. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Καινζρεδηαζκέλνη εζσηεξηθνί έιεγρνη, φπσο είλαη θπζηθφ, απμάλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα ιάζε εκπνδίδνπλ ή αληρλεχνληαη έγθαηξα. Ο θίλδπλνο 

δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο δελ κπνξεί πνηέ λα κεδελίζεη, επεηδή δελ κπνξεί λα 

ππάξρεη απφιπηε δηαζθάιηζε φηη φιεο νη ζεκαληηθέο αλαθξίβεηεο ζα εκπνδηζηνχλ ή ζα 

αληρλεπζνχλ απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη ειεγθηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

θίλδπλν δπζιεηηνπξγίαο δηθιείδσλ αζθαιείαο, κε ην λα πξνηείλνπλ ζηε δηνίθεζε βειηηψζεηο 

ζηνπο πθηζηάκελνπο  κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηή ε επηξξνή φκσο πεξηνξίδεηαη απφ 

ην θαηά πφζν κπνξνχλ νη ζπκβνπιέο ησλ ειεγθηψλ, λα πηνζεηεζνχλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο.  

Όζν πην πςειφ είλαη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, 

ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα αληρλεχζεη ή λα εκπνδίζεη κηα αλαθξίβεηα 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηζρπξηζκνχ ηεο Γηνίθεζεο. Δμαηηίαο απηνχ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη ηελ 

πξέπνπζα ινγηθή δηαζθάιηζε φηη έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη απνκαθξπλζεί νη ζεκαληηθέο 

αλαθξίβεηεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Απφ ηα πην πάλσ ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ν θίλδπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

νξηζηεί σο ε πηζαλφηεηα νη δηάθνξνη κεραληζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα κελ 

απνηξέςνπλ ή απνθαιχςνπλ νπζηψδε ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ρήκα 3. πζηαηηθά ζηνηρεία Διεγθηηθνχ Κηλδχλνπ 

 

                          Δγγελήο Κίλδπλνο 

 

 

 

 

 

 

 

Κίλδπλνο εζσηεξηθνύ 
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Κίλδπλνο Αλίρλεπζεο 

 

 

 

 

 

 

Διεγθηηθόο Κίλδπλνο 

 

 

ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΣΙ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 

ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 

ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΕΙ Ο ΕΛΕΓΚΣΗ 
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2.8.1   Μνληέιν αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ
8
 

 

Σν κνληέιν αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ (Colbert θαη Alderman, 1995) είλαη απφ ηα πιένλ 

ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Καηαγξάθνληαη ηξία είδε θηλδχλνπ (AICPA, 1983): 

 ύκθπηα Δλππάξρσλ Κίλδπλνο( IR ή inherent risk), είλαη ην ελδερφκελν εκθάληζεο 

ιαλζαζκέλεο παξαδνρήο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ιφγσ απνπζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Κίλδπλνο πζηήκαηνο Διέγρνπ(CR ή control risk), είλαη ε πηζαλφηεηα φηη ε απνηπρία 

ζπκκφξθσζεο, νη αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο, θαη νη ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο δελ ζα 

αληρλεπζνχλ απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Κίλδπλνο Αλίρλεπζεο (DR ή detection risk), αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο, σο ππεχζπλνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δελ αληρλεχεη ηηο 

ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο, ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο θαη ηηο αλεπαξθείο 

δηαδηθαζίεο. Αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο ζε έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαζνξίδεηαη σο: 

AR= IR×CR×DR 

(Όπνπ AR= Audit Risk, IR=Inherent Risk, CR= Control Risk, DR= Detection Risk) 

ηα πιαίζην επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα δηελεξγεζεί κείσζε 

ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ AICPA, (1988,1995) 

θαη ηνλ IFA(1991), ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα θαηαλνεί πιήξσο ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε θαηαλφεζε βνεζά δξαζηηθά ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Ζ κείσζε ηνπ αμηνινγεκέλνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο, 

βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα αξκνδηνηήησλ ηνπ ειεγθηή (Carmichael θαη Willingham, 2000). 

                                                           
 

8
 Γξνγαιάο Γεψξγηνο, Φσηηάδεο ζσκάο, νπκπεληψηε Γεκήηξε,¨Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: 

Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε θαη Πξαγκαηηθή Μειέηε Πεξίπησεζεο¨ 
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Δληνχηνηο, ν ζχκθπηνο θίλδπλνο (IR), ζεσξείηαη σο κεηαβιεηή επί ηεο νπνίαο ε επέκβαζε είλαη 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

2.9.   Άξζξν Ηνύλην 2006 - Έξεπλα ηνπ Σνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηνπ ΔΜΠ. 

 
ε πξσηνγελή έξεπλα

9
 πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Σνκέαο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηνπ ΔΜΠ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006, απαληήζεθαλ εξσηήκαηα ηνπ 

ηχπνπ πψο εθαξκφδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απφ ηηο ειιεληθέο 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, πνηα είλαη ε βαξχηεηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη θαη πνηεο είλαη νη ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ απηήλ ηε ζηηγκή. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

«Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί έλα θαη’ εμνρήλ λενζχζηαην ηκήκα ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

απέθηεζε νξγαλσκέλν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κεηά ην έηνο 2000, πηζαλφλ απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφθαζε 5/204/2000 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ ζηειερψλνπλ ηα ηκήκαηα απηά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο νπνίεο κεηαθηλήζεθαλ γηα 

λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ε πιεηνςεθία απηψλ (ηέζζεξηο 

ζηνπο πέληε ειεγθηέο) δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κηθξφηεξε ησλ έμη 

εηψλ. Οη ζπνπδέο ηνπο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθήο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, ελψ έλαο 

ζηνπο πέληε ειεγθηέο έρεη απνθηήζεη ηελ αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε CIA 

(Certified Internal Auditor). Αμηνζεκείσηε είλαη ε απνπζία πηζηνπνηεκέλσλ ειεγθηψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή θαηφρσλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ CISA 

(Certified Information Systems Auditor). Απηφ ππνδειψλεη φηη ε δηείζδπζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη δελ έρεη αθφκε 

θαζηεξσζεί ζαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

                                                           
 

9
 Η ερευνα δημοςιεφθηκε ςτην εφημερίδα Καθημερινή ςτισ  25-09-2005 ςτην ςτήλη «Επχειρήςεισ»  

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_25/09/2005_157876 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_25/09/2005_157876
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Δπαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

Ο αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (κεηξνχκελν ζε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, θχθιν εξγαζηψλ ή θεξδνθνξία). 

Σξεηο ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ησλ πεληαθνζίσλ εξγαδνκέλσλ εμππεξεηνχληαη 

απφ έλαλ ή δχν κφλν ειεγθηέο, ρσξίο λα δέρνληαη εμσηεξηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, κία ζηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο έρεη πξνρσξήζεη ζηε κεξηθή ή πιήξε αλάζεζε (co/out-

sourcing) δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο. 

Δπηπιένλ, ν κεγάινο θχθινο εξγαζηψλ ή ε πςειή θεξδνθνξία θάλεθε απφ ηελ έξεπλα φηη 

είλαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ out/co-sourcing ή 

αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φρη φκσο ηθαλή, αθνχ δελ εθαξκφδνπλ απηέο ηηο 

πξαθηηθέο φιεο νη επηρεηξήζεηο κε κεγάιν θχθιν εξγαζηψλ ή κεγάια θέξδε. 

 

Γηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίαο θαη ηα εξγαιεία ρξήζεο, ελλέα ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχλ θαη έρνπλ αλαπηχμεη ή 

βξίζθνληαη ζηε θάζε αλάπηπμεο Πιάλνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ειέγρνπο 

πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δξσηεκαηνιφγηα 

ειέγρνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο νδεγφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ειέγρσλ, έρνπλ αλαπηχμεη πέληε ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο θαη ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη θάλεη θάπνηα 

βήκαηα, αιιά αθφκε δελ έρεη νινθιεξσζεί. 

Οη ηερληθέο κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν 

αλάιπζεο ησλ ππφ έιεγρν δηαδηθαζηψλ, κε δεκνθηιέζηεξε απηή ησλ Γηαγξακκάησλ Ρνήο (67% 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηα ρξεζηκνπνηεί), κε ηα Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ λα 

αθνινπζνχλ, κε αηζζεηή φκσο δηαθνξά (40%). 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

αλέθεξαλ σο πην ζπρλφ απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ηε κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ (37%) θαη πσιήζεσλ (26%), νη νπνίεο 
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ηπγράλνπλ απμεκέλεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηνλ έιεγρν, θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

πιεξνθνξηθήο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 17% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ 

πξαγκαηνπνηεί πνηέ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ (risk assessment) θαη επίζεο ην 21% δελ έρεη θαζνξίζεη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζεκεία ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ιίγν 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο κε έλα 

ζπζηεκαηηθφ θαη ηππνπνηεκέλν ηξφπν. 

Απφ ηελ έξεπλα έγηλε αληηιεπηφ φηη κηα κεξίδα επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδεη αθφκα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ κηα γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε, θαη φρη ζαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξνζζέηεη αμία θαη βνεζάεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη γηα ην 5% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζεγγίζζεθαλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, 

δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πξνζεγγηζζνχλ νη ππεχζπλνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο απφ ηελ πξψηε 

επαθή δειψζεθε φηη δελ πθίζηαηαη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, παξφιν πνπ είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υ.Α.». 

 

2.10.  Άξζξν Ηνύλην 2007- Έξεπλα ηεο Ζιηάλλα Εαθεηξάθνπ γηα ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία ¨ Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ: 

Δκπεηξηθή Πξνζέγγηζε¨. 

 
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζζεί θαη λα θαηαγξαθεί ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ μερσξηζηφ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή 

ρξεζηκνπνηνχλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε πνπ έρνπλ πξνζιάβεη κέζσ ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Αθνινχζσο, λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή, ηε  ζπκβνιή πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηελ απφδνζε  

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο. 

Απφ ηα 280 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηηο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, επεζηξάθεζαλ 62, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο γχξσ ζην 22%. Τπήξραλ δχν 

ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ, αλάινγα κε ην αλ ε επηρείξεζε είρε δηθφ ηεο ηκήκα εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ ή αλ ρξεζηκνπνηνχζε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο πξψηνο ηχπνο εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε 31 εξσηήζεηο, ελψ ν δεχηεξνο 37 

εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απνηεινχληαλ απφ αλνηρηνχ ηχπνπ, θιεηζηνχ ηχπνπ θαζψο θαη 

εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ βαζκνινγηθή θιίκαηα ηνπ Likert. 

Σε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία θαη αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 12.0. Καηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, πνζνζηηαίεο κνλάδεο ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο ιεθζείζεο απαληήζεηο 

ην άξζξν 4 ηεο απφθαζεο 5/204/14.11.00 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο νξίδεηαη φηη: «…θάζε εηαηξία νθείιεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην 

νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ζα έρεη ηελ 

επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο…». Ωζηφζν, ππάξρεη έλα 

πνζνζηφ εηαηξηψλ, πνπ απνθάζηζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο αλεμάξηεηα απφ 

ηε απφθαζε επεηδή πίζηεπαλ φηη ε θίλεζε απηή ζα πξνζέδηδε αμία ζηελ εηαηξία, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα απμάλνληαλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

Δπίζεο, ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ επέιεμε ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κφλν νη 

δπν απφ ηηο εμήληα δπν επηρεηξήζεηο πνπ επέζηξεςαλ απαληεκέλα ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ρξεζηκνπνηνχλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γη’ απηφ ηνλ 

ιφγν απνθαζίζηεθε λα κε γίλεη θακία ζηαηηζηηθή αλάιπζε γη’ απηά ηα δεδνκέλα θαζψο ην 

δείγκα ζεσξείηαη κε ζεκαληηθφ.  

ηε ζπλέρεηα, φπσο απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπρλνηήησλ, γηα ηηο 19 απφ ηηο 60 

επηρεηξήζεηο ε δεκηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ επηινγή ηνπο, ελψ γηα ηηο 

ππφινηπεο 41 επηρεηξήζεηο ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ηκήκαηνο έγηλε ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

Έλα επηπιένλ εχξεκα είλαη φηη έλα πνζνζηφ ησλ εξσηεζεηζψλ επηρεηξήζεσλ, πέξαλ ηεο 

δηαηήξεζεο ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπλεξγάδνληαη θαη κε ειεγθηηθή εηαηξία. 
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πγθεθξηκέλα, ην 51, 67% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε «Δθηφο απφ ηε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηεο εηαηξίαο ζαο, ζπλεξγάδεζηε ηαπηφρξνλα θαη κε 

ειεγθηηθή εηαηξία;» ελψ ην 48,33% απάληεζε αξλεηηθά. 

 

Πίλαθαο 3: Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξνο ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ειέγρνπο 53 88,3 

Πξνηείλεη ιύζεηο 43 71,7 

Παίδεη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν 40 66,7 

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ απνηειεί 

απιψο έλα φξγαλν ειέγρνπ ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο, αιιά, 

εθφζνλ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπκβνπιεχεη θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο, ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα 

έλα ζπλεξγάηεο ή έλα άηππν κέινο ηεο δηνίθεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ζεσξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο. Γηα απηφ πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβεί ζηε δεκηνπξγία 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξφιν πνπ ε ιχζε ηεο πξφζιεςεο εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ 

ειεγθηηθή εηαηξία ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ ηκεκάησλ θαη ζπλεπψο νδεγεί 

ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη εηαηξίεο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία, ηελ απηαξρηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειεγθηή θαη έηζη 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Αθνινχζσο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο 

ηε δηνίθεζε, κέζσ ηεο δηαξθνχο επηθνηλσλίαο, πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκβνιέο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, δειαδή 

πξνζθνιιψληαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε έξεπλα έδεημε 

φηη δελ ππάξρεη νκνθσλία απφςεσλ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εηαηξηψλ πηζηεχεη φηη ππάξρεη 

ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα δχν κέξε, αιιά ππάξρεη θαη έλα εμίζνπ κεγάιν 

πνζνζηφ πνπ ζεσξεί φηη ε ζρέζε ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξε. πλεπψο, δηαπηζηψλεηαη φηη 
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ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ψζηε λα απμεζεί ηαπηφρξνλα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν νξζά, αθνχ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζπκπίπηνπλ κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ ειέγρνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηξίηνπο πξάγκα αλακελφκελν αθνχ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

ε κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη φηη πνιιά 

ζεκεία επηδέρνληαη βειηίσζε, ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ 

θαη λα πξνζδψζεη κεγαιχηεξε αμία ζηελ επηρείξεζε. Ωζηφζν, ζα ήηαλ άδηθν λα εηπσζεί φηη δελ 

εθαξκφδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ή φηη ε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνζβιέπεη 

ζηε δηαξθή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ ελίζρπζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

φπσο ηελ πξφζιεςε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

 
2.11. Αξζξν Ηνύλην 2011- Έξεπλα γηα ην ύγρξνλν Ρόιν ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ 

 
Ζ  Απνηχπσζε ηνπ χγρξνλνπ Ρφινπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία είλαη 

κία πξνζπάζεηα ηνπ Λέθηνξα Γξνγαιά Γεψξγηνπ, ηνπ θαζεγεηή Γθνχκα πχξνπ, ηεο 

ζπλεξγάηηδαο Κεζίζε Δπαλζία θαη ηεο Οιγα Μαιιηαξίδνπ απφθνηηε ηνπ ΣΔΗ εξξψλ. 

Ο πιεζπζκφο πνπ επηιέγεη λα γίλεη ε έξεπλα ήηαλ κφλν νη Δηζεγκέλεο εηαηξίεο, θαζψο απηέο 

είλαη ππνρξεσκέλεο βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/2000 λα έρνπλ 

θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία 

ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

εηδηθφηεξα εξσηήζεηο κέζσ ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert. Γηα λα είλαη εχρξεζην ην 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε δχν ηκήκαηα, ην ηκήκα Α πεξηιακβάλεη Γεληθέο πξνζσπηθέο 

εξσηήζεηο θαη ην ηκήκα Β αθνξά ζέκαηα γεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ 
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ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα αμηνινγήζεθε ν «Γεληθφο ξφινο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ», ν «ξφινο ζηελ Αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ», ν «Ρφινο ζηελ 

Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» θαη ηέινο ν « Ρφινο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ». Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

βγήθαλ είλαη ηα εμήο: 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλφηεηαο εξψηεζε ΗΗ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Δζσηεξηθόο ειεγθηήο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε 37 100.0 100.0 

 

Σν 100% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε. Κάηη ηέηνην 

ήηαλ αλακελφκελν θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. 

Σέινο, ε Σξίηε εξψηεζε ε νπνία νινθιεξψλεη ην ηκήκα Α, εμεηάδεη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Σα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ έρνπλ εκπεηξία πάλσ απφ ηξία ρξφληα ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

Πίλαθαο 5 : Καηαλνκή εκπεηξίαο εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Ναη 

          Όρη 

               ύλνιν 

8 

29 

37 

21.7 

78.3 

100.0 

21.7 

78.3 

100.0 

 

Ωο γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ην ηκήκα Β, ην νπνίν είλαη θαη ν βαζηθφο θνξκφο ηεο έξεπλαο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε 

αιιειεμάξηεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή ρξίδνπλ εμαηξεηηθήο εθαξκνγήο. Δληνχηνηο, 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θξίλνληαη αλαγθαία. Δλ θαηαθιείδη, απνηειεί αλαληίξξεην γεγνλφο 

φηη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο, ν απνηειεζκαηηθφο 
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έιεγρνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπζηαζηηθή δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ, ε 

απνηξνπή ηνπ ελδερφκελνπ ηεο απάηεο θαη ε ελίζρπζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο απνηεινχλ κέηξα κεξηθά απφ ηα αδηακθηζβήηεηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ 

ην ζχγρξνλν ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

2.12. Άξζξν ¨Πξαθηηθή εθαξκνγή εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο «ΚΡΗ-

ΚΡΗ Α.Δ»¨.  

 
ηελ ελφηεηα ¨Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε θαη 

Πξαγκαηηθή Μειέηε Πεξίπησζεο¨ νη ζπγγξαθείο Γξνγαιάο Γεψξγηνο, Φσηηάδεο Θσκάο θαη 

νπκπεληψηεο Γεκήηξεο δηεξεπλνχλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο ΚΡΗ-ΚΡΗ ΑΔ. 

Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΡΗ-ΚΡΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζπζηάζεθε ηελ 31.12.1993 κε ζθνπφ ηεο 

Δηαηξίαο ηελ βηνκεραληθή επεμεξγαζία γάιαθηνο θαη φισλ ησλ παξαγψγσλ απηνχ, θαζψο θαη 

ησλ ζπλαθψλ θαη παξεκθεξψλ εηδψλ. (εηήζην δειηίν ΚΡΗ-ΚΡΗ, 2003). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ παγσηνχ 

θαη ηελ δηάζεζή ηνπο θπξίσο ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε γηανχξηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δθδφηξηαο ζηηο ρξήζεηο 2001, 2002, θαη 2003 αλήιζε ζην 

98,7%, 98,1% θαη 93,4% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, αληίζηνηρα. 

ηελ αγνξά παγσηνχ, ε ΚΡΗ-ΚΡΗ θαηείρε ην 2003 ην 6% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο, 

ελψ ην πνζνζηφ απηφ γηα ηε Βφξεηα Διιάδα αλήιζε ζε 13% (πεγή: εθηηκήζεηο Δηαηξίαο). 

