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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 
 
 

Στο  πρώτο  κεφάλαιο  πραγµατοποιείται  συνοπτική  παρουσίαση  του  αντικειµένου  

της  διπλωµατικής  εργασίας  και  κατόπιν  το  παρεχόµενο  και  η  διάρθρωση  της  

δοµής  της. 

Τα  τελευταία  χρόνια  το  άνοιγµα  των  οικονοµικών  συνόρων, η  

απελευθέρωση  των  αγορών, το  κύµα  ιδιωτικοποιήσεων,  εξαγωγών  και  

συγχωνεύσεων, η  δηµιουργία  καινούργιων  αγορών  χρήµατος , προϊόντων, 

υπηρεσιών  και  τεχνολογιών, η  αύξηση  του  οικονοµικού  εγκλήµατος  παγκοσµίως  

σε  συνδυασµό  µε  την  αδυναµία  της  διοίκησης  να  ελέγξει  άµεσα  και  

προσωπικά  τους  εργαζοµένους  και  το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων, που  

διαδραµατίζονται  στην  επιχείρηση, καθώς  και  την  εφαρµογή  των  προτεινόµενων  

µέτρων  της  και  τέλος  την  αύξηση  του  ανταγωνισµού  των  επιχειρήσεων  σε  

εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο  συντέλεσαν  στην  επιτακτική  ανάγκη  δηµιουργίας  

ενός  αποτελεσµατικού  συστήµατος  Εσωτερικού  Ελέγχου. 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  (InternalAuditing)  όπως  τον  γνωρίζουµε  σήµερα, 

έχει  µεγάλες  διαφορές  µε  τον  εσωτερικό  έλεγχο  πριν  από  µερικές  δεκαετίες. Ο  

εσωτερικός  έλεγχος  βρίσκεται  σε  όλες  τις  µονάδες  του  οργανισµού  και  

επηρεάζει  σε  µεγάλο  βαθµό  τη  φύση  και  την  έκταση  του  ελεγκτικού  έργου, 

προσφέροντας  υψηλό  επίπεδο  υπηρεσιών  στην  επιχείρηση.  Ο  εσωτερικός  

ελεγκτής  δεν  περιορίζεται  στον  έλεγχο  και  πρόληψη  οικονοµικών  ατασθαλιών  

του  εργατικού  δυναµικού, αλλά  κατέχει  επάξια  τη  θέση  “συµβούλου  διοίκησης”, 

δηλαδή  παράλληλα  µε  τον  έλεγχο  οικονοµικών  καταστάσεων, ελέγχει  και  όλες  

τις  λεπτοµέρειες  και  δραστηριότητες  της  επιχείρησης  και  κάνει  προτάσεις, που  

θα  συµβάλλουν  στην  αποτελεσµατική  και  αποδοτική  της  λειτουργία. 
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Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µέρος του µοντέλου εταιρικής 

διακυβέρνησης, από την άποψη ότι συνεισφέρει στη διαδικασία διακυβέρνησης ενός 

οργανισµού: α) αξιολογώντας και βελτιώνοντας  τη διαδικασία µε την οποία 

καθιερώνονται και γίνονται γνωστοί οι στόχοι και οι αξίες του, β) ελέγχοντας την 

επίτευξη των στόχων, γ) διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και  δ) προστατεύοντας τις 

αξίες (Picket, 2003). 

Τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου(∆ΠΕ)αποτελούν  αρχές  και  διαδικασίες, που 

εκδίδονται  από  τα  αρµόδια  όργανα  της  IFACκαι  καθορίζουν  τη  φύση, την  

έκταση  και  το  σκοπό  του  ελεγκτικού  έργου.Η  εφαρµογή  τους  είναι  

υποχρεωτική  για  τους  ασκούντες  του  ελεγκτικού  έργου, στηρίζοντας  το  έργο  

των  επιτροπών  ελέγχου, της  διοίκησης  και  της  εταιρικής  διακυβέρνησης  και  

διασφαλίζοντας  την  ποιοτική  εργασία  του  ελεγκτή, καθοδηγώντας τον  µέσα  από  

τα  Πρότυπα. 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  ανάλυση  του  θεσµικού  πλαισίου  του  

εσωτερικού  ελέγχου, η  επισήµανση  της  σπουδαιότητάς  του,  η  παρουσίαση  του  

τρόπου  οργάνωσής  του  σε  µία  επιχείρηση  και  η  εφαρµογή  του  σύµφωνα  µε  τα  

∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου. Η  εργασία  επιδιώκει  να  δώσει  απάντηση  σε  

ερευνητικά  ερωτήµατα  όπως   

- Πώς  οργανώνεται  ο  εσωτερικός  έλεγχος  σε  µία  επιχείρηση; 

- Πώς  σχετίζεται  η  εφαρµογή  του  εσωτερικού  ελέγχου  µε  τα  ∆ιεθνή  

Πρότυπα  Ελέγχου; 

 

 

1.2 ∆ιάρθρωση  διπλωµατικής εργασίας 

 

Η  εργασία  που  αποτελείται  από  επτά  κεφάλαια, επιχειρεί  να  εισάγει τον  

αναγνώστη   στον  εσωτερικό  έλεγχο, σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου, 

δίνοντας  βαθιά  εννοιολογική  προσέγγιση  τόσο  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  των  

θεµάτων  που  σχετίζονται  µε  αυτόν, όσο  και  των  ∆ιεθνών  Προτύπων  Ελέγχου, 

που  σχετίζονται  µε  τον  εσωτερικό  έλεγχο. 
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Στο  πρώτο  κεφάλαιο  πραγµατοποιείται  αναφορά  στο  αντικείµενο, σκοπό  

και  διάρθρωση  της  διπλωµατικής  εργασίας. 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο πραγµατοποιείται  επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  γίνεται  εισαγωγή  στον  εσωτερικό  έλεγχο, το  

σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου, τον  τρόπο  οργάνωσής  του  και  τα  ∆ιεθνή  

Πρότυπα  Ελέγχου. ∆ιασαφηνίζονται  οι  έννοιες, ο  σκοπός, το  πεδίο  δράσης τους  

και  ο  κώδικας  δεοντολογίας  των  ελεγκτών. 
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ΚΕΦΑΛΙΟ  2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η  παγκοσµιοποίηση  των  αγορών  και  η  ανάγκη  για  έλεγχο  των  εταιριών  υπό  

τις  ίδιες  συνθήκες  παγκοσµίως, προκειµένου  να  υπάρχουν  συγκρίσιµα  

αποτελέσµατα,  οδήγησε  στην  επιτακτική  ανάγκη  υιοθέτησης  των  προτύπων  από  

τις  αναπτυσσόµενες  χώρες  παγκοσµίως. Ιδιαίτερα  χαρακτηριστικό  είναι  το  

παράδειγµα  της  µετα-Σοβιετικής  Ρωσίας. Ο  Mennicken (2008)  τονίζει  τη  

σπουδαιότητα  της  εναρµόνισης  της  µετα-Σοβιετικής  Ρωσίας  µε  τα  ∆ιεθνή  

Πρότυπα  Ελέγχου, παρ’όλες  τις  δυσκολίες  υλοποίησης  των  διεθνών  

προγραµµάτων  τυποποίησης , καθώς  ο  οικονοµικός  κόσµος  συνδέεται  µέσω  

κοινών ελεγκτικών   Προτύπων,  διευκολύνοντας  την  επικοινωνία  και  

αντιµετωπίζοντας  προβλήµατα, όπως  η  ενδοεπαγγελµατική  διάκριση. Η  ανάγκη  

για  εναρµόνιση  των  χωρών  παγκοσµίως  παρουσιάζεται  στην  περίπτωση  της  

Κίνας (Linetal, 2000), όπου  η  ανάπτυξη  τόσο  των  οικονοµικών  µεταρρυθµίσεων  

στον  κόσµο  όσο  και  των  λογιστικών  προτύπων  έκαναν  απαραίτητη  την  

εναρµόνισή  της  µε  τα  Ελεγκτικά  Πρότυπα, τα  οποία  µοιάζουν  σε  σηµαντικό  

βαθµό  µε  τα  Πρότυπα  της  ∆ιεθνούς  Οµοσπονδίας  Λογιστών (Federation of 

Accountants), καθώς  πολλά από  αυτά  υιοθετήθηκαν  απευθείας  µε  ελάχιστες  

αλλαγές. Οι  διαφορές  συναντώνται  στη  διαφορετική  προσέγγιση  της  

επαγγελµατικής  επάρκειας, της  ανεξαρτησίας  και  ηθικής  σε  σχέση  µε  τα  

Πρότυπα  του  ελεγκτή. Σκοπός  είναι  η  ανάπτυξη  της  ποιότητας, των  µεθόδων  

και  πρακτικών  του  ελεγκτικού  έργου και  για  την  εκπλήρωση  αυτού  του  σκοπού  

είναι  αναγκαία  η  παροχή  επαρκής  εκπαίδευσης  στους  ήδη  υπάρχοντες  ελεγκτές  

και  η  εφαρµογή  των  Προτύπων. 