Αλαιφγσο, ζηελ αγνξά γηανχξηεο, ε Δηαηξία θαηείρε ην 5% ηεο αγνξάο παξαδνζηαθνχ 

γηανπξηηνχ, ελψ ζηελ θαηεγνξία ηεο νηθνγελεηαθήο ζπζθεπαζίαο Δπξσπατθνχ Σχπνπ Γηανχξηεο, 

θαηείρε ην 32%. 

ηνηρεία Κιάδνπ ΚΡΗ-ΚΡΗ 

Ο επξχηεξνο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δηαηξείαο, είλαη ε ¨Παξαγσγή 

Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ¨. Ο θιάδνο ηνπ παγσηνχ  ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα, 

ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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Σν Σκήκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ζην Υ.Α.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο αξηζ. 5/204/14.11.2000 απφθαζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο δηαζέηεη Σκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ην νπνίν ζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, θαη έρεη ηελ 

επζχλε ηεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Σν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλεξγάδεηαη θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ, ηδηαηηέξσο φηαλ πθίζηαηαη ζέκα ιήςεο απφθαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη ¨ε παξνρή βνήζεηαο ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, θπξίσο κέζσ ηεο εθπνλήζεσο έγθπξσλ θαη 

έγθαηξσλ αλαιχζεσλ, εθηηκήζεσλ, πξνηάζεσλ, ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα φιν ην θάζκα 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ειέγρεη¨. Ο πξνζαλαηνιηζκφο, ηνλ νπνίν πηνζεηεί ε 

εηαηξία αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ καθξνρξφληνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο, θαη πεξηγξάθεηαη σο εμήο: ¨Ζ Δηαηξία ππνζηεξίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν, πξνθεηκέλνπ: 

 Να ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο ηεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ειεγθηηθέο αξρέο θαη ηα 

δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα. 

 Να ιεηηνπξγεί αληηθεηκεληθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ειέγρεη. 

 Να παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο εηαηξίαο, κέζσ 

αλαιχζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. 

 Να ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία παξνρήο βνήζεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη 

απηά. 

 Να έρεη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε αξρεία, πφξνπο θαη ελ γέλεη ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 
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Πξνζδηνξηζκόο / Οξηνζέηεζε πιαηζίνπ ειέγρσλ 

Ο άξηηνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη είλαη ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ βαζκίδσλ 

ηεξαξρίαο, ηελ ζπιιερζείζα εηαηξηθή γλψζε ηεο εηαηξίαο ε νπνία ελ πνιινίο αληηθαηνπηξίδεηαη 

ζηελ θνπιηνχξα ηε, θαη ηηο επί κέξνπο πξνηεξαηφηεηεο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαη ζηα πιαίζηα 

κηαο πην ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνινπζνχληαη ηα θαησηέξσ βήκαηα: 

 

 Καηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ή / θαη δηεπζχλζεσλ πνπ ειέγρνληαη, 

 Οκαδνπνίεζε θαηά νκάδα ειέγρσλ – projects, 

 Καζηέξσζε πξνηεξαηνηήησλ, 

 Οξηζκφο ζπρλφηεηαο ηνπ θάζε ειέγρνπ, 

 Καηάηαμε ησλ ειέγρσλ ζε ηαθηηθνχο θαη εηδηθνχο ειέγρνπο, 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο δχλακεο (αξηζκνχ) ησλ ειεγθηψλ πνπ ρξεηάδνληαη, 

 Καηάξηηζε ηνπ καθξνρξφληνπ πιάλνπ ειέγρσλ, 

 Καηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ ειέγρσλ. 

 

Δλδνγελείο θίλδπλνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ησλ παγσηνβηνκεραληώλ. 

Αλαιπηηθά, νη θίλδπλνη ησλ παγσηνβηνκεραληψλ ζρεηίδνληαη κε: 

1. Δπνρηθφηεηα 1. Πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ 

2. Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 2. Πξνζθνξά 

3. Κίλδπλνη απνζεκάησλ ιφγσλ εκεξνκελίαο ιήμεο 3. Εήηεζε 

4. πλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη 4. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 

5. Πεξηνξηζκνί (θηήξηα, ρψξνπο, ρσξεηηθφηεηα) 5. Τγεία - αζθάιεηα 

6. πζηήκαηα ή ηνκείο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 6. Υξεκαηνδφηεζε 

7. Απξφζκελα γεγνλφηα θαη απξνζεμίεο  7. Σερλνινγηθέο εμειίμεηο 

8. Αλζξψπηλνη πφξνη θαη αλάπηπμή ηνπο 8. Γίθηπα 

 

Κέληξα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ΚΡΗ-ΚΡΗ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. ην πιαίζην απνδνρήο απηήο ηεο ινγηθήο, ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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ηεο ΚΡΗ-ΚΡΗ, θξίλεη αλαγθαία ηελ αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ 

φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

ηε ΚΡΗ-ΚΡΗ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θάησζη 

θέληξα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ  ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΑΓΩΣΟΤ 

 ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

 ΣΜΖΜΑ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

2. ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΣΜΖΜΑ ΠΩΛΖΔΩΝ ΠΑΓΩΣΟΤ 

 ΣΜΖΜΑ MARKETING 

3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ 

4. ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS  ΣΜΖΜΑ ΠΩΛΖΔΩΝ 

 ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ 

 ΣΜΖΜΑ ΑΠΟΘΖΚΖ 

5. ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ  ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

 

 πκπεξάζκαηα 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο θπξίσο απφ ηα δηνηθεηηθά επηρεηξεζηαθά φξγαλα- κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, θαη θπξίσο ε δηαρείξηζε απηψλ κε ζηφρν είηε ηελ απνθπγή ηνπο, είηε 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο, επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ σο αξσγνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, θηλείηαη ζε έλα επξχηεξν επίπεδν δηνηθεηηθήο θηινζνθίαο θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, θαη πξνζζέηεη αμία κέζσ ηεο παξνρήο, κίαο ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνιεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

πληίζεηαη σο έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

πξαγκαηηθήο κειέηεο πεξίπησζεο, θαη ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 
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δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ, ζηελ πξφζιεςε θαη ζηελ θαηαζηνιή ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ. 

Απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ πιέγκαηνο πξνζεγγίζεσλ ησλ θαίξησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ησλ πιαηζίσλ ηεο 

ΚΡΗ-ΚΡΗ, βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ. Απνηειεζκαηηθά, ζπκβάιεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

 

3.1. Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

ηφρνο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγία (code of Ethics) είλαη λα πξνάγεη ηελ εζηθή θνπιηνχξα ζην 

επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί Διεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ 

θαη ζα ππεξαζπίδνπλ ηηο αθφινπζεο αξρέο:  

 Αθεξαηόηεηα. Ζ αθεξαηφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε 

θαη παξέρεη έηζη ηε βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο.  

 Αληηθεηκεληθόηεηα. Οη Δζσηεξηθνχ Διεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη Δζσηεξηθνί 

Διεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κηα ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ 

θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα 

άιισλ, θαηά ηα ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπ.  

 Δκπηζηεπηηθόηεηα. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο θαηάιιειε 

εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε λα γίλεη θάηη 

ηέηνην.  

 Δπάξθεηα. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  
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3.2. Σν ζύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ηε ζθνπηά ησλ Γηεζλώλ 

Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ 

 

Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 400 κε ηίηιν Δθηηκήζεηο Κηλδχλνπ θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

θαηαγξάθεη ηνπο πην θάησ εγγελείο πεξηνξηζκνχο  ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

 Σε ζπλήζε απαίηεζε ηεο δηνίθεζεο φηη ην θφζηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 

αλακελφκελα λα πξνθχςνπλ νθέιε. 

 Οη πεξηζζφηεξνη εζσηεξηθνί έιεγρνη θαηαηείλνπλ κάιινλ ζε ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη 

φρη ζε κε ηξέρνπζεο. 

 Ζ πηζαλφηεηα γηα αλζξψπηλν ζθάικα ιφγσ ακέιεηαο, αθεξεκάδαο, ιαλζαζκέλεο θξίζεο 

θαη ε παξαλφεζε ησλ νδεγηψλ. 

 Ζ πηζαλφηεηα παξάθακςεο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κε ηε ζπλέξγηα κέινπο ηεο δηνίθεζεο ή 

ππαιιήινπ κε ηξίηνπο εθηφο ή θαη εληφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

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

ειέγρνπ κπνξεί λα θάλεη θαηάρξεζε απηήο ηεο ππεπζπλφηεηαο π.ρ. κέινο ηεο Γηνίθεζεο 

ην νπνίν παξαθάκπηεη έλαλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Ζ πηζαλφηεηα θαηά ηελ νπνία νη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα απέβεζαλ αθαηάιιειεο ιφγσ 

κεηαβνιψλ ζηηο ζπλζήθεο, θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα εθθπιηζζεί. 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ησλ σο άλσ πεξηνξηζκψλ δελ κπνξεί λα παξέρεη ζηε 

δηνίθεζε ακεηάθιεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη νη ζθνπνί επηηεχρζεθαλ. 

 

3.3. Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή ειεγθηηθά Πξόηππα 

 

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

εθείλεο ηηο αξρέο, κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο επηπξφζζεηα ηνπ ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηηο 

νπνίεο έρεη θαζηεξψζεη ε Γηνίθεζε γηα λα επηηχρεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Έθζεζε , επηζθφπεζε θαη απνδνρή ζπκβηβαζκψλ. 

2. Έιεγρν αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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3. Έιεγρν εθαξκνγψλ θαη πεξηβάιινληνο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ π.ρ. 

κε ηελ θαζηέξσζε ειέγρσλ ησλ: 

 κεηαβνιψλ ζε ειεθηξνληθά ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα. 

 πξνζπέιαζεο ζε δεδνκέλα αξρείσλ 

4. Σήξεζε θαη επηζθφπεζε ινγαξηαζκψλ ειέγρνπ θαη πξνζσξηλψλ ηζνινγηζκψλ 

5. Απνδνρή θαη έιεγρν ηεθκεξίσλ 

6. χγθξηζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ κε εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

7. χγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηακεηξήζεσλ Σακείνπ, ρξενγξάθσλ θαη απνζεκάησλ κε ηα 

ινγηζηηθά ζηνηρεία. 

8. Πεξηνξηζκφ άκεζεο θπζηθήο πξνζπέιαζεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ινγηζηηθά 

αξρεία. 

9. χγθξηζε θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε πξνυπνινγηζκέλα πνζά. 

Πίλαθαο 6. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πιήξεο θαηαλφεζε απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ. Ζ ηπρφλ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπ ειεγθηή κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη γεληθφηεξα ε εκπεηξία θαη ε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ ειεγθηή ζηελ θαηαγξαθή θαη ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ησλ 

1. Λακβάλνληαη νη επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο εμνινθιήξνπ απφ έλα ή απφ έλα κηθξφ 

αξηζκφ αηφκσλ; 

2. Τπάξρεη επαξθήο παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ; 

3. πκβνπιεχεηαη ε Γηνίθεζε ηνλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ Διεγθηή  γηα ινγηζηηθά 

δεηήκαηα; 

4. Δίλαη δηαηεζεηκέλε ε Γηνίθεζε λα πξνζαξκφζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζεκαληηθψλ ζθαικάησλ; 

5. Έρεη ε Γηνίθεζε πηνζεηήζεη ηηο γεληθά απνδεθηέο Λνγηζηηθέο αξρέο; Γίλεη ε Γηνίθεζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν; 

6. Έρεη ε Γηνίθεζε αληαπνθξηζεί ζε πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο απφ ηνπο Διεγθηέο ηεο; 

7. Έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε θαη γλσζηνπνηεζεί ζην πξνζσπηθφ ηεο πνιηηηθέο 

πνπ λα αθνξνχλ απνδεθηέο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο, ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη 

θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο; 

8. Δπηδεηθλχεη ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ήζνο θαηά ηελ εμάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

θαη παξέρεη ζαθή εζηθή θαζνδήγεζε ζην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ζσζηφ θαη 

ηη ιάζνο; 
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επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο 

θαηαλφεζεο ην ζπζηήκαηνο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

ειεγθηηθφ πξφηππν, ζπκπιεξψλεηαη απφ : 

1. Δξσηήκαηα πξνο αξκφδηνπο ηεο Γηνηθήζεσο, ην Δπνπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ζε 

δηάθνξα νξγαλσηηθά επίπεδα κέζα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, καδί κε αλαθνξέο ζηελ 

ηεθκεξίσζε, φπσο είλαη νη δηαδηθαζίεο εγρεηξηδίσλ, πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ θαη 

δηαγξάκκαηα ξνήο. 

2. Δμέηαζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη αξρείσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη  

3. Παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηεο δηνηθήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο θχζεο ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

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

ειεγθηηθά θχιια εξγαζίαο ηελ αληίιεςε πνπ απέθηεζε πάλσ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

καδί κε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηνλ θίλδπλν  ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ ηεθκεξίσζε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά 

κε ην ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

είλαη ζέκα θξίζεσο ηνπ ειεγθηή. Κνηλέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κφλεο ηνπο ή ζε 

ζπλδπαζκφ, είλαη αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο, εξσηεκαηνιφγηα, θαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη 

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

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηε θχζε ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο θαη 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γεληθά, φζν πην πνιχπινθα είλαη ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη  πην εθηεηακέλεο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ ειεγθηή, ηφζν πην εθηεηακέλε είλαη ε ηεθκεξίσζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη απφ 

ηνλ ειεγθηή. 
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3.4. Πξόηππα Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ  

 
Ο ζθνπφο ησλ Πξνηχπσλ είλαη:  

1. Να πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

2. Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη νη 

πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

3. Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

4. Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίαο θαη ιεηηνπξγίεο.  

 

Σα δηεζλή πξφηππα αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία φπσο, ην ζθνπφ, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλνηήησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηα ζέκαηα αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ηελ επάξθεηα ησλ 

γλψζεσλ, ηε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο 

θαη βειηίσζεο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπηπξφζζεηα ηα πξφηππα πξνβιέπνπλ  ην 

πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηε θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαζηψλ, ηε δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

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

εηαηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

 

Σα πξφηππα ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε:  

1. Πξόηππα Υαξαθηεξηζηηθώλ Ηδηνηήησλ (Attribute Standards –εηξά 1000), ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν.  

2. Πξόηππα Απόδνζε (Performance Standards –εηξά 2000), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε 

θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη παξέρνπλ θξηηήξηα βάζε ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

3. Πξόηππα Δθαξκνγήο (Implementation Standards ), ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ ηηο δπν 

πξψηεο θαηεγνξίεο Πξνηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. Έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο, Έιεγρνο Απάηεο. 
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ε παγθφζκην αιιά θαη εζληθφ επίπεδν ηα πιένλ έγθπξα θαη γεληθήο απνδνρήο ειεγθηηθά 

πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα εθδνζέληα απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ¨Πξφηππα γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ¨. Με ηα επαγγεικαηηθά απηά πξφηππα 

επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζζεί ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φπσο απηφ πξέπεη λα είλαη ζηελ 

πξάμε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ ηα ελέθξηλε. 

Με βάζε ηα πξφηππα απηά νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σα πξφηππα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο σο βάζε γηα ηελ δηαξθή 

εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζεγγίζνπλ ηα επηζπκεηά 

επίπεδα ηειεηφηεηαο. 

Πίλαθαο 7
10

. χλνςε Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ         

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

100 ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ- ΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤΝ 

110 Οξγαλσηηθό Καζεζηώο- Σν νξγαλσηηθφ θαζεζηψο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη επαξθέο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

120 Αληηθεηκεληθόηεηα-Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

200 ΔΠΑΓΓΔΜΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ- ΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ 

ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 

Σν Σκήκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

210 ηειέρσζε- Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη 

ηερληθή επάξθεηα γλψζεσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ειεγθηψλ είλαη θαηάιιεια γηα 

ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

220 Γλώζε, Γεμηφηεηεο θαη Δμεηδίθεπζε- Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

                                                           
 

10
 Υξήζηνο Καδαληδήο, «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ», Πεηξαηάο 2006, εθδφζεηο Business Plus A.E. ζει 393 
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θαηέρεη ή λα απνθηά ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ επζπλψλ ηεο γηα έιεγρν. 

230 Δπνπηεία- Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα παξέρεη δηαβεβαίσζε φηη νη 

εζσηεξηθνί έιεγρνη επνπηεχνληαη ζσζηά. 

Ο Δζσηεξηθόο Διεγθηήο 

240 πκκόξθσζε πξνο Πξόηππα πκπεξηθνξάο- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο επαγγεικαηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

250 Γλώζε, Γεμηόηεηεο θαη Δμεηδίθεπζε- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε, γηα ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ. 

260 Αλζξώπηλεο ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλίεο- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη 

έκπεηξνη ζηε ζπλαιιαγή κε θφζκν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

270 πλερήο Δθπαίδεπζε- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ ηερληθή 

ηνπο ηθαλφηεηα κέζσ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο. 

280- Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αζθνχλ κε 

ηε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

300 ΠΛΑΗΗΟ ΔΡΓΑΗΑ- ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΝΑΣΔΗΘΔΜΔΝΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ. 

310 Αμηνπηζηία θαη Αξηηόηεηα Πιεξνθνξηώλ- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη αξηηφηεηαο νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε, κέηξεζε, 

ηαμηλφκεζε θαη ππνβνιή έθζεζεο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ. 

320 πκκόξθσζε πξνο Πνιηηηθέο, Πξνγξάκκαηα, Γηαδηθαζίεο, Νόκνπο θαη 

Γηαηάμεηο- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ησλ θαζηεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο εθείλνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε ιεηηνπξγίεο θαη εθζέζεηο θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ν 
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νξγαληζκφο έρεη ζπκκνξθσζεί. 

330 Γηαζθάιηζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ησλ ηξφπσλ δηαζθάιηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη , φπσο 

είλαη ζσζηφ, λα επαιεζεχνπλ ηελ χπαξμε ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

340 Οηθνλνκηθή θαη Απνηειεζκαηηθή Υξήζε Πόξσλ- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη 

λα αμηνινγνχλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη. 

350 Δπίηεπμε Σεζέλησλ Αληηθεηκεληθώλ θνπώλ θαη ηόρσλ  γηα Λεηηνπξγίεο ή 

Πξνγξάκκαηα- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ιεηηνπξγηψλ ή 

πξνγξακκάησλ γηα λα δηαπηζηψλνπλ εάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζε ινγηθή αθνινπζία κε 

ηνπο ηεζέληεο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη επηδηψμεηο θαη εάλ νη ιεηηνπξγίεο ή ηα 

πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ. 

400 ΔΠΗΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ- Ζ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ, ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΝΔΥΖ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ. 

410 Πξνγξακκαηηζκόο θαη Έιεγρνο- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θάζε έιεγρν. 

420 Δμέηαζε θαη Αμηνιόγεζε Πιεξνθνξηώλ- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

ζπιιέγνπλ, λα αλαιχνπλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ζηήξημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

430 Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 

440 Γηελέξγεηα πλερνύο Παξαθνινύζεζεο- Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ ζπλερή παξαθνινχζεζε γηα λα δηαπηζηψζνπλ φηη έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια 

κέηξα ζρεηηθά κε ηηο αλαθεξζείζεο δηαπηζηψζεηο ζηελ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ. 

500 ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ- Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΟΗΚΔΗ ΩΣΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

510 θνπόο, Γηθαηνδνζία θαη Δπζύλε- Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 
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έρεη κηα δήισζε ζθνπνχ, δηθαηνδνζίαο θαη επζχλεο γηα ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

520 Πξνγξακκαηηζκόο- Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ 

εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 

530 Πνιηηηθέο θαη Γηαδηθαζίεο- Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κεξηκλά 

γηα ηελ χπαξμε γξαπηψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ γηα θαζνδήγεζε ησλ ζηειερψλ 

ειέγρνπ. 

540 Γηνίθεζε θαη Αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ- Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ελφο πξνγξάκκαηνο επηινγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ.  

550 ρέζε κε ηνπο Δμσηεξηθνύο Διεγθηέο- Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί επαξθή θάιπςε ειέγρνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε δηπιήο πξνζπάζεηαο. 

560 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο- Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κεξηκλά γηα 

ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

3.5. Γηεζλέο Πξόηππν Γηθιίδσλ Πνηόηεηαο 1 

 

Σν Γηεζλέο Πξφηππν Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο (ΓΠΓΠ) αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο κηαο ινγηζηηθήο 

επηρείξεζεο γηα ην ζχζηεκα δηθιίδσλ πνηφηεηαο απηήο ζρεηηθά κε ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιιεο αλαζέζεηο δηαζθάιηζεο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ θχζε 

θαη ε έθηαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ κία ινγηζηηθή επηρείξεζε 

ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην παξφλ ΓΠΓΠ ζα εμαξηεζεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ην 

κέγεζνο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο, θαζψο θαη αλ απνηειεί 

κέξνο ελφο δηθηχνπ. 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ ζπζηεκάησλ δηθιίδσλ πνηφηεηαο είλαη ε 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2009. Κάζε ζχζηεκα δηθιίδσλ πνηφηεηαο πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο γηα θάζε έλα απφ 

ηα εμήο ζέκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηεο: 

 Αλζξψπηλνη πφξνη. 

 Δθηέιεζε αλάζεζεο. 
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 Παξαθνινχζεζε. 

 Απνδνρή θαη ζπλέρηζε ησλ ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη εηδηθέο αλαζέζεηο. 

 Δπζχλεο εγεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα εληφο ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο. 

 ρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ιεινγηζκέλε δηαζθάιηζε εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο κε 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο φηη ηεο θνηλνπνηνχληαη παξαβηάζεηο γηα λα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Κάζε ρξφλν ή 6 κήλεο ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη έγγξαθε επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο  απφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη λα είλαη αλεμάξηεην κε ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο δενληνινγίαο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε κία επηρείξεζε 

είλαη ε χπαξμε θαζνξηζκέλσλ θαη θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ην 

ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ. Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη θαη ηα 

ζρεηηδφκελα ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνπο πεξηνξίζνπλ εληνπίδνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Καηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο 

ηερληθέο κνληεινπνίεζεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ νπηηθή ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

ζεκείσλ ειέγρσλ κπνξνχλ λα επηθνπξήζνπλ ηε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ πξνο 

βειηίσζε. 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

πεξηιακβάλνληαο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ φπσο ε παξαγγειηνιεςία, ν 

πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο, νη πξνκήζεηεο, ε παξαγσγή, ε απνζήθεπζε, ε δηαλνκή θαη ε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαηαιήγνπλ ζε ινγηζηηθέο θηλήζεηο θαη επεξεάδνπλ 

εληνλφηαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 
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Πίλαθαο 8. Μνληέιν εκείσλ Διέγρνπλ Γηαδηθαζηψλ 

 

 

 

 

3.6. Γηεζλέο Πξόηππν Διέγρνπ 315 – Λεηηνπξγηέο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ (ΓΠΔ 315) αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εληνπίδεη θαη 

λα εθηηκά ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο.  
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πγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν Α101, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεη πσο νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ 

έιεγρν εάλ ε θχζε ησλ επζπλψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ηεο νληφηεηαο, θαη ν ειεγθηήο αλακέλεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηε θχζε ή ην 

ρξφλν, ή λα κεηψζεη ηελ έθηαζε, ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ. Δάλ ν 

ειεγθηήο απνθαζίζεη φηη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πηζαλφλ λα είλαη ζρεηηθή κε ηνλ 

έιεγρν, εθαξκφδεηαη ην ΓΠΔ 610, ην νπνίν ζα αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

Οη ζηφρνη ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ε θχζε ηεο επζχλεο ηεο 

θαη ε ζέζε ηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, πνηθίιινπλ επξέσο θαη εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε 

δνκή ηεο νληφηεηαο, θαζψο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ησλ 

ππεπζχλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Οη επζχλεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη επζχλεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζθφπεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ, γηα παξάδεηγκα, 

θαη ζπλεπψο, κπνξεί λα κελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ηεο νληφηεηαο. 

Δάλ ε θχζε ησλ επζπλψλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ηεο νληφηεηαο, ε εμέηαζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ή πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ ηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πεξίνδν, εάλ ππάξρεη, θαη ηε ζπδήηεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ζρεδίνπ κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

3.7.  Γηεζλέο Πξόηππν Διέγρνπ 610 – Υξεζηκνπνίεζε Σεο Δξγαζίαο Σσλ 

Δζσηεξηθώλ  Διεγθηώλ  

 
Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ (ΓΠΔ 610) αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηαλ ν εμσηεξηθφ ειεγθηήο έρεη θαζνξίζεη, 
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ζχκθσλα κε ην ΓΠΔ 315, φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη 

ζρεηηθή γηα ηνλ έιεγρν. Απηφ ην πξφηππν ηζρχεη γηα φζνπο ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

άξρηζαλ απφ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009.  

Γηα λα θαζνξίζεη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζε πνην βαζκφ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πξέπεη λα θαζνξίζεη: 

 

1. Δάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη επαξθήο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, θαη  

2. Δάλ λαη, ηε ζρεδηαζκέλε επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε θχζε, ην 

ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη 

επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη: 

 

1. Σελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

2. Σελ ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

3. Σν εάλ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεδηαζκέλεο επίδξαζεο ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

ζηε θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη: 

 

1. Σε θχζε θαη ην πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη εθηειεζηεί, ή πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηεί, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

2. Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζε επίπεδν ηζρπξηζκνχ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ, ππφινηπα ινγαξηαζκψλ θαη γλσζηνπνηήζεηο, θαη  

3. Σν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ππεηζέξρεηαη ζηε αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πξνο ππνζηήξημε 

ησλ ζρεηηθψλ ηζρπξηζκψλ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα δηελεξγήζεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επί απηήο 

ηεο εξγαζίαο ψζηε λα θαζνξίζεη ηελ επάξθεηά ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Γηα λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα δηελεξγήζεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επί απηήο ηεο εξγαζίαο 

ψζηε λα θαζνξίζεη ηελ επάξθεηά ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Γηα λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη 

λα αμηνινγήζεη εάλ: 

 

1. Ζ εξγαζία δηελεξγήζεθε απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ έρνπλ επαξθή ηερληθή θαηάξηηζε 

θαη ηθαλφηεηα, 

2. Ζ εξγαζία επηβιέθζεθε, επηζθνπήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε θαηάιιεια, 

3. Έρνπλ απνθηεζεί επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα γα λα επηηξέςνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο λα ζπλαγάγνπλ εχινγα ζπκπεξάζκαηα,  

4. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη είλαη ηα ελδεδεηγκέλα γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη νη 

νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη ζπλεπείο κε 

ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη εθηειεζηεί, θαη 

5. Οη νπνηεζδήπνηε εμαηξέζεηο ή ηα αζπλήζηζηα δεηήκαηα πνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επηιχνληαη θαηάιιεια. 

 

Δάλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηεθκεξίσζε ειέγρνπ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ ζπλαρζεί 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή επί απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

3.8. Βαζηθέο αξρέο ελόο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 
Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην κέγεζνο, ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο (έληαζεο εξγαζίαο ή 
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θεθαιαίνπ), ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, γηα λα 

δηαηππψζνπλ νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλ εθαξκνζηνχλ ζα βνεζήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ωο βαζηθέο αξρέο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε:  

α. Καηάιιειε ζηειέρσζε  

Ζ ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, θαη ν αλάινγνο αξηζκφο 

απηνχ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη εηδηθά ζε κηα 

πεξίνδν κε ηάζεηο δηεζλνπνηνχκελεο αγνξάο πνπ δελ επηδέρεηαη πεηξακαηηζκνχο γηα θαθή 

επηινγή ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, αλάινγε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε ζσζηή 

αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηα ζηειέρε κέρξη θαη ηνλ απιφ 

αλεηδίθεπην εξγαδφκελν. Ζ ζσζηή ινηπφλ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ 

θνξέα.  

β. Απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο  

Λακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζηειέρσζεο, ε δηνίθεζε, 

θαζψο θαη θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη αλάινγα λα κεξηκλνχλ ψζηε:  

1. Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εθρψξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα.  

2. Σν θάζε ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ λα αζθεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη 

λα έρεη θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο. Να είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα ην απνηέιεζκα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ.  

3. Να γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηφζν ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ φζν θαη ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ θαη αλαιφγσο λα ιακβάλνληαη 

κέηξα.  

γ. Γηαρσξηζκό θαζεθόλησλ θαη επζπλώλ  

Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ππξακίδαο. Δηδηθά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δσηηθφηεηαο ηε επηρείξεζεο, φπσο ηα 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα δηαζέζηκα, ην ραξηνθπιάθην, ηα δσηηθά ζεκαζίαο ηκήκαηα 

παξαγσγήο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο πξέπεη λα είλαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλα. 

Ζ απηνλνκία ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ απηνχ είλαη δχν βαζηθά ζηνηρεία ελφο θαινχ νξγαλσηηθνχ 

ζρήκαηνο. ην ζρήκα απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαηακεξηζκφο ηεο εμνπζίαο, ησλ 

ππεπζπλνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθή 

ηεο επηρείξεζεο, φηη δηεπθνιχλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, φηη 

πξνζηαηεχνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη πξνσζείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ε 

αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο, θαλέλα ηκήκα, παξαγσγηθή κνλάδα θαη άηνκν δελ πξέπεη λα έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή γλψζε θαη εμνπζία γηα νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ε ζπλαιιαγή. 

Οη ζεκαληηθέο απηέο εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλνληαη απφ έλαλ θαη κφλνλ 

ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θάζε ππαιιήινπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, νπσζδήπνηε, απφ 

ηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο άιινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην.  

Ο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, γηα λα έρεη επηηπρία πξνυπνζέηεη έλα ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν κεηξάεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ.  Έλα ηέηνην ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ: 

1. Έλα δηάγξακκα ινγαξηαζκώλ. Πεξηιακβάλεη ινγαξηαζκνχο κε ηνπο ηίηινπο ηνπο, 

ηνπο θσδηθνχο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Πξέπεη λα δίλεηαη 

έλαο ζχληνκνο νξηζκφο γηα θάζε ινγαξηαζκφ θαη επθνιία ρξήζεο. 

2. Έλα εγρεηξίδην ινγηζηηθώλ ζηόρσλ θαη δηαδηθαζηώλ. Απαηηείηαη θπξίσο γηα 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπνπ απαηηείηαη θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία, 

αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ ηεο δεδνκέλσλ. 

3. Έιεγρν ησλ εηζεξρόκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο απηώλ. 

Άκεζνο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ κφιηο εθηειεζηεί ε ζπλαιιαγή.  

4. Αξηζκεηηθά εζσηεξηθά έγγξαθα. Δπηβάιιεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ 

ηνηρείσλ. Πξέπεη λα θπιάγνληαη επαξθψο θαη λα δηελεξγείηαη αξηζκεηηθφο 

έιεγρνο. 
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5. Πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνύο ειέγρνπ.  Λνγαξηαζκνί ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ 

φπνπ απαηηείηαη ε ηήξεζε αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ππνινίπσλ. 

6. Πεξηγξαθή ζέζεσλ. Να νξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ν ξφινο ηεο ζέζεο ζηελ 

επηρείξεζε, κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 

7. Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο. Καζηεξψλεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη έηζη παξέρεη 

ζηε δηνίθεζε έλα κέηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ζχζηεκα πξνηχπνπ θφζηνπο. Πην ζπλεζηζκέλε 

είλαη ε πξφβιεςε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. 

Γηα παξάδεηγκα: Οη πειάηεο νη νπνίνη αγφξαζαλ εκπνξεχκαηα «επί πηζηψζεη» εμνθινχλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο κε επηηαγέο ηηο νπνίεο απνζηέιινπλ ηαρπδξνκηθά. Οη επηζηνιέο 

αλνίγνληαη ζην ηαρπδξνκηθφ γξαθείν ηεο επηρείξεζεο θαη εηνηκάδεηαη κηα ιεπηνκεξήο 

θαηάζηαζε ησλ επηηαγψλ. Έλα αληίγξαθν καδί κε ηηο επηηαγέο απνζηέιιεηαη ζηνλ Σακία, 

ν νπνίνο εηνηκάδεη θαη δηελεξγεί ηηο θαηαζέζεηο ζηελ Σξάπεδα. Έλα άιιν αληίγξαθν 

ζηέιλεηαη ζην ηκήκα ρξεσζηψλ, απφ ην νπνίν ελεκεξψλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ 

αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ Πειαηψλ νη νπνίνη ηεξνχληαη ζε θαξηέιεο. Δπηπιένλ έλα άιιν 

αληίγξαθν ζηέιλεηαη ζην Λνγηζηήξην γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αλαιπηηθψλ εκεξνινγίσλ 

εηζπξάμεσλ. Μηα αλεμάξηεηε ζχγθξηζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κεηαμχ ησλ πνζψλ ηεο 

θαηάζεζεο, ησλ πνζψλ κε ηα νπνία ελεκεξψζεθαλ νη θαξηέιεο ησλ πειαηψλ θαη ην 

ζχλνιφ ηνπο, θαη ησλ πνζψλ ζην Γεληθφ Καζνιηθφ. Αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο, ηφηε δελ 

ζα ππάξρεη ζπκθσλία ζηα Ηζνδχγηα θαη ζα πξέπεη λα γίλεη εμέηαζε θαη εμεχξεζε ηνπ 

ιάζνπο θαη λα δηνξζσζνχλ νη θαηαρσξήζεηο. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα απάηεο ή θιεςηάο ή 

απψιεηαο κεηξεηψλ απφ ηνλ Σακία πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, γηαηί ππάξρεη θαηακεξηζκφο 

θαζεθφλησλ κεηαμχ ηφζσλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ (ηνπ ηακείνπ θαη ηνπ ινγηζηεξίνπ). 

Δζηί ελδπλακψλεηαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηηπγράλνληαη νη βαζηθνί 

ζηφρνη θαη επηδηψμεηο ηνπο.  

δ. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ  

Γηα ζπλαιιαγέο θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη δνζνιεςίεο απηέο πξνυπνζέηνπλ θαη’ αλάγθε εηδηθέο 
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εμνπζηνδνηήζεηο, ελ αληηζέζεη κε απηέο πνπ ξπζκίδνληαη κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε θαη΄ 

αλάγθε πξέπεη λα θηλείηαη.  

ε. Γηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγώλ.  

Κάζε ζπλαιιαγή, γεγνλφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

δηνίθεζεο έηζη ψζηε:  

 Να θαζνξίδνληαη ζαθψο νη επζχλεο γηα εγθξίζεηο.  

 Να θαζνξίδνληαη ζαθψο νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πξηλ απφ θάζε 

ζπλαιιαγή.  

 Να ππνβνεζείηαη ε ζσζηή θαηαρψξεζε θαη ινγηζηηθή απεηθφληζε θάζε ινγηζηηθνχ 

γεγνλφηνο.  

 Να απεηθνλίδνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζε θαιά ζρεδηαζκέλα θαη νξγαλσκέλα 

έληππα, ψζηε λα δίλνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε.  

 Να ειαρηζηνπνηείηαη ζε θάζε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πηζαλφηεηα ιάζνπο  

 Να δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο θάζε νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο θαη ε 

παξνρή πιεξνθφξεζεο απηνχ ζηε δηνίθεζε γη ιήςε απνθάζεσλ.  

Καλέλα άηνκν ή θακία ππεξεζία δελ πξέπεη λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο πιεπξέο κηαο 

ζπλαιιαγήο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. 

Γηα λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ ε θάζε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεί ηέζζεξα ζηάδηα, δειαδή:  

 Σεο εμνπζηνδόηεζεο. Να εθρσξνχληαη εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη κέρξη πνην πνζφ.  

 Σεο έγθξηζεο. Κάζε ζπλαιιαγή πξέπεη λα εγθξίλεηαη, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο. Κάζε 

έγθξηζε ζπλαιιαγήο εθ ησλ πζηέξσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. (π. ρ ε έγθξηζε γηα ηελ εθξνή κεηξεηψλ γηα ηελ αγνξά 

απνζεκάησλ είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ ζηαδίσλ εμνπζηνδφηεζεο, ε νπνία 

εμεηάδεηαη γηα ηελ πιεξφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ζε θάζε δηαδνρηθφ ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο απηήο. Πξηλ εγθξηζεί ε πιεξσκή, ν ππεχζπλνο ησλ 
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ινγαξηαζκψλ ησλ πηζησηψλ εμεηάδεη ηελ εληνιή αγνξάο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ αξκφδην απνζεθάξην, θαη ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. Μεηά ηελ εμέηαζε θαη 

έγθξηζε ησλ ηξηψλ απηψλ εγγξάθσλ ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνγξαθψλ 

θαη ζεσξήζεσλ απηψλ, δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε πιεξσκήο γηα ηελ επηρείξεζε.) 

 Σεο εθηέιεζεο. Πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αλ ε ζπλαιιαγή έρεη εθηειεζηεί απφ 

θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη φηη ε εμνπζηνδφηεζε έγηλε ζχκθσλα κε 

ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.  Γηα θάζε εθηέιεζε πξέπεη λα πξνεγείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο. 

 Σεο θαηαγξαθήο. Ζ άκεζε θαηαγξαθή ηεο ζπλαιιαγήο, κεηά ηελ εθηέιεζε, είλαη 

κηα δηθιείδα αζθαιείαο πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ζπλαιιαγήο θαη 

παξνρή άκεζεο εηθφλαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο 

αθνινπζείηαη απφ ηελ θαηαρψξεζε απηήο ζηα βηβιία απφ ηα αξκφδηα άηνκα. Σν 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηάιιεινπ πνζνχ 

ζηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαδεθηέο αξρέο 

ηεο Λνγηζηηθήο. Ζ κέζνδνο θαηαρψξεζεο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε π.ρ αξηζκεκέλσλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσλ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ αλαιπηηθνχ Ζκεξνινγίνπ Πσιήζεσλ, γηα λα δηαπηζησζεί αλ φια ηα ηηκνιφγηα 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Ζκεξνιφγην. 

ζη. Δπηηήξεζε θαη επηζεώξεζε ηεο εξγαζίαο  

Ζ ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε θαη επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

δηαξζξσηηθή παξέκβαζε, φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ.  

δ. Έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε  

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηνηρεία εθζέζεσλ, πνξίζκαηα κειεηψλ ζπκπεξάζκαηα 

ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ , πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην ελδνεπηρεηξηζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο βειηίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα εηνηκάδνληαη νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια θαη λα δηαλέκνληαη 
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έγθαηξα , ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, γηα ελεκέξσζε 

θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.  

ε. Έθηαζε ειέγρσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ απφ ηα ίδηα ηκήκαηα, θαζψο θαη ε έθηαζε απηνχ 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο, ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, ζηελ 

νξγάλσζε απηνχ θαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ην θάζε ηκήκα. 

Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα είλαη ππέξκεηξν. Δηδηθά γηα ην 

ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη αλ 

είλαη εθηθηφ, ην θφζηνο θ ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε έιεγρν.  

ζ. Θέζπηζε θαη απηνλνκία ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

Γηα άκεζε, ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο απφ κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, ζε έλα νξγαλσκέλν θνξέα, πξνυπνζέηεη ηε ζέζπηζε ελφο 

αλεμάξηεηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ, σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο θαη ε επνπηεία ηνπ απφ ηε δηνίθεζε, ηνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζεσξεί, λα αμηνινγεί θαη λα εθηηκά ηηο δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο, θαζψο επίζεο θαη 

ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ, αλεπεξέαζηα θαη αληηθεηκεληθά. Ζ πιήξεο 

ππνζηήξημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

αληηθεηκεληθφηεξε θαη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ζηνηρείν απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε λα έρεη ηελ πιεξνθφξεζε εθείλε, πνπ ζα ηε 

βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν 

είλαη θαη ππεχζπλε. Απαηηείηαη ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ επηηπρία ησλ θνηλψλ ζηφρσλ ηεο. 

Ζ αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε 

ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο. Ο ηξφπνο απηφο παξέρεη έλα 

ζχζηεκα ειέγρσλ ηεο ηθαλφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο θάζε ηκήκαηνο, γηαηί δελ είλαη 

δπλαηφλ ζε θάζε ηκήκα λα ειέγρεη ηε ζπλαιιαγή ρσξίο ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 
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Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηα απνζέκαηα θαη ηηο ρσξηζηέο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αλαγθαία θαηακεξίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα άηνκα. Ο δηεπζπληήο ηεο απνζήθεο έρεη ηνλ 

θπζηθφ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ησλ απνζεκάησλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Σν ινγηζηήξην έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο 

(θαξηέιεο) θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θάπνηαο κεζφδνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ (χςνο 

απνζεκάησλ, νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο, ζεκείν παξαγγειίαο θιπ.). Δπηπιένλ, ε 

ιεηηνπξγηθή επζχλε ησλ απνζεκάησλ ππάγεηαη ζην ηερληθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. Καηά 

πεξηνδηθά δηαζηήκαηα γίλεηαη απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ (θπζηθή θαηακέηξεζε) θαη 

ζπγθξίλνληαη νη κεηξήζεηο κε ηα ππφινηπα ησλ βηβιίσλ. Απηή ε ηθαλφηεηα λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ απφδνζε ησλ ηξηψλ ρσξηζηψλ ιεηηνπξγηθά κνλάδσλ είλαη έλα ζηνηρείν 

ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη θαζνξίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ. ¨Όηαλ φκσο ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηεξείηαη απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη θαηακεξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ 

θαη αξκνδηνηήησλ ζε πεξηζζφηεξα κέξε, ηφηε ν ειεγθηήο είλαη απξφζπκνο θαη 

δπζθνιεχεηαη λα ζηεξηρζεί ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο θαη θαηαθεχγεη ζε 

άιινπο ηξφπνπο γηα λα ζπιιέμεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν 

πνπ δηελεξγεί. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

4.1.    Μεζνδνινγία Δθαξκνγήο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απνηειείηαη απφ έμη βήκαηα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε 2 επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηθά επίπεδα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σα βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη: 

 ηξαηεγηθή Αλάιπζε 

 Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Κηλδχλσλ 
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 Αλάπηπμε Πιάλνπ Διέγρνπ 

 Έξεπλα 

Σα βήκαηα ηεο πινπνίεζεο είλαη: 

 Τινπνίεζε Πιάλνπ Διέγρνπ 

 χληαμε Έθζεζεο Διέγρνπ 

 Καηεγνξίεο Δθζέζεσλ 

 Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δθζέζεσλ 

 Γνκή θαη Πεξηερφκελν ησλ Δθζέζεσλ 

 Τινπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

 

4.1.1.   ηξαηεγηθή Αλάιπζε 

θνπφο ηεο ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξείαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζε πςειφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. πιιέγνληαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία θαη εμεηάδεηαη ην 

ηζηνξηθφ θαη νη βαζηθνί πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν, ρξήζηκα ζηνηρεία κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ζηαηηζηηθέο κειέηεο 

θαη απφ επαγγεικαηηθέο εθδφζεηο θαη πεξηνδηθά. Σν ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε κπνξεί λα κειεηεζεί 

αλαιπηηθά κε επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, κε κειέηε επηρεηξεζηαθψλ πιάλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα είραλ ζπληαρζεί θαη 

πινπνηεζεί ζην παξειζφλ, φπσο επίζεο θαη κε επηζθφπεζε δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο πνπ 

παξαθνινπζεί ε δηνίθεζε. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ψζηε λα απνθηήζεη ν 

εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο κηα θαιή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Δλδείθλπηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε αλψηεξα ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαηά θαλφλα θαιχηεξε θαη 

επνπηηθφηεξε εηθφλα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη παξάιιεια γλσξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο.  

χκθσλα κε ην Πξφηππν Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 410 ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο γηα λα ζπιιέμνπλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ηζηνξηθά πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηα πην θάησ: 
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 Γειψζεηο, επηδηψμεηο θαη πξνγξάκκαηα ηεο απνζηνιήο 

 Οξγαλσηηθέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. αξηζκφο θαη νλφκαηα ππαιιήισλ, ππάιιεινη-θιεηδηά, 

πεξηγξαθέο εξγαζίαο, εγρεηξίδηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 

πξφζθαηεο κεηαβνιέο ζηνλ νξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζνβαξψλ κεηαβνιψλ ζην 

ζχζηεκα. 

 Πιεξνθνξίεο πξνυπνινγηζκνχ, ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα ειεγρζεί. 

 Δπίζεκα θχιια εξγαζίαο πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ. 

 Απνηειέζκαηα άιισλ ειέγρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εξγαζίαο εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, νινθιεξσκέλεο ή ζε εμέιημε. 

 Αξρεία αιιεινγξαθίαο γηα πξνζδηνξηζκφ δπλεηηθψλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ειέγρνπ. 

 Έγθπξα θαη ηερληθά έληππα αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα.  

 

Θα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κηα πξψηε εθηίκεζε αλαθνξηθά κε ηηο ππνινγηδφκελεο 

εκεξνκελίεο πεξάησζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο έθζεζεο ειέγρνπ θαζψο ε ζσζηή αλάιπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε 

δηεπθνιχλεη ηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο ειέγρνπ. 

Σέινο πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηαηξείαο φπσο 

ζπκκφξθσζε κε πξφηππα ISO, εθαξκνγή κεζφδσλ TQM (Total Quality Management), 

δηαδηθαζία πξνβιέςεσλ (forecasting) (Gleim, III, 2004). 

ε απηή ηε θάζε, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη γεληθά λα 

ζρεδηάζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Μνληέιν ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζα πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα απηήλ.  

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα έρεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κηα πιήξε εηθφλα ηεο εηαηξείαο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη λα κπνξέζεη λα 

παξνπζηάζεη ιχζεηο θαη φρη απιά λα επηβεβαηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ή κε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ (Baker, 2010)47. ε απηή ηε θάζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε δηνίθεζε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνλ 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. 
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4.1.2.    Αμηνιόγεζε Δπηρεηξεζηαθώλ Κηλδύλσλ 

 
Μεηά ηε ηξαηεγηθή Αλάιπζε φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, ελψ παξάιιεια θαηαγξάθεη ηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνποΟ φξνο ¨θίλδπλνο¨ είλαη ε 

πηζαλφηεηα θάπνην γεγνλφο ή ελέξγεηα λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ππφ έιεγρν δξαζηεξηφηεηα. 

Οη θίλδπλνη ζπλδένληαη κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο θαη 

παξάιιεια δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπο, ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ηξαηεγηθνί 

 Λεηηνπξγηθνί 

 Οηθνλνκηθνί 

 Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 πκκφξθσζεο 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ππεχζπλνπο, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ θαηεγνξηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο. 

Αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα απφ ην 1 κέρξη ην 5, φπνπ ζην 1 νη επηπηψζεηο είλαη 

αζήκαληεο ελψ ζην 5 νη επηπηψζεηο είλαη αξθεηά ζνβαξέο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ 

αξκφδησλ ζηειερψλ, θαζψο απηνί γλσξίδνπλ ηε θάζε δηαδηθαζία κε ιεπηνκέξεηα θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξνχλ έηζη λα εθηηκήζνπλ 

θαιχηεξα ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηπηψζεσλ. 

Έρνληαο αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

θηλδχλνπ, πξνζδηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί εμαγνξά κηαο άιιεο εηαηξείαο 

είλαη κηθξή ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ελψ ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαγγειία ζε 

πξνκεζεπηή είλαη θαηά θαλφλα αξθεηά πςειή θαζψο αθνξά θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εηαηξείαο. 
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Καηφπηλ θαηαξηίδεηαη πίλαθαο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζπζρέηηζε 

πηζαλφηεηαο-επηπηψζεσλ θαη πξνθχπηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

θηλδχλνπ. 

 

Πίλαθαο 9: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο-επηπηψζεσλ  

 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, αθνινπζεί επηβεβαίσζε ηεο 

αλάιπζεο κε ηε δηνίθεζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

φπνπ ζα βαζηζηεί ην Πιάλν Διέγρνπ. Καζνξίδνληαη ηα απνδεθηά επίπεδα θηλδχλνπ θαη 

αθνινπζεί θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, αθνχ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηε 

δηνίθεζε. 
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4.1.3.    Αλάπηπμε Πιάλνπ Διέγρνπ 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Πιάλνπ Διέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε. Έρνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο θαη ζπλδπάδνληάο ηα κε ηε γεληθφηεξε 

γλψζε ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο θαζνξίδεη κε ηε δηνίθεζε ηηο πεξηνρέο 

φπνπ ζα επηθεληξσζεί ν έιεγρνο. ην Πιάλν εμεηδηθεχεηαη ην είδνο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ, νη απαηηνχκελνη πφξνη θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ ελδερνκέλσο απαηηνχληαη. 

Δπηπιένλ θαζνξίδεηαη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί έλδεημε γηα απφθιηζε ή παξαηππία ζε δηαδηθαζία ε νπνία 

δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην αξρηθφ Πιάλν, κπνξεί λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα γηα δηελέξγεηα 

ειέγρνπ ζε απηήλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Πιάλνπ Διέγρνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη παξάγνληεο φπσο ε εηαηξηθή θνπιηνχξα, ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο. Σν Πιάλν Διέγρνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη επαλαιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε 

πεξηνρέο φπνπ είραλ εληνπηζηεί αδπλακίεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο ην Πιάλν Διέγρνπ κπνξεί λα επηθαηξνπνηεζεί αλ απαηηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηθνηλσλία ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

ιακβάλεη ηε κνξθή ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηε δηνίθεζε, παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζην ζηάδην 

απηφ. Σα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο, ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν ησλ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ 410, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 

 Σνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ 

 Σν ρξνληθφ ππνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ 

 Σνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα θέξνπλ ζε πέξαο ηνλ έιεγρν 

 Σε δηεξγαζία ηεο επηθνηλσλίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κεζφδσλ, ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλα 
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 Σηο επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ππφ έιεγρν δξαζηεξηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφζθαησλ κεηαβνιψλ ζηε δηνίθεζε ή ζε κείδνλα ζπζηήκαηα 

 Εεηήκαηα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή 

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο ηεο έθζεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Σα πνξίζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη φισλ ησλ αξκφδησλ ππεπζχλσλ ησλ ειεγρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα 

δηαλεκεζνχλ ζηα θαηάιιεια άηνκα θαη λα απνηειέζνπλ ηκήκα ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηνπ 

ειέγρνπ. 

 

4.1.4. Έξεπλα 

 

 Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε πξφηππν 410, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα εμνηθείσζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηηο 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηηο δηέπνπλ ελψ κέζα απφ ηελ έξεπλα 

επηρεηξείηαη θαη κηα πξνθαηαξθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ειεγρφκελσλ θνξψλ ψζηε λα δηαηππσζνχλ 

ζρφιηα θαη πξνηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπο. Ζ έξεπλα είλαη κία δηεξγαζία ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ, ρσξίο ιεπηνκεξή επαιήζεπζε, ζρεηηθά κε ηελ ππφ έιεγρν δξαζηεξηφηεηα. Οη 

θπξηφηεξνη ζθνπνί είλαη: 

 

 Καηαλφεζε ηεο ππφ έιεγρν δξαζηεξηφηεηαο 

 Δμαθξίβσζε ησλ ζεκαληηθψλ ηνκέσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηδηαίηεξε έκθαζε. 

 Απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ρξήζε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο εάλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ ειέγρνπ 

 

Ζ έξεπλα επηηξέπεη κηα ελεκεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επηηέιεζε 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πιένλ απνδνηηθά. Ζ έθηαζε θαη ην πεδίν ζην νπνίν ζα επηθεληξσζεί ε έξεπλα 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ελψ θαη νη ρξνληθέο απαηηήζεηο θαη ην πιαίζην 
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εξγαζίαο κηαο έξεπλαο εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ε πείξα ηνπ ειεγθηή, ε γλψζε ηεο ππφ εμέηαζε δξαζηεξηφηεηαο, ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο πνπ επηηειείηαη θαη ην εάλ ε έξεπλα είλαη κέξνο κηαο επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίαο ή 

κηαο εξγαζίαο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο. χκθσλα κε ην ίδην πξφηππν, νη ρξνληθέο απαηηήζεηο 

ζα επεξεάδνληαη επίζεο απφ ηελ έθηαζε θαη ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηεο ππφ εμέηαζε 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη απφ ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο. ε γεληθέο γξακκέο ε έξεπλα 

κπνξεί λα εκπεξηέρεη ρξήζε ησλ παξαθάησ δηαδηθαζηψλ: 

 

 πδεηήζεηο κε ηνπο ειεγρφκελνπο 

 πλεληεχμεηο κε άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. ρξήζηεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Δπηηφπηεο παξαηεξήζεηο 

 Δμέηαζε εθζέζεσλ θαη κειεηψλ ηεο δηνίθεζεο 

 Αλαιπηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

 Γεκηνπξγία δηαγξακκάησλ ξνήο 

 Λεηηνπξγηθή αλαδξνκηθή δηεξεχλεζε (δνθηκαζίεο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εξγαζίαο απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο). 

 Σεθκεξίσζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχξησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, πξνεηνηκάδεηαη ε έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο, ε νπνία πξέπεη 

λα πξνζδηνξίζεη: 

 

 εκαληηθά ζέκαηα ειέγρνπ θαη ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε απηά ζε πεξηζζφηεξν βάζνο 

 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

 Αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη εηδηθέο πξνζεγγίζεηο, 

φπσο π.ρ. ηερληθέο ειέγρνπ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 Γπλεηηθά θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ, αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

/ ή θαηάρξεζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

 Πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο απαηηήζεσλ ρξφλνπ θαη πφξσλ 

 Αλαζεσξεκέλεο εκεξνκελίεο γηα θάζεο έθζεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ 

 Αηηηνιφγεζε ηεο κε ζπλέρηζεο ηνπ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 
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4.1.5.    Τινπνίεζε Πιάλνπ Διέγρνπ 

 

ε απηή ηε θάζε έρνπκε ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην Πιάλν Διέγρνπ. Αξρηθά 

εμεηάδεηαη αλ εθαξκφδνληαη νη ππάξρνληεο ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη αλ ηα ζεκεία ειέγρνπ 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ εμαηξέζεσλ, ηεθκεξηψλεηαη ε ζρεηηθή 

αδπλακία κε ηε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 

κνξθή. Υξεζηκνπνηνχληαη Πξνγξάκκαηα Διέγρνπ είηε αλά δηαδηθαζία, είηε αλά πεξηνρή ειέγρνπ 

(φπσο γηα παξάδεηγκα πξνκήζεηεο, απνζέκαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ). Σν Πξφγξακκα Διέγρνπ 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ειεγρφκελε πεξηνρή, ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηνλ ειεγθηή θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ, φπσο επίζεο θαη αλαθνξέο ζε 

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα. χκθσλα κε ην πξφηππν 410 ηνπ ΑΗΔΔ, ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ 

πξέπεη: 

 

 Να ηεθκεξηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ζπιινγή, αλάιπζε, 

εξκελεία θαη ηεθκεξίσζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

 Να δειψλνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 

 Να δηαηππψλνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε θάζε ηνπ. 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηερληθέο πιεπξέο, ηνπο θηλδχλνπο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ. 

 Να δειψλνπλ ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη. 

 Να έρνπλ πξνεηνηκαζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ θαη λα έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί, φπσο πξέπεη θαηά ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ. 

 

ην παξάξηεκα, απεηθνλίδεηαη Πξφγξακκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

Παγίσλ, ησλ Δπηηαγψλ Πιεξσηέσλ, ηελ Μηζζνδνζίαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν παξάξηεκα Β 

απεηθνλίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνθαηαξθηηθήο επηζθφπεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, επεηδή ε επηζθφπεζε απηή απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ θαη απνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ζηφρνπ ειέγρνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο 

ειέγρνπ, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εμεηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 
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δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, φηαλ απαηηείηαη ε ιήςε δείγκαηνο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθέο 

εθαξκνγέο (CAATs – Computer Assisted Audit Techniques) ή ε επηινγή λα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηελ θξίζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. ε γεληθέο γξακκέο, ε ρξήζε εθαξκνγψλ ελδείθλπηαη φηαλ 

είλαη κεγάινο ν πιεζπζκφο πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ 

επηηπγράλεηαη ηαρχηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπδήηεζε κε αξκφδηα ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξμεη επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ απφ ηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο ζε απηά ζα βαζηζηεί ε Έθζεζε Διέγρνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε πξνο ηε 

δηνίθεζε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θάπνην 

ζεκαληηθφ ζέκα πνπ απαηηεί άκεζεο ελέξγεηεο, λα είλαη ζε ζέζε ε εηαηξεία λα αλαιάβεη δξάζε. 

 

4.1.6.    ύληαμε Έθζεζεο Διέγρνπ 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε θάζε ηεο 

έθδνζεο ησλ εθζέζεσλ. Οη εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απνηεινχλ ηελ ηζρπξφηεξε 

καξηπξία θαη απφδεημε γηα ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν ησλ ειεγθηψλ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πνηφηεηα ησλ 

εθζέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο έλα πνηνηηθφ ειεγθηηθφ έξγν λα κεδελίδεηαη απφ ηηο ζνβαξέο αδπλακίεο ησλ 

εθζέζεσλ ειέγρνπ. 

Ζ Έθζεζε Διέγρνπ είλαη ην βαζηθφ κέζν πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γηα απηφ πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή, ζαθήο, 

ζπλνπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζπληάζζεηαη πξνζρέδην 

ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα επξήκαηα. Δπηπξφζζεηα, 

πεξηιακβάλνληαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα. 