Η  εφαρµογή  των  ∆ιεθνών  Ελεγκτικών  Προτύπων  είναι  απαραίτητη  κατά  

τη  διεξαγωγή  της  ελεγκτικής  διαδικασίας, έτσι  ώστε  να  αποφέρει  ακριβή  και  

αξιόπιστα  αποτελέσµατα. Ο  βαθµός  εφαρµογής  των  προτύπων  από  τους  

εσωτερικούς  ελεγκτές  απασχόλησε  πολλούς  ερευνητές. Σε  έρευνα  που  διεξήχθη  

ανάµεσα  σε  µέλη  του  Ινστιτούτου  Εσωτερικών  Ελεγκτών (IIA) σε  έντεκα  χώρες  

παγκοσµίως  (Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, 
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Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Ην.Βασίλειο  και  ΗΠΑ) (Powelletal, 1992)και  εξετάζει  

σε  τι  βαθµό  ασκούν  εσωτερικό  έλεγχο  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  

Ελέγχου (∆ΠΕ), διαπιστώνεται  ότι  το  82%  των   ερωτηθέντων  ασκούν  τα  

καθήκοντά  τους  σύµφωνα  µε  τα  ∆ΠΕ. Σύµφωνα  µε  άλλα  ευρήµατα  της  έρευνας 

περισσότεροι  από  τους  µισούς  ελεγκτές  διατηρούν  κάποιο  επίπεδο  ανεξαρτησίας  

από  τη  διοίκηση  µέσω  ελεγκτικών  επιτροπών. Επιπλέον, ενώ  δεν προκύπει  

στατιστική  διαφορά  στις  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  για  Πρότυπα  που  

σχετίζονται  µε  την  αξιοπιστία  των  στοιχείων  και  συµµόρφωση  µε  τις  αρχές,  

διαπιστώνεται  διαφορά  σε  Πρότυπα, που   σχετίζονται  µε  αποτελέσµατα, 

οικονοµική  χρήση  και  διασφάλιση  περιουσιακών  στοιχείων.Άλλη  έρευνα  µε  

αντίστοιχο  ερευνητικό  πεδίο(Burnabyetal, 2006) αναφέρεται  στο  σκοπό  των  

∆ιεθνών  Ελεγκτικών  Προτύπων, όπως  η  σκιαγράφηση  βασικών  αρχών  άσκησης  

εσωτερικού  ελέγχου,η   παροχή  πλαισίου  για  άσκηση  ποιοτικών  εσωτερικών  

ελέγχων, η  διαµόρφωση  της  βάσης  για  αξιολόγηση  των  επιδόσεων  των  

εσωτερικών  ελέγχων, η  µέριµνα  και  η  βελτίωση  των  οργανωτικών  διαδικασιών  

και  εργασιών. Παρόλο  που  τα  Πρότυπα  Ελέγχου  είναι  διεθνή,  εµφανίζουν  

διαφορές  ανά  χώρα  εφαρµογής  τους  λόγω  οικονοµικών  και  πολιτιστικών  

διαφορών  των  χωρών  αυτών. ∆ιαπιστώνεται, όπως τονίστηκε  και  νωρίτερα,ότιτο  

18%  των  εσωτερικών  ελεγκτών  ανά  τον  κόσµο  δεν  εφαρµόζουν  τα  ∆ΠΕ. 

Ανάµεσα  στους  λόγους  µη  εφαρµογής  των  Προτύπων  είναι  η  απουσία  επαρκώς  

εκπαιδευµένου  προσωπικού  και   η  αντίληψη  της  διοίκησης  ότι  η  εφαρµογή  των  

Προτύπων  είναι  αρκετά  χρονοβόρα  και  δεν  προσδίδει  ιδιαίτερη  αξία. 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  εφαρµογή  των  Προτύπων  

αποκλειστικά  σε  χώρες  της  Ευρώπης.  Έρευνα  που  πραγµατοποιήθηκε σε  147 

ευρωπαϊκές  εταιρίες  που  ανήκουν  σε  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  

(Benau and Zorio, 2004) και  συντάσσουν  τις  οικονοµικές  τους  καταστάσεις  

σύµφωνα  µε  τα  ∆ΠΕ, επισηµαίνει  τη  σηµαντικότητα  της  εναρµόνισης  των  

Προτύπων  σε  όλες  τις  χώρες, έτσι  ώστε  τα  ∆ΠΕ  να  αποτελούν  βάση  για  τον  

έλεγχο  των  οικονοµικών  καταστάσεων. Εξετάζεται,  αν  η  χρήση  των  ∆ΠΕ  και  

άλλων  τοπικών  προτύπων  σχετίζεται  µε  παράγοντες  όπως  εταιρίες  ελέγχου, 

χώρα, τµήµα  της  επιχείρησης. Ακόµη, ερευνάται αν  η  έκθεση  κάνει  αναφορά  στα  

Πρότυπα  και  η  ύπαρξη  σχέσης  ανάµεσα  στην  έκθεση  του  ελεγκτή  και  άλλου  

παράγοντα πχ. χώρα  διεξαγωγής  ελέγχου. Τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  δείχνουν  
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ότι  ο  τοµέας  της  εταιρίας  δεν  αποτελεί  καθοριστικό  παράγοντα  για  χρήση  

συγκεκριµένου  προτύπου, η  φρασεολογία  του  ελεγκτή  εξαρτάται  από  τη  χώρα  

διεξαγωγής  του  ελέγχου, τα  Πρότυπα  που  εφαρµόζονται  για  έλεγχο  ∆ιεθνών  

Λογιστικών  Προτύπων (∆ΛΠ)  δεν  είναι  πάντα  τα  ∆ΠΕ. Τέλος, οι χώρες  που  

αποτελούν  τις  Big5  είναι  περισσότερο  επιρρεπείς  σε  χρήση  αποκλειστικά  ∆ΠΕ  

σε  σύγκριση  µε  Αυστρία  και  Γερµανία.   Ειδικότερα  για  ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, 

Ολλανδία, Ην.Βασίλειο  και  Ιρλανδία πραγµατοποιήθηκε  ξεχωριστή  µελέτη  για  το  

βαθµό  συµµόρφωσης  στα  Πρότυπα  και  τους  λόγους  µη  συµµόρφωσης  κάποιου  

ποσοστού  σε  αυτά(Burnaby  etal, 2009). Παρ’όλο  που  το  επάγγελµα  του  ελεγκτή  

είναι  παγκόσµιο  και  τα  Πρότυπα  και  οι  πιστοποιήσεις  κοινές, παρατηρούνται  

διαφορές  στη  χρήση  των  Προτύπων  ανάλογα  τη  χώρα, λόγω  του  εκπαιδευτικού  

επιπέδου  των  ελεγκτών, ηλικία  ελεγκτών, χρόνια  υπηρεσίας  στις ελεγκτικές  

εταιρίες, αξία  των  προτύπων  για  τη  διοίκηση  και  του  χρόνου  και  προσωπικού  

που  θέλει  να  διαθέσει  στην  εφαρµογή  των  προτύπων. Μέσα  στην  ίδια  χώρα  

δεν  παρατηρούνται  διαφορές. 

Σηµαντικός  παράγοντας  στην  αξιολόγηση της  χρήσης  των  Προτύπων  

είναι  ο  βαθµός  που  οι  διευθυντές  εσωτερικού  ελέγχου  (CAEs) εφαρµόζουν  οι  

ίδιοι  τα  Πρότυπα. Σύµφωνα  µε  έρευνα  που  πραγµατοποιήθηκε  σε  

αγγλοπολιτισµικές  χώρες  (Abdolmohammadi, 2009) προκύπτει  ότι  ένα  ποσοστό  

της  τάξης  του  13,5%  των  CAEs  δεν  κάνουν  χρήση  των  προτύπων  και  από  

όσους  τα  εφαρµόζουν, ένας  σηµαντικός  αριθµός  δε  συµµορφώνεται  µε  

συγκεκριµένα  Πρότυπα. Το  διάστηµα  στο  οποίο  ένας  CAE  είναι  µέλος  του  ΙΙΑ  