Σν πξνζρέδην ηεο Έθζεζεο πεξηιακβάλεη θαη δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο αδπλακίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ φπσο επίζεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ζε πεξηνρέο φπνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

ππάξμεη ζρεηηθή βειηίσζε ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 
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πξνζζέηνπλ αμία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ εληνπίδνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνηάζεηο αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ εθφζνλ απαηηείηαη. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο θαη βειηησηηθέο πξνηάζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο 

κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεζεί 

αλ είλαη εθηθηφ λα εθαξκνζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη αλ απηφ είλαη δπλαηφ, 

θαζνξίδεηαη έλα πιαίζην ελεξγεηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ζηειερψλ εηαηξείαο γηα 

ηα επξήκαηα ή ηηο δηνξζσηηθέο/ βειηησηηθέο ελέξγεηεο, θαηαγξάθεηαη ην ζρφιην ηνπ ζηειέρνπο 

θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νξηζηηθή Έθζεζε Διέγρνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ψζηε λα 

αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ε δηνίθεζε φηη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη απιά ν εληνπηζκφο αδπλακηψλ θαη ζθαικάησλ. 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη κηα αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο ζε πςειφ επίπεδν ησλ 

δηνξζσηηθψλ θαη βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην θφζηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 

αλακελφκελα νθέιε. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηα πνξίζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο κε ηα 

θαηάιιεια επίπεδα δηνίθεζεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ γξαπηψλ εθζέζεσλ. Ζ 

ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο θαηά ηελ πνξεία 

ηνπ ειέγρνπ θαη/ή ζε ζπλαληήζεηο κεηά ηνλ έιεγρν (ζπλεληεχμεηο εμφδνπ). Μηα άιιε ηερληθή 

είλαη ν επαλέιεγρνο ησλ πξνζρεδίσλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ειεγρφκελνπ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπδεηήζεηο θαη επαλέιεγρνη βνεζνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ φηη δελ ππήξμαλ 

παξαλνήζεηο ή παξεξκελείεο γεγνλφησλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ ειεγρφκελν λα 

απνζαθελίζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη λα εθθξάζεη απφςεηο επί ησλ δηαπηζηψζεσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ. 

Μνινλφηη ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο επαλέιεγρνπο κπνξεί λα 

πνηθίιιεη αλά νξγαληζκφ θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο έθζεζεο, ζε γεληθέο γξακκέο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα εθείλα πνπ είλαη γλψζηεο ιεπηνκεξψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εθείλα 

πνπ κπνξνχλ λα εγθξίλνπλ ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο. Δάλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

θαη ν ειεγρφκελνο δηαθσλνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ε έθζεζε ειέγρνπ κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη θαη ηηο δχν ζέζεηο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθσλίαο. Σα γξαπηά ζρφιηα ηνπ 
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ειεγρφκελνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο παξάξηεκα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Δλαιιαθηηθά, 

νη απφςεηο ηνπ ειεγρφκελνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζην ζψκα ηεο έθζεζεο ή ζε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ, αθνινπζεί ε θνηλνπνίεζή ηεο ζηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη ζηνπο αξκφδηνπο επηρεηξεζηαθνχο ππεχζπλνπο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

4.1.6.1.    Καηεγνξίεο Δθζέζεσλ 

 

Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο 

κνξθέο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο: 

1. Πξνθνξηθέο εθζέζεηο. 

Ζ δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη πξνθνξηθά. Μία 

πξνθνξηθή έθζεζε επηιέγεηαη φηαλ ππάξρεη ε αλάγθε θαηεπείγνπζαο ιήςεο κέηξσλ ή φηαλ ε 

πξνθνξηθή απηή έθζεζε απνηειεί ην πξννίκην γηα κεηαγελέζηεξε έθδνζε κηαο γξαπηήο 

έθζεζεο. Σν ειεγθηηθφ πξφηππν 430 αλαγλσξίδεη ηελ ππνβνιή πξνθνξηθψλ εθζέζεσλ κφλν 

φηαλ πξφθεηηαη πεξί πξνζσξηλψλ εθζέζεσλ. 

2. Δλδηάκεζεο γξαπηέο εθζέζεηο. 

χκθσλα κε ην ειεγθηηθφ πξφηππν 430 νη ελδηάκεζεο ή νη πξνζσξηλέο εθζέζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαθνίλσζε πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχλ άκεζε πξνζνρή, γηα 

αλαθνίλσζε κηαο αιιαγήο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ ππφ έιεγρν δξαζηεξηφηεηα ή γηα 

ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ ειέγρνπ φηαλ νη έιεγρνη παξαηείλνληαη γηα 

καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ρξήζε πξνζσξηλψλ εθζέζεσλ δελ κεηψλεη νχηε απνθιείεη ηελ 

αλάγθε έθδνζεο ηειηθήο έθζεζεο. 

Οη ζπλνπηηθέο εθζέζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο αλψηεξα ηνπ ειεγρφκελνπ. Μπνξνχλ αλ εθδίδνληαη 

ρσξηζηά ή καδί κε ηελ ηειηθή έθζεζε. 

3. Δθζέζεηο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ 

Μία απφ ηηο κνξθέο εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε είλαη νη εθζέζεηο 

πνπ δνκνχληαη ζηε βάζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
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ειέγρνπ. Οη εθζέζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα γηα εζσηεξηθή ρξήζε ζηελ 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

4. Γξαπηέο εθζέζεηο 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ απηψλ πνηθίιεη κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ αλαζέζεσλ ειέγρνπ. Οη εθζέζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο. 

 Ο φξνο «ππνγεγξακκέλε» ζεκαίλεη φηη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη 

λα ππνγξαθεί ηδηνρείξσο ζηελ έθζεζε. Δλαιιαθηηθά, ε ππνγξαθή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε 

κία ζπλνδεπηηθή επηζηνιή. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα λα 

ππνγξάςεη ηελ έθζεζε πξέπεη λα είλαη δηνξηζκέλνο απφ ηνλ δηεπζπληή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

5. ύλνςε γξαπηώλ εθζέζεσλ 

ε αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζπλεζίδεηαη ε έθδνζε κηαο εηήζηαο ή εμακεληαίαο έθζεζεο κε ηε 

ζχλνςε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ εθδφζεθαλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη εθζέζεηο απηέο 

απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

6. Δθζέζεηο κε ειεθηξνληθή κνξθή 

Δάλ νη εθζέζεηο ειέγρνπ έρνπλ δηαλεκεζεί κε ειεθηξνληθφ κέζνλ, πξέπεη λα θξαηείηαη κηα 

ππνγεγξακκέλε έθδνζε ηεο έθζεζεο ζε αξρείν ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

4.1.6.2.    Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δθζέζεσλ 

 
Σν ειεγθηηθφ πξφηππν 430 νξίδεη φηη νη εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη 

αληηθεηκεληθέο, ζαθείο, ζπλνπηηθέο, επνηθνδνκεηηθέο θαη έγθαηξεο. Γηα θάζε έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ην ίδην πξφηππν θαζνξίδεη ηα αθφινπζα: 

 

1. Οη αληηθεηκεληθέο εθζέζεηο είλαη ηεθκεξησκέλεο, ακεξφιεπηεο θαη φρη παξαπνηεκέλεο. 

Γηαπηζηψζεηο, ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κε θάζε 

επηθχιαμε. 

 Δάλ θξίλεηαη φηη κία ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ εκπεξηέρεη ζθάικα, ν δηεπζπληήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε έθδνζεο ηεο δηνξζσηηθήο 

έθζεζεο, ε νπνία εμαθξηβψλεη ηηο ππφ δηφξζσζε πιεξνθνξίεο. Ζ δηνξζσηηθή έθζεζε 



 

82 
 
 

ειέγρνπ πξέπεη λα δηαλέκεηαη ζε φια ηα άηνκα πνπ έιαβαλ ηελ ππφ δηφξζσζε έθζεζε 

ειέγρνπ. 

 Ωο «ζθάικα» νξίδεηαη ε αθνχζηα εζθαικέλε δηαηχπσζε ή παξάιεηςε ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε κία ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ. 

2. Οη ζαθείο εθζέζεηο είλαη εχθνια θαηαλνεηέο θαη ινγηθέο. Ζ ζαθήλεηα κπνξεί λα 

βειηηψλεηαη κε ηελ απνθπγή πεξηηηήο ηερληθήο γιψζζαο θαη ηελ παξνρή επαξθψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

3. Οη ζπλνπηηθέο εθζέζεηο είλαη εχζηνρεο θαη απνθεχγνπλ άζθνπεο ιεπηνκέξεηεο. 

Δθθξάδνπλ πιήξεηο ζθέςεηο κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο ιέμεηο. 

4. Δπνηθνδνκεηηθέο εθζέζεηο είλαη εθείλεο νη νπνίεο, σο απνηέιεζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηνπ χθνπο ηνπο, βνεζνχλ ηνλ ειεγρφκελν θαη ηνλ νξγαληζκφ θαη νδεγνχλ ζε βειηηψζεηο 

φπνπ ρξεηάδεηαη . 

5. Οη έγθαηξεο εθζέζεηο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε θαη επηηξέπνπλ άκεζε απνηειεζκαηηθή ελέξγεηα. 

 

4.1.6.3.    Γνκή θαη Πεξηερόκελν ησλ Δθζέζεσλ 

 
Σν Διεγθηηθφ Πξφηππν γηα ηηο εθζέζεηο θαζνξίδεη φηη: 

 

1. Μνινλφηη ηη είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ κπνξεί λα πνηθίιινπλ αλά 

νξγαληζκφ ή είδνο ειέγρνπ, πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην ζθνπφ, ην πιαίζην θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

2. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο θαη πεξηιήςεηο 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. Οη πιεξνθνξίεο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη θαη λα παξέρνπλ ζρεηηθέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη κηα έλδεημε ηνπ εάλ ε έθζεζε 

θαιχπηεη έλα πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ή ηελ αληαπφθξηζε ζε έλα αίηεκα ειέγρνπ. Οη 

πεξηιήςεηο, εάλ ζπκπεξηιακβάλνληαη, πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλεο απεηθνλίζεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 



 

83 
 
 

3. Οη δειψζεηο ζθνπνχ πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ 

θαη κπνξεί, φπνπ ρξεηάδεηαη, λα πιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε γηαηί δηεμήρζε ν έιεγρνο 

θαη ηη αλακελφηαλ ν έιεγρνο λα πεηχρεη. 

4. Οη δειψζεηο ζθνπνχ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, φπνπ πξέπεη ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο π.ρ. ρξνληθή πεξίνδν 

ηνπ ειέγρνπ. Πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ειέγρζεθαλ, εάλ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζθηαγξάθεζε ησλ νξίσλ ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο 

πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ην είδνο θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμήρζε. 

5. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαπηζηψζεηο, ζπκπεξάζκαηα θαη 

ζπζηάζεηο. 

6. Οη δηαπηζηψζεηο θαη ζπλαθείο δειψζεηο γεγνλφησλ νη δηαπηζηψζεηο εθείλεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ππνζηήξημε ή απνηξνπή παξαλνήζεσλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη 

ζπζηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή έθζεζε 

ειέγρνπ. Οη ιηγφηεξεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή δηαπηζηψζεηο κπνξεί λα 

αλαθνηλψλνληαη πξνθνξηθά ή κέζσ αλεπίζεκεο αιιεινγξαθίαο. 

7. Οη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ αλαθχπηνπλ απφ κηα δηεξγαζία ζχγθξηζεο ηνπ ηη ζα έπξεπε 

λα είλαη κε απηφ πνπ είλαη. Οη δηαπηζηψζεηο πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλεο ζηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Κξηηήξηα: Σα πξφηππα, ηα κέηξα, ή νη πξννπηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζεο θαη /ή επαιήζεπζε (ηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη). 

b) πλζήθε: Ζ ηεθκεξησκέλε απφδεημε, ηελ νπνία βξήθε ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

θαηά ηελ πνξεία ηεο εμέηαζεο (ηη ππήξρε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα). 

c) Αηηία: Ο ιφγνο γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ (γηαηί ππήξρε ε δηαθνξά). 

d) Απνηειέζκαηα: Ο θίλδπλνο ή ε έθζεζε ζε θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ ν 

ειεγρφκελνο νξγαληζκφο θαη / ή άιινη, γηαηί ε ζπλζήθε δελ είλαη ίδηα κε ηα 

θξηηήξηα (ν αληίθηππνο ηεο δηαθνξάο). Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

θηλδχλνπ ή ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ην απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ ηνπο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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e) Οη αλαθεξφκελεο ζε  έθζεζε δηαπηζηψζεηο κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζπζηάζεηο, επηηεχγκαηα ηνπ ειεγρφκελνπ θαη ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο, εάλ 

απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάπνπ αιινχ. 

8. Πνξίζκαηα είλαη νη αμηνινγήζεηο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαπηζηψζεσλ ζηηο επαλειεγρζείζεο δξαζηεξηφηεηεο. πλήζσο ζέηνπλ ηα πνξίζκαηα ζε 

κηα πξννπηηθή κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ηνπο επηπηψζεηο. Σα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ, εάλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. Σα 

πνξίζκαηα κπνξεί λα πεξηθιείνπλ νιφθιεξν ην πιαίζην ελφο ειέγρνπ ή ζπγθεθξηκέλεο 

πιεπξέο. Μπνξεί λα θαιχπηνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην εάλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη 

επηδηψμεηο ιεηηνπξγίαο ή πξνγξάκκαηνο ζπκθσλνχλ κε εθείλεο ηνπ νξγαληζκνχ, εάλ 

εθπιεξψλνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη επηδηψμεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη εάλ ε ππφ 

επαλέιεγρν δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο. 

 

4.1.7.    Τινπνίεζε Γηνξζσηηθώλ Δλεξγεηώλ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ 

δηνξζσηηθψλ θαη βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο - εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο 

παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε αλαθνξηθά κε 

ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ ελεξγεηψλ εληφο δεδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζπκθσλείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Αλ απαηηεζεί απφ ηε δηνίθεζε, ππνβάιιεηαη γξαπηή 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ ελεξγεηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε δηνίθεζε ελδέρεηαη λα 

δεηήζεη πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ κφιηο νινθιεξσζεί ε δηνξζσηηθή/ βειηησηηθή ελέξγεηα, ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη φηη ε δηαδηθαζία είλαη πιένλ απνδνηηθή θαη ηα λέα ζεκεία ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά. 

 

 

 

 



 

85 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ  

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ “ ISOMAT A.B.E.E.” 

 

5.1.    Γξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο  

 

Ζ ISOMAT ηδξχζεθε ην 1980 θαη ζήκεξα απνηειεί κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο 

βηνκεραλίεο ρεκηθψλ δνκηθψλ θαη θνληακάησλ ζηε Ν.Α. Δπξψπε. Ζ ζηαζεξή ηεο αλάπηπμε 

νθείιεηαη θπξίσο ζηα θαηλνηφκα θαη πνηνηηθά πξντφληα ηεο, ζην πςειήο εηδίθεπζεο αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο θαη ζηηο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Ζ εηαηξία παξάγεη θαη δηαζέηεη δνκηθά ρεκηθά πξντφληα θαη θνληάκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, θαη εμππεξεηεί ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο. Γηαζέηεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, ζηνλ Αγ. 

Αζαλάζην, ζχγρξνλα εμνπιηζκέλα θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη 

ζπζθεπαζίαο. 

Με ηελ ηειεπηαία επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξία εληφο ηνπ 2007, ε παξαγσγή 

απμήζεθε θαηά 200% θηάλνληαο ηνπο 1500 ηφλνπο εκεξεζίσο. Έηζη εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα θαη επειημία παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηεο.  

ηηο ζχγρξνλα νξγαλσκέλεο θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο απνζήθεο ηεο, ζε 

Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, δηαηεξεί ζπλερψο έλα ηθαλφ απφζεκα ησλ πξντφλησλ ηεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζε θάζε δήηεζε. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Warehouse Management έρεη επηηχρεη βειηηζηνπνίεζε ησλ ρξφλσλ ιήςεο θαη εθηέιεζεο 

παξαγγειηψλ, πιήξε απνθπγή ηπρψλ ιαζψλ θαη θαη’ επέθηαζε νιηθή αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Δπηπιένλ, κε ην άξηηα νξγαλσκέλν ηκήκα δηαθίλεζεο θαη κε ηδηφθηεην ζηφιν θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη αζθαιήο παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζε έλα ππθλφ 

δίθηπν ζεκείσλ πψιεζεο, εμππεξεηψληαο έηζη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζε θάζε γσληά ηεο 

Διιάδαο θαζψο θαη ζην εμσηεξηθφ.  
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Απαζρνιεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα 210 εξγαδφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 30 είλαη 

δηπισκαηνχρνη κεραληθνί θαη ρεκηθνί. 

Τηνζεηψληαο κία ζηξαηεγηθή εμσζηξέθεηαο ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 20 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αζίαο, ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ είηε κέζσ ηνπηθψλ 

δηαλνκέσλ.ηηο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο εξβίαο, δξαζηεξηνπνηείηαη 

κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ISOMAT ROMANIA S.R.L., ISOMAT  INTERNATIONAL 

E.O.O.D. θαη ISOMAT D.O.O. αληίζηνηρα. 

Ζ ISOMAT ROMANIA S.R.L, ηδξχζεθε ην 2000 κε έδξα ην Βνπθνπξέζηη. Γξαζηεξηφηεηά 

ηεο απνηειεί ε απνθιεηζηηθή εκπνξία θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά ηεο 

Ρνπκαλίαο. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο ε εηαηξία αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν κέζνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηεζίσο 

είλαη 45%. 

Ζ ISOMAT  INTERNATIONAL E.O.O.D ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 κε έδξα ηε 

φθηα. Απνηειεί απνθιεηζηηθή αληηπξφζσπν ησλ πξντφλησλ ηεο ISOMAT A.B.E.E, ζηε 

Βνπιγαξία, έρνληαο έλα κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηεζίσο πνπ αγγίδεη 

ην 50%. 

Ζ ISOMAT D.O.O. ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 κε έδξα ην Βειηγξάδη. Ζ εηαηξία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ απνθιεηζηηθή εκπνξία θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ISOMAT ζηελ 

αγνξά ηεο εξβίαο κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο.   

Σα πξντφληα ηεο εμάγνληαη ζηελ Ρσζία, Οπθξαλία, Κχπξν, Σνπξγία, Κφζνβν, FYROM, 

νπεδία, Κξναηία, Βνζλία- Δξδεγνβίλε, Αιβαλία, Μνιδαβία, ανπδηθή Αξαβία, Μνληελέγθξν, 

πξία, Ηνξδαλία, Γεσξγία, Μάιηα, Αίγππην θαη Ληβχε.  

 

5.2    Πνηνηηθόο έιεγρνο  

 
Πξνηνχ ηα πξντφληα ηεο ISOMAT θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ππνβάιινληαη ζε 

ζπλερείο, ιεπηνκεξείο θαη απζηεξνχο ειέγρνπο απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζηαζεξά ε άξηζηε πνηφηεηά ηνπο. 
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Όηαλ θζάζνπλ ζηελ αγνξά ηα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ηέιεηα απφ θάζε άπνςε. Πξέπεη λα 

δίλνπλ ξηδηθή ιχζε, λα εθαξκφδνληαη εχθνια, λα είλαη νηθνλνκηθά, αμηφπηζηα ζην ρξφλν θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ησλ πειαηψλ. 

ην πιαίζην απηφ, ε εηαηξία δηαζέηεη θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001, φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή 

θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 

 

5.3     θνπόο ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ εηαηξία ISOMAT δηαηεξεί κεκνλσκέλν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα θεληξηθά γξαθεία 

ηνπο ζην 17
ν
 ρικ Θεζζαινλίθεο- Αγ.΄ Αζαλαζίνπ, φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

δηεπζπληή ηεο εηαηξίαο γίλεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξίαο θαζεκεξηλά θαη ππάξρεη ε 

θαηάιιειε πιεξνθφξεζε σο πξνο ηε δηνίθεζε. 