και  τα  πτυχία  πιστοποίησης  φαίνεται  να  είναι  θετικά  σχετιζόµενα  µε  τη  χρήση  

των  Προτύπων. Αντίθετα,  αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  η  αντικατάσταση  

από  τοπικά  Πρότυπα, η µη  αντιµετώπισή  τους   ως  προστιθέµενη  αξία  από  το  

συµβούλιο, η  µη  απαίτηση  της  χώρας για  συµµόρφωση  µε  αυτά  και  το  

δαπανηρό  κόστος  εφαρµογής.Με  βάση  έρευνα  της  Ευρωπαϊκής  Συνοµοσπονδίας  

του  Ινστιτούτου  Εσωτερικών  Ελεγκτών (ECIIA),   επιχειρείται  να  σκιαγραφηθεί  

(Snoepetal, 2003) η  σχέση  µεταξύ  Υπηρεσίας  Εσωτερικού  Ελέγχου (IAF)  και  

Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης (CG)  σε  θέµατα  των  κορυφαίων  εισηγµένων  εταιριών  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση. Η  ECIIA υποστηρίζει  ακράδαντα  την  εφαρµογή  των  

επαγγελµατικών  προτύπων, όπως  αυτά  της  IIA  παγκοσµίως, καθώς  θεωρείται  

προϋπόθεση  αποτελεσµατικού  ελέγχου. Από  την  έρευνα  προκύπτει  ότι  µόνο  το  
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72%  των  CAEs  εφαρµόζουν  τα  ∆ΠΕ  και  39%  θεωρούν  απαραίτητη  τη  

συµµόρφωση  µε  άλλα  Πρότυπα, όπως  τα  τοπικά.   

Ερευνώντας  τους  λόγους  για  τους  οποίους  δεν  εφαρµόζονται  σε  κάποιο  

ποσοστό  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου, πραγµατοποιείται  µελέτη 

(AbdolmohammadiaandSarensb, 2009) αντλώντας  δείγµα  ανωτέρων  στελεχών  

ελέγχου  και  εσωτερικών  ελεγκτών  από  19  χώρες  ανά  τον  κόσµο (Αυστραλία, 

Ν.Ζηλανδία, Η.Βασίλειο/Ιρλανδία, ΗΠΑ, Πολωνία, Ρωσία, Αυστρία, Γερµανία, 

Ολλανδία, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Μεξικό, Βενεζουέλα, 

Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία),  εξετάζοντας  την  πιθανή  σχέση  ανάµεσα  

στην  πολιτιστική  διάσταση  των  ερωτηθέντων  και  τη  συµµόρφωση  µε  τα  

Πρότυπα  ελέγχου.Χαµηλότερη  χρήση  Προτύπων  διαπιστώνεται  στην  Ανατολική  

Ευρώπη  και  υψηλότερη  σε  αγγλοσαξονικές  χώρες  και  ∆υτική  Ευρώπη. Το  

κόστος  ελέγχου  συµµόρφωσης  και  οι  προσδοκίες  απέναντι  στον  έλεγχο  φαίνεται  

ότι  επηρεάζουν  αντιστρόφως  ανάλογα  τη  συµµόρφωση  προς  τα  Πρότυπα, ενώ  η  

κατοχή  πτυχίου  δεν  αποτελεί  παράγοντα. Τέλος, οι  χώρες  εθιµικού  δικαίου  

συµµορφώνονται  περισσότερο  στα  Πρότυπα  από  χώρες  δηµοσίου  δικαίου. 