Δηδηθφηεξα, ην ηκήκα απηφ εμεηάδεη θαη αμηνινγεί: 

 Σελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγψλ- 

ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο. 

 Σελ πεξηνδηθή επηβεβαίσζε θαη θαηά αληηθεηκεληθφ ηξφπν πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ κε ην απνηέιεζκα. 
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 Σελ κέηξεζε απφδνζεο ηνπ Management ζε φια ηα επίπεδα, εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο 

δηνίθεζεο, πνπ απνβιέπεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ. 

 Σελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηψλ , 

θαζψο θαη ηελ απνλνκή επζπλψλ θαη επηβξαβεχζεσλ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνξέα ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε δηνίθεζε 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηχπσλ απηψλ, θαζψο θαη 

ηεο πνιηηηθήο πνπ ηα ππαγνξεχεη.  

 Σελ αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ απηψλ. 

 Σνλ ηξφπν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο απφ ηα ζηειέρε φισλ 

ησλ βαζκίδσλ θαη γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σν βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο παξερφκελεο εμνπζηνδνηήζεηο κε ηξίηνπο. 

 Σν ζπλνιηθφ θαη επηκέξνπο ησλ ηκεκάησλ θφζηνο θαη ηε ζχγθξηζε απηνχ κε ην 

πξνυπνινγηζζέλ, σο επίζεο θαη κε ηε ζρέζε θφζηνπο- νθέινπο. 

 Σελ απνθπγή , κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αηαζζαιηψλ, 

θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ, πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ, θαζψο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ηζπλφλησλ. 

 Ζ δηαηχπσζε , ην θαηά πφζν νη ππεξεζίεο- ηκήκαηα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ  πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ είλαη θαηάιιεια 

ζηειερσκέλεο θαη αλ αμηνπνηείηαη θαηά άξηζην ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Σελ αθξίβεηα, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη βηβιίσλ. 

 Σα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηελ επαξθή θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπέο, 

απψιεηεο θαη θζνξέο. 

 Σελ χπαξμε θιίκαηνο απνδνρήο θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ησλ ειεγρνκέλσλ κε ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν. 

 Σε ηήξεζε πνιηηηθήο πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. 

 Σνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο, 

φζν θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
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(απψιεηα εζηθνχ, ζπλερείο απνρσξήζεηο, δπζθνξία γηα παξαγσγή έξγνπ θ.ι.π.), ηα νπνία 

νδεγνχλ ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα δχν κέξε. 

 Σέινο, αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα εμεηάδεη θαη λα 

αμηνινγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο, λα δηακνξθψλεη γλψκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο 

απφδνζεο θαη λα εηζεγείηαη ζρεηηθψο πξνο ηε δηνίθεζε ηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ. 

 

5.4.   πζηεκηθή Πξνζέγγηζε Γόκεζεο ηνπ Διεγθηηθνύ Έξγνπ 

 

Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαιχπηνπλ ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο 

θχζεο, δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ επηθεληξψλεηαη 

ηφζν ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ελδερνκέλσο ηελ 

ππνζηεξίδεη. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα εληνπηζηνχλ αδπλακίεο είηε ζηε δηαδηθαζία, είηε ζην 

ζχζηεκα θαη λα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θαη βειηησηηθέο ελέξγεηεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αζρνιείηαη θαη κε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη πξφιεςεο απάηε. Με ηνλ φξν επαγγεικαηηθή εζηθή αλαθεξφκαζηε 

ζην ζχλνιν ησλ θαλνληζκψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ην ξπζκηζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε εηαηξεία σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη κε ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη. Σα ζεκεία ειέγρνπ δελ είλαη πάληα ζαθψο θαζνξηζκέλα ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο (soft controls) θαη ν ειεγθηήο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ηε 

κεζνδνινγία θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ ππάξρεη ζρεηηθή αδπλακία. 

Ζ επαγγεικαηηθή επηδεμηφηεηα ησλ ειεγθηψλ έγθεηηαη πξψηα ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη χζηεξα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηιέμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο νπζηαζηηθνχο ειέγρνπο γηα λ’ 

απνδείμνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ. Όζν 

ηζρπξφηεξνο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ηφζν ιηγφηεξα ζα είλαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία άιιεο 

κνξθήο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο ησλ ειεγθηψλ. Όηαλ ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη ραιαξφο, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηα 

άιια είδε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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χκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο  

ISOMAT A.B.E.E, ε δνκή ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

ειέγρνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1. Ζ φιε δνκή απνηειείηαη απφ κία ζεηξά βεκάησλ ή ζηαδίσλ. 

Κάζε ζηάδην νξηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεγθηή. εκεηψλεηαη φηη ην 

ειεγθηηθφ έξγν ελφο ζηαδίνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ. 

 

ρήκα 1: Σα ζηάδηα ηεο Διεγθηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα θάζε έλα ζηάδην ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ζεκεηψλνληαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

 

 

 

Η ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 

ΑΦΑΛΕΙΑ & 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΧΕΔΙΑΜΟ

 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΑΠΟΔΟΧΗ

 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΕΚΦΡΑΗ 

ΓΝΩΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 

ΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΑΜΕΕ 

ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΙΚΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 ΠΙΣΟΠΟΗΣΙΚΟ 

 ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 
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1. Ζ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ 

ην πξψην απηφ ζηάδην ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, γλσζηφ θαη σο ζηάδην 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, πξψηεο γλσξηκίαο, ή απφθηεζεο γλψζεο, ν ειεγθηήο 

ζπγθεληξψλεη πξνεηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππφ έιεγρν επηρείξεζε, ηηο 

επηθξαηνχζεο ζ΄ απηή ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

ηε θάζε απηή ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθεληξψλνληαη: 

i. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ηεο ππφ έιεγρν επηρείξεζεο θαη 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο. 

ii. Πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη, ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ζηηο θαηαζηαηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ή 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

iii. Πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα, εζειεκέλσλ 

παξαβηάζεσλ ή θαη δνιίσλ πξάμεσλ ησλ δηνηθνχλησλ. 

 

ην ζηάδην απηφ ε ρξήζε αλαιπηηθψλ δηεξεπλήζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ ηεο 

εμέιημεο αξηζκνδεηθηψλ ή επηρεηξεζηαθψλ κεγεζψλ κπνξεί λα δψζεη κηα πξψηε 

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ επί κέξνπο ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

2. Πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

ηε θάζε απηή γίλεηαη απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο θαη κηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. 

Δπηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ρσξίο ιεπηνκεξή επηβεβαίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ. Ζ απνηχπσζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη ρσξηζηά γηα θάζε κηα απφ ηηο 

επηκέξνπο πεξηνρέο ησλ Πξνκεζεηψλ, ησλ Πσιήζεσλ, ησλ Παγίσλ, ησλ Απνζεκάησλ 

θιπ. Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαγξάκκαηα ξνήο ηνπ έξγνπ θαη πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο. 
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνπ ζπζηήκαηνο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα κε ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ην ζχζηεκα θαη απφ ηελ πηζηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε  κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. ηε θάζε απηή ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ν ειεγθηήο 

εθηηκά ηελ ηθαλφηεηα ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα 

πεξηνξίδνπλ ηε δεκηνπξγία ζθαικάησλ ή παξαβάζεσλ.  

Ζ πξνθαηαξθηηθή επηζθφπεζε απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξέπεη: 

1. Να θάλεη έμππλεο εξσηήζεηο 

2. Να πξνεηνηκάδεη ηα θαηάιιεια εξσηεκαηνιφγηα 

3. Να έρεη ζαθή θαηαλφεζε: 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη 

 Σσλ πεγψλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Σνπ ηξφπνπ απφθηεζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

4. Να θαηαλνεί θαη λα εηδηθεχεηαη ζηελ θαηάξηηζε δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ζε 

άιια κέζα ηεθκεξίσζεο ησλ απνθηψκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

5. Να θαηαλνεί ηνπο ζθνπνχο ηεο δηνίθεζεο θαη λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

ζθνπνχο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ππφ επηζθφπεζε. 

6. Να θαηαλνεί ηνπο ζθνπνχο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

7. Να εθηηκά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ησλ πεξηνρψλ ππφ επηζθφπεζε. 

Αλ ν ειεγθηήο θξίλεη φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη 

κεραληζκνχο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ηφηε πξνγξακκαηίδεη ηε δηελέξγεηα 

δνθηκαζηψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. Αλ φκσο ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε 

απνθαιχςεη νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δελ επηηξέπνπλ 

ζηνλ ειεγθηή  λα βαζηζηεί ζ’ απηφ, ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλνπλ απηέο νη 

δνθηκαζίεο. Ο ειεγθηήο πξνγξακκαηίδεη ζε κεγάιε έθηαζε άκεζεο επαιεζεπηηθέο 

δνθηκαζίεο. 

 

3. Γνθηκαζίεο Γηθιείδσλ Αζθαιείαο. 

ηε θάζε απηή ν ειεγθηήο δνθηκάδεη ηελ πηζηφηεηα ιεηηνπξγίαο εθείλσλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία ν ειεγθηήο επέιεμε ζηελ 
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πξνεγνχκελε θάζε. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ ν ειεγθηήο έρεη 

εληνπίζεη ηπρφλ απνθιίζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξάμε απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαη έρεη πξνζδηνξίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ απνθιίζεσλ. 

 

4. Αμηνιόγεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Μεηά ηε κειέηε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ πξάμε, ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα θαζνξίζεη ην βαζκφ ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπο ζπζηήκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζεο απηήο ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε έθηαζε ησλ άκεζσλ 

επαιεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

5. Άκεζεο επαιεζεπηηθέο δνθηκαζίεο 

ηε θάζε απηή ν ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί ηηο άκεζεο επαιεζεπηηθέο δνθηκαζίεο γηα 

ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλψλπκα νη φξνη θχξηνη ή νπζηαζηηθνί έιεγρνη, ή 

έιεγρνη ηεθκεξίσζεο θαη είλαη νη δνθηκαζίεο ειέγρνπ νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ 

αλαθάιπςε νπζηαζηηθψλ ζθαικάησλ πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Τπάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο γεληθήο εηθφλαο πνπ απνθφκηζε ν ειεγθηήο απφ 

ηελ επηζθφπεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ πηζηφηεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειέγρσλ 

ηεθκεξίσζεο. Αλ ν ειεγθηήο πεηζζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηφηε νη έιεγρνη ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ 

ζεκαληηθά. Καη ζ’ εθείλεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

ειεγθηή ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνιχ πςειφο, ε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

ηεθκεξίσζεο είλαη απαξαίηεηε. 

 

6. Οινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ 

ηελ πξνηειεπηαία θάζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, ν ειεγθηήο ζπλζέηεη, αμηνινγεί 

θαη ζπλνςίδεη ην απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζε πξηλ θαηαιήμεη ζην ηειηθφ ηνπ 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 



 

94 
 
 

θαηαζηάζεσλ. ηε θάζε απηή επίζεο ν ειεγθηήο εξεπλά γηα ηελ χπαξμε 

κεηαγελέζηεξσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθαλψλ ή ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο & ζπλαιιαγψλ κε ζπγγεληθά ηεο κέξε. Σν έξγν ηεο θάζεο απηήο είλαη 

αξθεηά ππνθεηκεληθφ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ ειεγθηή. 

 

7. Έθθξαζε γλώκεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν ειεγθηήο εθδίδεη 

έλα πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζπλήζσο δεκνζηεχνληαη καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη. Όηαλ ν ειεγθηήο, κε βάζε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ, 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απίζαλν λα 

παξαπιαλεζνχλ ην ζπλεηφ ρξήζηε ηνπο, ηφηε εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ απηή ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Αλ ν ειεγθηήο δελ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζηάζεσλ ή δελ κπνξέζεη λα 

ζπγθεληξψζεη ην απαξαίηεην απνδεηθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηακφξθσζε γλψκεο ηφηε 

δηαηππψλεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ απηέο ζην πηζηνπνηεηηθφ. 

Δηδηθφηεξα, ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ νθείιεη λα αλαθέξεη: 

1. Αλ παξαζρέζεθαλ ζηνπο ειεγθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

2. Αλ έιαβαλ γλψζε πιήξνπο απνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 

εθ φζνλ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα. 

3. Αλ πξνθεηκέλνπ πεξί βηνκεραληθήο Δηαηξίαο ηεξείηαη θαλνληθά ινγαξηαζκφο 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη 

Αλ έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

 

5.5.   Μέζνδνη κειέηεο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Καηά ηελ επαιήζεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, νη ειεγθηέο αλαηξέρνπλ ζην παξειζφλ 

εμεηάδνληαο ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρεηξήζεσο, αιιά είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα εξεπλήζνπλ 

θάζε ηηκνιφγην, θάζε επηηαγή ή θάζε άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Ζ ιχζε βξίζθεηαη ζηε 
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κειέηε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Αλ νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη θαιά κειεηεκέλεο θαη ηεξνχληαη κε ζπλέπεηα, ην απνηέιεζκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ζα είλαη έγθπξν. Οη ειεγθηέο ινηπφλ αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα κε ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κε ηελ 

δηεμαγσγή ζεηξάο δνθηκψλ κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ νη ινγηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε επηρείξεζε εθαξκφδνληαη ζηε πξάμε. 

Μηα κέζνδνο ειέγρνπ, πνπ είλαη θαη ε πξψηε πνπ εθαξκφζηεθε, είλαη ν εμνλπρηζηηθόο ή 

πιήξεο έιεγρνο, φπνπ ν ειεγθηήο ειέγρεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη φιεο ηηο εγγξαθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψζεη ηα πνζά ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ν δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο, φπνπ ν ειεγθηήο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζηαηηζηηθήο (δεηγκαηνιεςία) παίξλεη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ηα πξνο 

έιεγρν ζηνηρεία θαη ειέγρεη κφλν απηά. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πξψηε κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί φηαλ ηα πξνο έιεγρν ζηνηρεία δελ 

έρνπλ πιήζνο κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί. Ζ δεχηεξε κνξθή παξ’ φιν 

πνπ εθαξκφδεηαη αξθεηά ζηελ πξάμε, παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ θαηά πφζν είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ην δείγκα ή φρη θαη έρεη ηνλ θίλδπλν λα μεθχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ζεκαληηθά 

ζεκεία. 

Γηα ηα παξαπάλσ νδεγήζεθε ε ειεγθηηθή πξαθηηθή ζε κηα ηξίηε κέζνδν ειέγρνπ, 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε θαη επθνιφηεξα πξαγκαηνπνηήζηκνη, ηελ κέζνδν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηε κέζνδν, πνπ είλαη πνπ είλαη ζηελ νπζία κηα αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθχπηεη ζε πνηα ζεκεία κπνξεί ν ειεγθηήο λα 

ζηεξηρζεί ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζε πνηα φρη, θαη αλάινγα λα ρεηξηζηεί ηε κνξθή θαη ηελ 

έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ ηειεπηαία απηή κέζνδνο πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί 

φληαο πιένλ επηζηεκνληθή θαη ζχγρξνλε. 

Ωο κέζνδνη κειέηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο ειεγθηέο απνηεινχλ: 

1. Σν Γηάγξακκα ξνήο 

2. Σν Δξσηεκαηνιφγην 

3. Ζ Γξαπηή Πεξηγξαθή 

4. Σν Σεζη (Γνθηκέο) 
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1. Γηαγξάκκαηα ξνήο (flowcharts). 

Έλα δηάγξακκα ξνήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα ζπκβνιηθή δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ή κηαο ζεηξάο δηαδηθαζηψλ. Δθηφο απφ ηελ ζπλερή ξνή ησλ εξγαζηψλ ή ησλ 

παξαζηαηηθψλ έλα δηάγξακκα ξνήο είλαη δπλαηφλ λα απεηθνλίδεη ηε δηάθξηζε ησλ 

ππεπζπλνηήησλ, ηηο αξκνδηφηεηεο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη εζσηεξηθέο επαιεζεχζεηο. Γηα θάζε 

θχθιν ή κεγάιε θαηεγνξία ζπλαιιαγψλ θαηαξηίδνληαη ζπλήζσο μερσξηζηά δηαγξάκκαηα ξνήο 

φπσο αγνξψλ, παξαγσγήο , κηζζνδνζίαο θιπ. 

Σν δηάγξακκα ξνήο κπνξεί λα απεηθνλίζεη γξαθηθά επηκέξνπο ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο κηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κέζα απφ ηελ παξάζηαζε απηή λα εληνπηζηνχλ ζεκεία 

αδπλακίαο ζηελ άζθεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ρξήζε 

δηαγξακκάησλ ξνήο ζηελ κειέηε ησλ ππνζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε, γηαηί παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο θαη γξήγνξεο νπηηθήο άπνςεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππφ κειέηε, αθ ελφο θαη αθ εηέξνπ ηεο επθνιφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηε γξαπηή, 

παξνπζίαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο.  

Απαηηείηαη βεβαίσο ε γλψζε θάπνησλ θνηλψο απνδεθηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ 

γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία, ζπλήζσο δαλεηδφκελσλ απφ ηε κεραλνγξάθεζε, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε 

δελ είλαη, βεβαίσο, απαξαίηεηε ή ππνρξεσηηθή. Τπάξρνπλ ζην εκπφξην εηδηθνί πιαζηηθνί 

ράξαθεο/νδεγνί, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ εχθνιε θαη γξήγνξε ε ράξαμε ησλ 

ζπκβφισλ απηψλ.  

 

2. Δξσηεκαηνιόγην.  

Σν εξσηεκαηνιφγην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληζηά κηα κεζνδηθή αλαθνξά κέζσ εξσηήζεσλ ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηήκαηνο ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ή δηαδηθαζίαο, κε έκθαζε θαη επαηζζεζία ζε ζηνηρεία ηνχησλ πνπ αθνξνχλ θαη 

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή 

πξνβιεκάησλ. 

Μηα απινχζηεξε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία θαη σο 

θαηάινγνο ζεκείσλ (checklist).  
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Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο δηεζλψο, 

θαζφζνλ ηνχην ζπληζηά πξαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο κειέηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο 

θαη επνπηείαο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζε έλαλ έιεγρν απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο ειεγθηηθήο 

νκάδαο. Έρεη βεβαίσο θαη επηθξηζεί γηα ηελ θαηάρξεζε πνπ γίλεηαη θαη κε βαζηθφ αιιά θαη 

ζνβαξφ επηρείξεκα φηη ηνχην αληηθαζηζηά – σο κεραληζηηθή δηαδηθαζία απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο «λαη», «φρη»‐ πνιιέο θνξέο ηελ θξηηηθή ζθέςε απηνχ πνπ κειεηά ηα ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαηαξηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθά ηνπο 

εξσηεκαηνιφγηα. Οξηζκέλνη ειεγθηέο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αληί εξσηεκαηνινγίσλ 

πεξηγξαθηθέο εθζέζεηο. Οη ειεγθηέο κε ηελ θαηάξηηζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ πεξηγξάθνπλ ηα 

ζεκαληηθά ηκήκαηά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εθηηκνχλ ην βαζκφ επάξθεηαο ή αδπλακίαο 

ηνπο. Ο παξαθάησ πίλαθαο 2 απεηθνλίδεη ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ έλα 

Δξσηεκαηνιφγην Δζσηεξηθνχ Έιεγρνπ. 

Ζ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα πνπ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο ζε θξίζηκεο 

εξσηήζεηο ζεκαίλνπλ πξφβιεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειεγρφκελε δηαδηθαζία ή ιεηηνπξγία 

θαη παξαπέκπνπλ ζε αλάιεςε κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο εληνπηζζείζεο αδπλακίαο απφ 

κέξνπο ηνπ ειεγθηή κε θαηάιιειε δηακφξθσζε (θαη πνιιέο θνξέο πξνζαξκνγή ηνπ κφληκνπ γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ηνπιάρηζηνλ) ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, αιιά θαη ζε 

παξάιιειε επηζήκαλζε ησλ ελ ιφγσ αδπλακηψλ ζην γξάκκα ησλ ειεγθηψλ πξνο ηε δηνίθεζε 

ζην ηέινο ηνπ ειέγρνπ. Δλλνείηαη φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε.  

Γεληθά Απάληεζε ρφιηα 

Ναη Όρη 

1. Γηαζέηεη ε ειεγρφκελε επηρείξεζε νξγαλφγξακκα;    

2. Γηαζέηεη ν πειάηεο ινγηζηηθφ ζρέδην;    

3. Δθηειείηαη ην ινγηζηηθφ ζρέδην κε βάζε ηα ινγηζηηθά εγρεηξίδηα;    

4. Τπάξρεη πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ινγηζηήξην;    

5. Δίλαη ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά βηβιία απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ λφκν; 

   

6. Δλεκεξψλνληαη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαλνληθά θαη εκπξφζεζκα;    



 

98 
 
 

7. Έρνπκε ζηα αξρεία καο αληίγξαθν ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ δηαθφξσλ εγρεηξηδίσλ; 

   

8. Δίλαη ην ηκήκα Γεληθήο Λνγηζηηθήο νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

δηαρσξηζκέλν απφ : 

 Σν ηκήκα αγνξψλ, 

 Σν ηκήκα Πσιήζεσλ, 

 Σν ηκήκα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ 

   

9. Τπάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

ρεηξίδνληαη γξακκάηηα, ρξεφγξαθα, κεηξεηά ή άιια αληηθείκελα 

αμίαο; 

   

10. Τπάξρεη ππνρξέσζε γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ππαιιήινπο λα 

παίξλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εηήζηα άδεηα ηνπο, ψζηε λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ άιινπο ππαιιήινπο; 

   

 

Πίλαθαο 9 . Δξσηεκαηνιφγην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

3. Γξαπηή πεξηγξαθή. 

 Ζ κέζνδνο ηεο γξαπηήο πεξηγξαθήο απνηειεί κηα γξαπηή παξνπζίαζε ησλ θάζεσλ κηαο 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε θάζε θάζε κε ηα αληίζηνηρα 

θαζήθνληά ηνπο. ηε κέζνδν απηή, επηπιένλ ηεο πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεηαη, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα πξέπεη ζπγρξφλσο λα απνθαλζεί θαη σο 

πξνο ηελ χπαξμε ή κε εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζπληζηνχλ κέζα εμάζθεζεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ νπνίσλ ε χπαξμε, ζηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίνπ, εξεπλάηαη ππφ 

κνξθή ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεσο. Ζ ηαπηφρξνλε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ 

επηβάιιεηαη έηζη ψζηε λα κελ μεραζηνχλ απφ ηνλ ειεγθηή νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο.  

Ζ γξαπηή πεξηγξαθή, σο κέζνδνο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

ιεηηνπξγίαο, έρεη ην πιενλέθηεκα φηη εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο νπνίεο έρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ην πιενλέθηεκα φηη θαιχπηεη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ππφ κειέηε ιεηηνπξγίαο.  
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4. Σεζη 

Αθνχ έρεη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ηελ εηθφλα ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο, πάληνηε κε έκθαζε θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε δηαθάλεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπο ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη πξψηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηνλ εκθαληδφκελν ηξφπν θαη κεηά λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

φπνηνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ηε δνθηκή ησλ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ. Σνχην κπνξεί λα 

γίλεη κε δπν ηξφπνπο:  

1. θπζηθή παξαθνινχζεζε(φπνπ είλαη δπλαηφλ) ηεο πεξηγξαθφκελεο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ, νξθσηφ ειεγθηή,  

2. αλαδξνκή φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ κηαο πξάμεο, πνπ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, κέζα απφ φια ηα ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο ηεο. Ζ επηβεβαίσζε 

ηεο εθηέιεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, φπσο ηνχηε πεξηγξάθεηαη κέζα απφ απηφ ηνλ ηξφπν ηεο 

αλαδξνκήο ησλ παξαζηαηηθψλ, ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ηνχην ζα απνδεηρζεί αθνχ ηα 

ελ ιφγσ παξαζηαηηθά θαιχπηνπλ θαη θαηαγξάθνπλ, ππνηίζεηαη, απηή ηε δηαδξνκή. 

 

5.6.  Δθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ Μεραλνγξάθεζε 

 
Ο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ δηαδηθαζίαο, εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζηεκάησλ. Απηή ε γλψζε είλαη απαξαίηεηε γηαηί ν ειεγθηήο, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο ειεγθηηθήο, πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ην αληηθείκελν πνπ ειέγρεη. Ο ειεγθηήο έρεη δηθαίσκα 

λα ειέγμεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη βηβιία ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο. Αθφκα θαη φηαλ 

ε εθαξκνγή είλαη απιή, ν ειεγθηήο πξέπεη λα θαηαλνήζεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη ηε ξνή ησλ 

ζηνηρείσλ, ψζηε λα κπνξεί λα εληνπίζεη θάπνηα δπζιεηηνπξγία. Αθφκα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα 

δηαπηζηψζεη ιάζε θαη παξαιείςεηο, παξαηππίεο θαη απφθξπςε ζηνηρείσλ. 

Οη κέζνδνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνχο ειέγρνπο θαη ε δεχηεξε ζε 

ειέγρνπο εθαξκνγήο. 
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Οη γεληθνί έιεγρνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ 

κεραλνγξάθεζεο θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

1. Ζ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο 

2. Ζ δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο απφ ηε κεραλνγξάθεζε 

3. Ο έιεγρνο πξφζβαζεο θαη άιια κέηξα αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ειεγρφκελα 

ζηνηρεία θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ειέγρνπ 

2. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ειέγρνπ 

3. Δμαγσγή ζηνηρείσλ ειέγρνπ 

Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ πιεπξάο ειέγρνπ θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηεζη ελδνηηθφηεηαο, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ζηνλ ειεγθηή ηε βεβαηφηεηα φηη 

ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα, κεραλήκαηα θαη δηαδηθαζίεο εξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά.  

Ζ εηαηξία ISOMAT έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ην κεραλνγξαθεκέλν πξφγξακκα KOSMOS, φπνπ 

κέζα απφ απηφ γίλεηαη ε δηαθίλεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη απφ ηα θαηάιιεια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

αξρεηνζεηνχληαη ειεθηξνληθά θαη αλ ην επηζπκεί ε εηαηξία θαη θπζηθά ζε θαθέινπο ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπίζεο, κεγάιν ξφιν ζηνλ κεληαίν έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ, ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ 

παίδνπλ ρεηξνθίλεηεο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγήζεη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο απφ 

φπνπ, έρεη πιήξε εηθφλα ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη είηε ζηνλ ηζνινγηζκφ είηε 

ζηα απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε κεληαία βάζε.  

Σέινο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο Singular ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δηαρείξηζε θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο εηαηξίαο 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θίιηξα ζηελ εθαξκνγή απφ φπνπ δεηγκαηνιεπηηθά επηιέγνληαη παξαζηαηηθά 

ηα νπνία ειέγρνληαη κεληαίσο απφ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

5.6.1   Έιεγρνη πξνζβάζεσλ. Άιια κέηξα αζθάιεηαο 

 
Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη θπζηθή 

πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζ’ απηφ. Γηα λα ππάξρεη 
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θπζηθή πξνζηαζία ζηνλ κεραληθφ κέξνο ηνπ ππνινγηζηή, ζα πξέπεη νη ρεηξηζηέο ηνπ λα ειέγρνπλ 

ηνλ ρψξν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηά ηνπ. 

Αθφκα, πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλή αζθαιηζηηθή θάιπςε, ψζηε λα πξνζηαηέςεη ηελ εηαηξία 

απφ δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ππάξμνπλ ζην θέληξν. Ζ αζθάιεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ρακέλσλ ζηνηρείσλ, ην μαλαγξάςηκν πξνγξακκάησλ θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθνχ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο 

ησλ εμαξηεκάησλ, ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα λα ππάξρεη πξνζηαζία ζηα ζηνηρεία ηνπ ππνινγηζηή, πξέπεη λα ππάξρνπλ κέζνδνη γηα 

αλαθαηαζθεπή ζηνηρείσλ απφ άιια αξρεία θαη γεληθά ρξεηάδεηαη απζηεξφο έιεγρνο ησλ αξρείσλ. 

Έλα πξφγξακκα αλαθαηαζθεπήο αξρείσλ ζα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο δηπιψλ αληηγξάθσλ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. 

Αθφκα, φια ηα αξρεία θαη πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα θπιάγνληαη ζε κέξνο πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζβιεζεί απφ ππξθαγηά. Σα πξνγξάκκαηα θαη ηα αξρεία ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζπειάζηκα κφλν ζηνπο ρεηξηζηέο, ζχκθσλα κε ην ηξέρνλ πξφγξακκα ρξήζεσο, θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο κφλν κε εηδηθή εμνπζηνδφηεζε. ε κεξηθά ζπζηήκαηα, πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε 

ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ζε δηζθέηηεο, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ δελ πξέπεη λα αθαηξνχληαη 

απφ ηνλ ππνινγηζηή. ΄ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο ζηηο πξνζβάζεηο 

ηνπ ππνινγηζηή απφ κε αξκφδηα άηνκα.  

 

5.7     Δξγαιεία ηνπ  εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 
Δξγαιεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ : 

 

1. Σα εγρεηξίδηα νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηψλ, επάλδξσζεο, θαζψο θαη πεξηγξαθήο 

αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

2. Δπηηφπνπ έιεγρνο θαη απηνςία ζηνηρείσλ θάζε κνξθήο. 

3. Οξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηα νξγαλνγξάκκαηα θαη ε 

πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

4. Δπαλππνινγηζκφο θαη επαιήζεπζε ινγαξηαζκψλ, ηζνδπγίσλ θαη πνζψλ 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ. 
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5. Δπηβεβαίσζε ππνινίπσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηεπζείαλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη. 

6. πλεληεχμεηο θαη νη ζπδεηήζεηο κε ζηειέρε, νη θάθεινη ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ, ε εμέηαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε επηζεψξεζε 

θαη εμνηθείσζε ηνπ ειεγθηή κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ ειεγρφκελσλ 

κέζσλ. 

7. Αληίζηξνθε αλίρλεπζε ηεο πνξείαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ απφ ηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηα αξρηθά παξαζηαηηθά. 

 

5.8    Μέζνδνη ζπζζώξεπζεο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

Οη πνηθίιεο κέζνδνη πνπ πηνζεηνχληαη απφ έλα ειεγθηή ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία 

νλνκάδνληαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Οη κέζνδνη απηέο κπνξεί λα είλαη: 

1. Δμέηαζε: Δίλαη ε ηερληθή ειέγρνπ φπνπ ν ειεγθηήο εμεηάδεη νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Δμεηάδνληάο ην, αλαγλσξίδεη ην είδνο πνπ είλαη θαη βεβαηψλεηαη αλ ππάξρεη 

2. Δπηζεώξεζε: Γίλεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ. Ο ειεγθηήο γεληθά 

εμεηάδεη ην ηεθκήξην γηα λα θαζνξίζεη αλ είλαη γλήζην. Σν ηεθκήξην κπνξεί λα 

εκθαληζηεί σο απζεληηθφ ή φπσο ν πειάηεο ην εκθαλίδεη λα είλαη ρσξίο λα πεξηέρεη 

ελδείμεηο ηξνπνπνίεζεο. 

3. Δπηβεβαίσζεο: Ο ειεγθηήο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, 

ιακβάλνληαο απφ εμσηεξηθή πεγή κηα γξαπηή έθζεζε σο απφδεημε γλεζηφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ. 

4. Παξαηήξεζε: Ο ειεγθηήο παξαηεξεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη 

έηνηκνο λα απνθαιχςεη νπνηεζδήπνηε παξεθθιίζεηο απφ ηελ δηαγξαθφκελε πνξεία. 

5. Έξεπλα: Ζ ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά.  

Οη εξσηήζεηο ίζσο πνηθίινπλ αμηνζεκείσηα σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, αιιά είλαη 

πάληνηε απαξαίηεηεο. Δθηείλνληαη επίζεο απφ ηηο πνιχ γεληθέο κέρξη ηηο πνιχ εηδηθέο. 

6. ύγθξηζε: Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ζε δεηήκαηα φπνπ ν θίλδπλνο ζθάικαηνο είλαη 

κεγαιχηεξνο. Ο ειεγθηήο ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε κε απηά πνπ αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 
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7. πκθσλία: Ζ επηβεβαίσζε θάπνησλ πνζψλ ή εγγξαθψλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο ζεηξέο νη 

νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ζπλδένληαη κε θνηλά ή ζπγγελή απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. Έηζη, ν ινγαξηαζκφο «θαηαζέζεηο φςεσο» πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ππφινηπν 

ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηεο ηξάπεδαο. 

 

5.9. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επαξθνύο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηακεηαθώλ 

ζπλαιιαγώλ  

Οη παξαθάησ θαλφλεο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηακεηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηακεηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ISOMAT A.B.E.E. 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα εγθξίλνληαη 

1. Δηζπξάμεηο απφ ρξεψζηεο γίλνληαη θαηφπηλ εθδφζεσο ζρεηηθήο απφδεημεο εηζπξάμεσο. 

2. πγθέληξσζε δηαρείξηζεο ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζεκείν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο.  

3. Πιεξσκή φζν ην δπλαηφ κε επηηαγέο κφλν. Δπηηαγέο γηα πιεξσκέο ππνγξάθνληαη κφλν 

απφ ηνλ γεληθφ ηακία ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα ππνγξάθνπλ 

επηηαγέο. 

4. Όιεο νη επηηαγέο πνπ θπθινθνξνχλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν πξέπεη λα πξνζηίζεληαη 

ζηα κεηξεηά θαη λα δεκηνπξγείηαη έλαο ινγαξηαζκφο βξαρπρξφληαο ππνρξέσζεο.  

5. Πιεξσκή γηα κηθξνπνζά απφ ην «κηθξφ ηακείν» γίλνληαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ νη 

ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο θαη άιια ζρεηηθά έγγξαθα. 

6. Απαγφξεπζε δηεθπεξαίσζεο κηαο ζπλαιιαγήο, πνπ πεξηέρεη ή ζπλεπάγεηαη ζε θάπνηα 

θάζε ηεο θαη ηακεηαθή θίλεζε, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο απφ έλα θαη ην απηφ 

πξφζσπν.  

7. Άκεζε αλάζεζε εηζπξάμεσλ ζηελ ηξάπεδα. 

8. Απνθπγή αλάζεζεο εηζπξάμεσλ ζε πσιεηέο ηεο εηαηξίαο.  

9. Πσιήζεηο ηεο κεηξεηνίο γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα θαη φηη πνζφ ησλ 

κεηξεηψλ θαηαρσξείηαη ζε ηακεηαθή κεραλή. 
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Όηαλ φιεο νη εγθξίζεηο έρνπλ εθηειεζηεί, ηφηε: 

 

1. Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζπξάμεσλ θαη ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν 

ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ πειαηψλ. 

2. Έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί φηη έρνπλ γίλεη νη θξηζείζεο πιεξσκέο γεληθά δελ απαηηείηαη. 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα είζπξαμε ρξεκάησλ παξαθνινπζνχλ ην ζέκα ηνπο. 

3. Δπηηαγέο πνπ εμεδφζεζαλ γηα κεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα πνζά ηα νπνία 

θπθινθνξνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν πξέπεη λα εξεπλεζνχλ γηαηί 

αθφκε δελ έρνπλ θηάζεη ζηελ ηξάπεδα. 

4. Γηα θαιχηεξν έιεγρν, νη πιεξσκέο δελ πξέπεη λα γίλνληαη ακέζσο απφ ηηο εηζπξάμεηο 

κεηξεηψλ. Όιεο νη εηζπξάμεηο πξέπεη πξψηα λα θαηαηίζεληαη απηνχζηεο ζηελ ηξάπεδα. 

Πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηηξέπεηαη κφλν ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

κάλαηδκελη. 

1. ¨Όια ηα κεηξεηά (εθηφο απφ ηα ¨ςηιά¨ θαη ην κηθξφ ηακείν) πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη νη αλαιήςεηο λα γίλνληαη κφλν κε ηξαπεδηθέο επηηαγέο πνπ 

ππέγξαςαλ αξκφδηα πξφζσπα. 

2. Σα ιίγα κεηξεηά απφ εηζπξάμεηο εκέξαο πσιήζεσλ ηνηο κεηξεηνίο πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ζην ρξεκαηνθηβψηην ή λα θιεηδψλνληαη ζε ηακεηαθέο κεραλέο ψζηε λα ππάξρεη 

αζθάιεηα. 

3. Γηα θαιχηεξν έιεγρν, νη πιεξσκέο δελ πξέπεη λα γίλνληαη ακέζσο απφ ηηο εηζπξάμεηο 

κεηξεηψλ. ¨Όιεο νη εηζπξάμεηο πξέπεη πξψηα λα θαηαηίζεληαη απηνχζηεο ζηελ ηξάπεδα. 

 

Μφλν έγθπξεο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο είραλ εγθξηζεί κπνξεί λα θαηαρσξεζνχλ ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία. 

 

1. Σν αλαιπηηθφ εκεξνιφγην πιεξσκψλ ζα ελεκεξψλεηαη απφ ην ινγηζηήξην απφ ηα 

αληίγξαθα ησλ επηηαγψλ. Οη ηακεηαθέο εγγξαθέο πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ηελ εγθξηζείζα 

θαηάζηαζε πιεξσκψλ ζε πηζησηέο θαη άιινπο ηξίηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

εθξνήο κεηξεηψλ . 

2. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηηο κε εγθξηζείζεο εγγξαθέο γηα εηζπξάμεηο κεηξεηψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην εηζπξάμεσλ. 
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Όιεο νη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 

1. Όιεο νη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην εηζπξάμεσλ. Ο έιεγρνο 

πξέπεη λα αθνξά ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ επηηαγψλ πνπ ιακβάλνληαη 

ηαρπδξνκηθψο, θαζψο θαη ηηο ηαηλίεο ησλ ηακηαθψλ κεραλψλ (ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ 

θιεηδί πξφζβαζεο ζηηο κεραλέο απηέο). 

2. Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη αξηζκνί φισλ ησλ επηηαγψλ ψζηε λα βεβαησζεί φηη φιεο νη 

επηηαγέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία. Αθπξσζείζεο επηηαγέο πξέπεη λα θπιάζζνληαη 

ζην αξρείν, ζαλ απφδεημε φηη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

Ο  εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά: 

1. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα λα επηζεσξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηακεηαθέο πξάμεηο θαη αλ ζεσξνχλ απαξαίηεην λα 

εηζεγνχληαη κέηξα βειηηψζεσο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ κεηξεηψλ. 

2. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη «θαηά θαηξνχο» λα ειέγρνπλ γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ 

ζπκθσλνχλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηξαπεδψλ κε ηα ππφινηπα ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ βηβιίσλ θαη λα θάλνπλ αηθλίδηεο κεηξήζεηο κεηξεηψλ ζηα ηακεία. 

3. Έιεγρνη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ κάλαηδκελη, αλ θαη δελ ζρεηίδνληαη ζηελά κε 

ηνπο ινγηζηηθνχο θαη ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, εληνχηνηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, γηαηί δείρλνπλ ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. ηα πιαίζηα απηά θαη νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηακεηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ, πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα θαη λα κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πάλησο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε επηβάιιεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί πξνζηαηεπηηθά πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα θαιπθζνχλ θίλδπλνη φπσο,  

 λα κε γίλνληαη πιεξσκέο γηα αγνξέο ή εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί,  

 λα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο έγθπξα, πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΒ θαη ηνλ 

θαλνληζκφ δηαρεηξίζεσο,  
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 λα εγθξίλνληαη πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ψζηε,  

 λα κε εθδίδνληαη πιαζηνγξαθεκέλεο επηηαγέο,  

 λα κε κπνξνχλ λα θιαπνχλ αρξεζηκνπνίεηεο επηηαγέο,  

 λα θαηαρσξνχληαη νη θαλνληθέο κφλν πιεξσκέο θαη κάιηζηα έγθαηξα ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

5.10. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ησλ πιεξσκώλ  
 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ψζηε κφλν 

κεηά απφ έγθξηζε θαη γλψζε ησλ ππεξεζηψλ πξνκεζεηψλ, παξαιαβψλ, ινγηζηηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο. Όιεο νη αγνξέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ αξηζκεκέλεο 

εληνιέο αγνξψλ,  γηα λα γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηα δειηία 

παξαιαβήο. Ζ ππεξεζία παξαιαβήο ζα πξέπεη  λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππεξεζία  

πξνκεζεηψλ. Όια ηα έληππα ζα πξέπεη λα αξηζκεζνχλ θαη λα ρξνλνινγεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία 

ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ. 

Έλα βήκα πνπ απνηξέπεη θάπνην ιάζνο ή απάηε είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο 

επαιήζεπζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ πιεξσκή κεηξεηψλ. 

εκαληηθή βνήζεηα ζηνλ εληνπηζκφ νπνηνπδήπνηε ιάζνπο απνηειεί ή κεληαία θαηάζηαζε 

ηζνδπγίνπ, ησλ ιεπηνκεξψλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ, θαη ε 

ζπκθσλία ηνπ κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ. Άιισζηε απηή ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

δείρλεη κηα ζσζηή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ. 

Ο απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή βνεζά ζεκαληηθά ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν επί ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ φγθνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο κηαο εηαηξίαο. Γηα λα δηελεξγεζνχλ νη 

πιεξσκέο κέζα ζηελ πεξίνδν πξνεμφθιεζεο ή πίζησζεο, γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ ηηκνινγίσλ 

κ’ έλα ζχζηεκα εληαικάησλ. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα εθηππψζεη ηα αλεμφθιεηα εληάικαηα 

πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ γηα θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο 

ειεγθηέο ή εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη εληνιέο αγνξάο ηεο εηαηξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δειηία 

παξαιαβήο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πξσηνγελή δεδνκέλα γηα ηελ πίζησζε ησλ πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ. 
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Μέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ ηα θάησζη:  

 Όιεο νη πιεξσκέο εθηφο ηνπ κηθξνχ ηακείνπ λα γίλνληαη κε επηηαγέο (παξά ην θφζηνο 

έθδνζήο ηνπο) γηαηί πεξηνξίδνληαη ηα κεηξεηά ζην ηακείν θαη ηα αξκφδηα πξφζσπα πνπ 

ππνγξάθνπλ επηηαγέο. Δπηπιένλ έρεη ε επηρείξεζε άκεζε απφδεημε ησλ πιεξσκψλ, αθνχ 

νη δηθαηνχρνη γηα λα εηζπξάμνπλ ηελ επηηαγή πξέπεη λα ηελ νπηζζνγξαθήζνπλ.  

 Οη επηηαγέο θαη ηα εληάικαηα λα είλαη πξναξηζκεκέλα θαη λα θπιάζζνληαη ζε αζθαιείο 

ζέζεηο γηα λα κε θιαπνχλ.  

 Πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο γηα πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

 Όιεο νη πιεξσκέο λα θαηαρσξνχληαη ζην εκεξνιφγην πιεξσκψλ θαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ.  

 Να θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα θάλνπλ πιεξσκέο. Ο 

ππάιιεινο πνπ εθδίδεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ή ηηο επηηαγέο δελ πξέπεη λα έρεη θαη ηελ 

επζχλε ηεο λνκηκφηεηαο ηνπο.  

 Όπνηνο θαηαρσξεί ηα εληάικαηα πιεξσκήο ή ηηο επηηαγέο ζηα βηβιία δελ πξέπεη λα 

επζχλεηαη γηα ηνλ ηξφπν έθδνζήο ηνπο.  

 Γεληθά θάζε πιεξσκή πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα εγθξίλεηαη πξηλ εθδνζεί ε επηηαγή.  

Δπνκέλσο γηα θάζε επηηαγή πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα ππάξρεη εμνπζηνδφηεζε θαη 

ζεψξεζε.  

 

5.11.  ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Απνζεκάησλ 
 

Οη ειεγθηέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηα απνζέκαηα γηαηί είλαη ην ζπνπδαηφηεξν ζηνηρείν ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην πην επαίζζεην ζηα ζεκαληηθά ζθάικαηα απφ νπνηνδήπνηε άιιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Οη ηηκέο ηνπο παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά απμνκεηψζεηο ιφγσ πιεζσξηζηηθψλ 

κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ γεγνλφο πνπ εκπεξηέρεη θηλδχλνπο. Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ επεξεάδεη ην 

θφζηνο πσιεζέλησλ θαζψο επίζεο αζθεί επίδξαζε ζηα θαζαξά εηήζηα θέξδε. 

Γεληθά ν έιεγρνο απνβιέπεη ζην λα ειέγμεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ απνζεκάησλ θαη λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρνπλ ζπλεηδεηά ή κε ιάζε, αηαζζαιίεο θαη απάηεο. Κη απηά, ζα ηα 

αλαθαιχςεη εάλ α) θάλεη θιεηζηή απνζήθε β) εθπνλήζεη νξγαλσηηθφ ζρέδην παξαθνινχζεζεο 
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ηεο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ φπνπ νη ιεηηνπξγίεο: πξνκεζεηψλ, παξαιαβψλ, απνζήθεπζεο 

θαη ινγηζηεξίνπ, ζα ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο θαη ζα είλαη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο. Ο έιεγρνο ησλ 

απνζεκάησλ απνβιέπεη θαη’ αξρήλ λα δηαπηζηψζεη, εάλ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε επαξθή 

απνζέκαηα. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ππάξρεη ππεξβνιηθή απνζεκαηνπνίεζε θαη θαηφπηλ ειέγρεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ απνζεκάησλ.  

Σν ηκήκα ή γξαθείν πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα θηλείηαη κε αξηζκεκέλεο εληνιέο αγνξψλ θαη 

λα θνηλνπνηεί αληίγξαθα ηνπο ζηα γξαθεία παξαιαβψλ, απνζεθψλ θαη ζην ινγηζηήξην γηα ηηο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο. Σν γξαθείν παξαιαβή ειέγρεη ηηο πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλεη, 

δηαπηζηψλεη αλ είλαη θαλνληθέο ή ειαηησκαηηθέο, ζπληάζζεη έθζεζε παξαιαβήο θαη ηελ πξνσζεί 

καδί κε ηα αγαζά πνπ παξέιαβε ζηηο απνζήθεο. Σν γξαθείν απνζήθεπζεο παξαιακβάλεη θαη 

θαηακεηξά ηα αγαζά ζηελ απνζήθε, εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο κε εκεξνκελία γηα ηα 

παξαιεθζέληα εηδή, ηα θαηαρσξεί ζην βηβιίν απνζήθεο θαη ζηέιλεη ην δειηίν εηζαγσγήο 

ππνγεγξακκέλν κε κλεία ηνπ νηθείνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξαθήο ζην ινγηζηήξην.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εηζεγείηαη πξνο ηε δηνίθεζε κέηξα θαηάιιεια γηα ηε 

θπζηθή πξνζηαζία ησλ απνζεκάησλ. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηνπο ρψξνπο φπνπ 

απνζεθεχνληαη ηα αγαζά, εάλ είλαη επαξθείο θαη θαηάιιειε γηα θχιαμε θαη αζθάιεηα. Μπνξεί 

λα εμαθξηβψζεη ην αθξηβέο θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, ην αθξηβέο θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ, θαζψο επίζεο κε αθξίβεηα θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ απνζεκάησλ. 

Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εξεπλά, εάλ ηεξείηαη θαηά ζχζηεκα ε κέζνδν απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, γηαηί ε απζαίξεηε αιιαγή ηνπο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θνξνιφγεζεο ηνπο. Όηαλ 

έρνπκε δηαθνξεηηθέο απνηηκήζεηο, απφ ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ηνπο, βγαίλνπλ 

ινγηζηηθέο δηαθνξέο, κπαίλνπλ πξφζηηκα θαη πνηλέο. Ζ αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηηκήζεσο, 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ηε βειηίσζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ζπνπδαίνπο 

ιφγνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο εθνξίαο.  

Οη επαξθείο εζσηεξηθνί έιεγρνη ζπκβάιινπλ ψζηε λα απνθχγνπκε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία 

θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ. Δπίζεο ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

επεξεάδεη φιεο ζρεδφλ ηηο άιιεο ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ (παξαιαβή, ηηκνιφγεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, απνζηνιή). 
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Καη ά ηελ επηζθφπεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νη ειεγθηέο εμεηάδνπλ: 

1. Αλ γηα θάζε θαηεγνξία αγαζψλ ηεξείηαη μερσξηζηά δηαξθήο απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ 

2. Αλ ηα ζηνηρεία ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο απνζεκάησλ επαιεζεχνληαη κε εμσινγηζηηθή 

απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 

3. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη αξηζκεκέλεο εηηθέηεο γηα ηελ πξαγκαηηθή απνγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ. 

4. Αλ ππάξρεη κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία παξαιαβψλ πνπ θέξλεη ζε πέξαο φιεο ηηο 

παξαιαβέο θαη ηηο επηζηξνθέο πειαηψλ. 

 

5.12. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ησλ αγνξώλ 

 
ηα πιαίζηα ελφο θαινχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, γηα λα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο, θαη λα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ πνπ λα εμαζθαιίδεη κηα 

απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε νξγάλσζε, πξέπεη λα δηαηξερζνχλ θαη’ αξρήλ ηα ζηάδηα ηεο 

Παξαγγειίαο, ηεο Παξαιαβήο, ηεο Γεκηνπξγίαο Υξένπο ή Καηαγξαθήο θαη ηεο Πιεξσκήο, ηα 

νπνία λα θαιχπηνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ε Τπεξεζία Αγνξψλ, ε Τπεξεζία 

Παξαιαβήο, ε Τπεξεζία Λνγηζηηθήο Πξνκεζεπηψλ θαη ε Τπεξεζία Πιεξσκήο Σηκνινγίσλ 

αληίζηνηρα. 

Σν ζηάδην ηεο παξαγγειίαο πεξηιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα ην αλ ζα αγνξάζνπκε, ηη ζα 

αγνξάζνπκε θαη ζε πνηεο πνζφηεηεο ζα αγνξάζνπκε θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο 

γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα απνθηήζεη. Οη αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν κε ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο ηηκψλ, 

πνζνηήησλ, πνηφηεηαο θαη πξνζεζκηψλ παξάδνζεο θαη πιεξσκήο. Αξκφδηα γηα ην ζηάδην απηφ 

είλαη ε ππεξεζία αγνξψλ, ε νπνία ζπληάζζεη ηα δειηία παξαγγειίαο, ηα νπνία είλαη 

πξναξηζκεκέλα θαη ζπληάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 2 αληίηππα ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο αγνξάο ή 

κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ηηκέο θαη θάλεη ηελ επηινγή ηνπ 

πξνκεζεπηή, κέζα απφ κηα εηδηθή δηαδηθαζία αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα ηελ 

πξνζεζκία θαη ηνλ ηξφπν παξάδνζεο θαη πιεξσκήο. 

Σν ζηάδην ηεο παξαιαβήο πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Παξαιαβήο, ε νπνία 

παξεκπηπηφλησο είλαη απηή πνπ πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία Αγνξψλ γηα ηελ παξάδνζε 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ εκπνξεπκάησλ. Διέγρεη αλ ηα παξαιεθζέληα είλαη ίδηα κε απηά πνπ 
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παξαγγέιζεθαλ ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα, θαη αλ ε παξαιαβή ηνπο  γίλεηαη κέζα ζηηο 

πξνηεηλφκελεο πξνζεζκίεο. Αλ ε ππεξεζία απηή είλαη ε ίδηα κε ηελ ππεξεζία απνζήθεο, θάλεη 

θαη ηηο αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο εηζφδνπ ησλ αγαζψλ ζηα απνζέκαηα. Πξέπεη λα ζπληάζζεηαη 

έλα πξναξηζκεκέλν θαη ζε δχν αληίηππα δειηίν παξαιαβήο γηα θάζε παξαιαβή. 

Σν ζηάδην ηεο πιεξσκήο απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Δδψ ε 

ππεξεζία πιεξσκήο ηηκνινγίσλ δηελεξγεί ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ ηηκνινγίσλ εθφζνλ 

ειεγρζεί, δηαζθαιίδνληαο ηελ έγθξηζε ηνπο απφ αξκφδην πξφζσπν. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ηεξείηαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη:  

1. ηα ηηκνιφγηα λα ειέγρνληαη πξηλ πιεξσζνχλ, 

2. ε πιεξσκή λα εγθξίλεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη 

3. ηα ηηκνιφγηα λα απνηεινχλ αληηθείκελν πιεξσκήο κία κφλνλ θνξά. 

Τπάξρεη επίζεο θαη ε Τπεξεζία ινγηζηηθήο πξνκεζεπηψλ, ε νπνία θαηαγξάθεη ηα ηηκνιφγηα 

αγνξάο θαη ηελ αληίζηνηρε δεκηνπξγία ππνρξέσζεο. Γίλεη έγθξηζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο 

πιεξσκήο, κεηά απφ ηε ζρεηηθή ζχγθξηζε κε ηα δειηία παξαγγειίαο θαη παξαιαβήο. Δίλαη κία 

ππεξεζία ε νπνία αλήθεη θαζαξά ζην ινγηζηήξην θαη είλαη νξγαλσκέλε έηζη ψζηε νη 

ινγαξηαζκνί ησλ πξνκεζεπηψλ λα παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη λα εγγξάθνληαη 

κεζνδηθά νη επηζηξνθέο θαη νη εθπηψζεηο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε δηνίθεζε:  

1. Καζηεξψλεη δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ ησλ ππεπζχλσλ:  

 γηα ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ αγνξψλ.  

 γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ παξαιαβήο ή πξσηφθνιισλ παξαιαβήο γηα ηα 

αγνξαδφκελα εκπνξεχκαηα.  

 γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαηαρψξεζε δειαδή ησλ ζπλαιιαγψλ 

ζηα βηβιία. Οπφηε θαζνξίδεη ε δηνίθεζε κε δηαηαγή ηεο ηνπο ππεχζπλνπο πνπ ζα 

ππνγξάθνπλ ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά θαη ζα δηελεξγνχλ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο.  

2. Παξέρεη εμνπζηνδνηήζεηο ζε ππεχζπλα άηνκα, ηα νπνία ζα πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο. Θα 

θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο απηψλ θαη ζα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηφπν πξνκήζεηαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ (πρ κέρξη πνηνχ πνζνχ ζα γίλεηαη ε πξνκήζεηα απφ ηελ αγνξά κε απιέο 

πξνζθνξέο, κε ειεχζεξε επηινγή ή κε δηαγσληζκφ.) 
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Γηεπθξηλίδνκε φηη νη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηέο: Σνπ ινγηζηή, 

ηνπ ηακία, ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηηο παξαιαβέο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

3. Γηαρσξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεί:  

 λα εγθξίλνπλ επηζηξνθέο αγνξψλ  

 λα δηαπξαγκαηεχνληαη παξνρή εθπηψζεσλ, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο.  

 λα ρνξεγεζνχλ εθπηψζεηο ζε πειάηεο.  

 

5.13. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηα κεραλήκαηα  θαη ζην κεραλνινγηθό 

εμνπιηζκό 

 
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη ζηα κεραλήκαηα, ζηα θηίξηα, ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο, απνζθνπεί θπξίσο ζηε κεγαιχηεξε απφδνζε θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ 

επελδπζεί ζηα πάγηα απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεί, ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ θαη ζηε ζσζηή παξνπζίαζή ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ο έιεγρνο απηφο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ εμαθξίβσζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ. 

 Δμαθξίβσζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 Σελ επαιήζεπζε ησλ λέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

 Σελ θπζηθή επηζεψξεζε θαη εμέηαζε ηνπ αλ ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη πιήξεο απνγξαθή 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.  

 Αλαιχζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε. 

 Δπαιήζεπζε ησλ απνκαθξχλζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνο ην παξφλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Έξεπλα θαηάζηαζεο παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνο ην παξφλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 πλνπηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδηφθηεησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. 
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Οη ειεγθηέο, ρξεζηκνπνηψληαο γξαπηή πεξηγξαθή, δηαγξάκκαηα ξνήο θαη εξσηεκαηνιφγηα, 

κπνξνχλ θαη κειεηνχλ ηα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Δμεηάδεηαη αλ ηεξείηαη κεηξψν παγίσλ, αλ γίλνληαη ζπκθσλίεο αλαιπηηθψλ θαη γεληθψλ 

ινγαξηαζκψλ, αλ γίλνληαη πεξηνδηθέο θπζηθέο απνγξαθέο, αλ λαη, ζπκθσλνχληαη κε ινγηζηηθά 

βηβιία; Τπάξρνπλ εγθξίζεηο γηα ηηο αγνξέο θαη δηαγξαθέο παγίσλ, ππάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο γηα 

ην πνηεο δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη αθνξνχλ επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θιπ. 

ηελ ηειηθή θάζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο ζπληάζζεη 

ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο ζηνλ νπνίν αλαθεθαιαηψλεη φιεο ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 

πίλαθαο απηφο, κπνξεί λα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή.  

 

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο αμηνιφγεζεο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

Σα θπξηφηεξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο:  
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 Τπάξρεη έλα επαξθέο θαζνιηθφ γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο ειεγθηέο φηαλ αλαιχνπλ ηηο αγνξέο ή απνκαθξχλζεηο παγίσλ ή φηαλ επαιεζεχνπλ 

ηηο απνζβέζεηο.  

 Τπάξρεη έλα ζχζηεκα έγθξηζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε 

απφθηεζε παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα έρεη εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε. 

 Τπάξρεη κία γξαπηή δηαδηθαζία πνπ λα θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηε δαπάλε θεθαιαίνπ 

θαη ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο. Μφλν νη δαπάλεο θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη θαη λα απνζβέλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο.  

 Γίλνληαη πεξηνδηθέο θπζηθέο απνγξαθέο, φπνπ δειψλεηαη ε αθξηβήο θαηάζηαζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
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