Στην  αέναη  προσπάθεια  βελτίωσης  της  ποιότητας  του  ελεγκτικού  έργου  

εξελίσσονται  διάφορες  µελέτες  µε  σκοπό  την  ανεύρεση  εκείνων  των  

παραγόντων  που  θα  επιδράσουν  θετικά  αυξάνοντας  το  ποιοτικό  επίπεδο  των  

ελέγχων. Πιθανός  παράγοντας  θεωρήθηκε  η  χρήση  αυστηρότερων  µέτρων. Ο  

Zhou (2007) εξετάζει  το  βαθµό  στον  οποίο  η  εφαρµογή  αυστηρότερων  

προτύπων  ελέγχου, όπως  αυτά  που  προτείνονται  από  US-Sarbanes-Oxley  ACT  

θα  βελτιώσει  την  ποιότητα  των  πληροφοριών  σχετικά  µε  τις  οικονοµικές  

καταστάσεις  των  επιχειρήσεων, που  οι  µετοχές  τους  είναι  εισηγµένες  στο  

χρηµατιστήριο  και  κατά  συνέπεια  την  αντιµετώπιση  των  οικονοµικών  

σκανδάλων, παίρνοντας  για  δείγµα  των  Κίνα, η  οποία  πρόσφατα  υιοθέτησε  

καινούργια  Πρότυπα, τα  οποία  βασίζονται  σε  µεγάλο  βαθµό  στα  ∆ιεθνή  

Πρότυπα  Ελέγχου. Από  την  έρευνα  προκύπτει,  πρώτον  ότι  το  κόστος  

ασσύµετρης  πληροφόρησης  είναι  σηµαντικό  για  την  αγορά  και  δεύτερον  ότι  

πραγµατοποιήθηκε  απότοµη  και  µόνιµη  µείωση  των  “bid-ask  spreads” µε  την  

εφαρµογή  των  νέων  ελεγκτικών  Προτύπων. Σε  επιχειρήσεις  µε  ξένη  ιδιοκτησία 

(εκτός  Κίνας) δε  βρέθηκαν  αλλαγές, καθώς  ακολουθούσαν  τα  ∆ιεθνή  
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ΠρότυπαΕλέγχου.  Ένας  άλλος  παράγοντας  είναι  το  επίπεδο  των  δεξιοτήτων  των  

ελεγκτών και  αν  η  µακροχρόνια  καλλιέργεια  του  υφιστάµενου  επιπέδου  θα  

αποδώσει  καρπούς  και  ποιοτικότερο  ελεγκτικό  έργο. Έρευνα(Frantz, 1999) 

εξετάζει  την  πιθανή  σχέση  ανάµεσα  στις  δεξιότητες  των  ελεγκτών, ανιχνεύσιµες  

και  µη  και  την  ποιότητα  του  ελεγκτικού  τους  έργου.  Τα  αποτελέσµατα  της  

έρευνας  δείχνουν, ότι  ανεξάρτητα  αν  είναι  ανιχνεύσιµες  ή  όχι  οι  δεξιότητες  του  

ελεγκτή, οι  ελεγκτές  τείνουν  να  παρουσιάζουν  περισσότερο  ποιοτικό  έργο, όσο  

πιο  εκπαιδευµένοι  είναι, όµως  µία  αύξηση  της  ποιότητας  του  έλεγχου  µέσω  των  

ελεγκτικών  Προτύπων  φαίνεται  να  ωθεί  ορισµένους  ελεγκτές  µε  λιγότερες  

δεξιότητες  να  παράγουν  λιγότερο  ποιοτικό  έργο, από  το  δυνατό. Άλλα  

αποτελέσµατα  της  έρευνας  δείχνουν,  ότι  εφόσον  παρουσιαστούν  οι  ελεγκτές  

στο  δικαστήριο  και  το  δικαστήριο  είναι  σε  θέση  να  διαπιστώσει  το  επίπεδο  

των  δεξιοτήτων  τους, τους  υποχρεώνει  σε  περισσότερο  ποιοτικό  έλεγχο  

σύµφωνα  µε  τα  Πρότυπα  ελέγχου. 

Από  την  άλλη  πλευρά, έγιναν  αντικείµενο  έρευνας  συγκεκριµένοι  

παράγοντες  που  παρεµποδίζουν  το  έργο  των  ελεγκτών, της  εφαρµογής  των  

Προτύπων  και  συνεπώς  της  ποιότητας  της  ελεγκτικής  εργασίας. Ζητήµατα  όπως  

η  πρόωρη  παρουσίαση  των  οικονοµικών  καταστάσεων  των  επιχειρήσεων  πριν  

την  ολοκλήρωση  της  εφαρµογής  ορισµένων  Προτύπων  (Zhou, 2007) καιη  

προσπάθεια  των  οικονοµικών  διευθυντών  να  επηρεάσουν  τη  διεξαγωγή  του  

ελέγχου (Hellman, 2011) φαίνεται  να  είναι  µερικοί  τέτοιοι  παράγοντες  µε  

αρνητικές  συνέπειες  για  την  ελεγκτική  διαδικασία  και  τα  πορίσµατά  της. 

Αρχικά, η  πρόωρη  δηµοσίευση  της  οικονοµικής  κατάστασης  των  επιχειρήσεων  

λόγω  της  ζήτησης  της  αγοράς  και  της  καθυστέρησης  εφαρµογής  ορισµένων  

Προτύπων  ελέγχου πριν  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου, φαίνεται  να  οδηγεί  σε  

µείωση  της  αξιοπιστίας  των  αποτελεσµάτων  και  να  επηρεάζει  αρνητικά   τη  

θέση  τους  στο  χρηµατιστήριο, καθώς  η  πραγµατική  εικόνα  µπορεί  να  είναι  

διαφορετική  µετά  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου. Επισηµαίνει  η  σπουδαιότητα  

της  ολοκλήρωσης  του  ελέγχου  και  της  συµµόρφωσης  µε  τα  Πρότυπα  ελέγχου, 

όσο  χρονοβόρα  και  να  είναι  η  διεξαγωγή  τους. Επιπλέον, έρευνα  που  

πραγµατοποιήθηκε  σε  οικονοµικούς  διευθυντές  σε  52  Σουηδικές  επιχειρήσεις, 

έδειξε  ότι  οι  οικονοµικοί  διευθυντές  επιδιώκουν  να  επηρεάσουν  τον  

προγραµµατισµό  του  ελέγχου, ιδίως  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  την  επιλογή  
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των  πεδίων  που  υπόκεινται  σε  έλεγχο, αναλαµβάνοντας  το  ρόλο  όσων  

σχετίζονται  µε  τη  διακυβέρνηση  κατά  τη  φάση  σχεδιασµού  του  ελέγχου, 

ελέγχοντας  παράλληλα  τα  χαµηλότερα  επίπεδα  οργάνωσης  της  επιχείρησης, 

καθώς  βλέπουν  τον  εαυτό  τους  σαν  πελάτες. Κάτι  τέτοιο, όµως, µπορεί  να  

διαστρεβλώσει  τα  αποτελέσµατα  της  έκθεσης  του  ελέγχου  και  να  εµποδίσει  τη  

σωστή  εφαρµογή  του  ∆ΠΕ  300 (Σχεδιασµός  και  έλεγχος  των  οικονοµικών  

καταστάσεων) που  ανήκουν  στις  αρµοδιότητες  των  ελεγκτών. 

Είναι  εύκολα  κατανοητό, ότι  η  πρόληψη  και  η  καταστολή  της  απάτης  

είναι  ένα  από  τα  πλέον  βασικά  στοιχεία  στην  επιτυχία  του  εσωτερικού  

ελέγχου. Εξετάζονται, λοιπόν  παράγοντες  που  µπορεί  να  αποβούν  χρήσιµοι  στην  

προσπάθεια  εξάρθρωσης  της  απάτης, µελετώντας  στη  συγκεκριµένη  περίπτωση 

(McKee, 2006)τη  σπουδαιότητα  του  αιφνιδιασµού  στον  εσωτερικό  έλεγχο  

σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  και  Αµερικάνικα  Πρότυπα  Ελέγχου  στην  πρόληψη  και  

καταστολή  της  απάτης (SAS 99, ISA 240: ο  ελεγκτής  πρέπει να  έχει  το  στοιχείο  

του  αιφνιδιασµού)  και  προτείνει  τρόπους  υλοποίησης  του  αιφνιδιασµού  µε  τη  

χρήση  των  προτύπων. Τόσο  τα  Αµερικάνικα, όσο  και  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  

Ελέγχουεµµένουν  στη  δηµιουργικότητα  και  οξυδέρκεια  του  ελεγκτικού  µυαλού. 

Απρόσµενοι  έλεγχοι, διαφορετικοί  τρόποι  διεξαγωγής  του  ελέγχου σε  σχέση  µε  

ελέγχους  προηγούµενων  χρόνων, τυχαίο  δείγµα,  έλεγχοι  σε  χαµηλού  κινδύνου  

πληροφορίες  είναι  µερικοί  προτεινόµενοι  τρόποι. Τα  οφέλη  για  τον  ελεγκτή  

είναι  πολλά, καθώς  αυξάνονται  οι  πιθανότητες  ανακάλυψης  απάτης, οι  πελάτες  

και  το  κοινό  γενικά  περισσότερο  ευχαριστηµένοι  µε  τον  επαγγελµατισµό  των  

ελεγκτών, λιγότεροι  επίδοξοι  “απατεώνες” που  δε  θα  διακινδυνεύσουν  να  

συλληφθούν  και  τέλος  περισσότερο  διασκεδαστικός  τρόπος  εργασίας  για  τους  

ελεγκτές  µε  την  αύξηση  της  δηµιουργικότητας. Από  την  άλλη  πλευρά  υπάρχουν  

και  αρκετά  κόστη, αφού  ο  χρόνος  εκπαίδευσης  των  ελεγκτών  θα  είναι  

µεγαλύτερος, όπως  και  ο  σχεδιασµός  και  η  διεξαγωγή  του  ελέγχου  και  των  

ελεγκτικών  διαδικασιών. Είναι  στη  κρίση  του  ελεγκτή  η αντιστάθµιση  των  

ωφελειών  και  του  κόστους  για  υιοθέτηση  του  στοιχείου  του  αιφνιδιασµού. 

Παρ’όλο  που  τα  ∆ΠΕ  έχουν  υιοθετηθεί  από  περισσότερες  από  πενήντα  

χώρες  παγκοσµίως, υπάρχουν  εκκρεµότητες,  όσον  αφορά  την  ευθύνη  του  

ελεγκτή. Ιδιαίτερα  στην  Ευρώπη  και  την  Κίνα  διαπιστώνεται  ένα  ζήτηµα,  όσον  

αφορά  ένα  από  τα  σπουδαιότερα  ∆ΠΕ,  το  ∆ΠΕ  700 (∆ιαµόρφωση  γνώµης  και  
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έκθεση  επί  των  οικονοµικών  καταστάσεων) (Gold, 2012). ∆ιαπιστώνεται  ένα  

χάσµα  σε  έρευνα  που  έγινε  στη  Γερµανία  ανάµεσα  στην  αντίληψη  των  

χρηστών  των  οικονοµικών  καταστάσεων  για  την  ευθύνη  του  ελεγκτή  σχετικά  

µε  την  αξιοπιστία  των  οικονοµικών  καταστάσεων, η  οποία  θεωρείται  µεγάλη  

για  τους  χρήστες  και  τη  γνώµη  των  ελεγκτών, οι  οποίοι  γνωρίζοντας  το  σκοπό  

και  το  αντικείµενο  του  ελέγχου, τοποθετούν  στο  ελάχιστο  την  ευθύνη  τους.  Το  

αναθεωρηµένο  ∆ΠΕ 700 µε  τις  εκτενείς  εξηγήσεις   δεν  κατάφερε  να  συγκλίνει  

το  χάσµα. Τα  ευρήµατα  δείχνουν,  ότι  οι  εξηγήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  

περισσότερο  κατανοητές  για  τους  χρήστες  ή  ότι  η  γνώµη  των  χρηστών  δεν  

µπορεί  να  αλλάξει  εύκολα. Παράλληλα, εξετάζεται  η  περίπτωση  της  ∆ανίας  και  

η  αντιµετώπιση  των  δικαστηρίων  και  άλλων  φορέων  απέναντι  στην  ευθύνη  του  

ελεγκτή  (Holm, 2012). Σκοπός  της  έρευνας  είναι  να  εξετάσει  την  αντίδραση  των  

δικαστηρίων  και  άλλων  επαγγελµατικών  φορέων  στις  αλλαγές  που  έχουν  

πραγµατοποιηθεί  στην  περίπτωση  της  ευθύνης  του  ελεγκτή  σε  υπόθεση  απάτης  

ερευνώντας  τα  δρώµενα  της  ∆ανίας. Τόσο  τα  Αµερικάνικα (SAS 82, SAS 99), 

όσο  και  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου (∆ΠΕ 240) αποσαφηνίζουν  την  ευθύνη  του  

ελεγκτή, η  οποία  έχει  γίνει  από  αντιδραστική  σε  προληπτική  και  προστατεύουν  

τον  ελεγκτή, εφόσον  κατηγορηθεί  στο  δικαστήριο. Οι  ∆ανοί  ελεγκτές  έχουν  

υιοθετήσει  τα  Πρότυπα, ενώ  τα  δικαστήρια  τα  αντιµετωπίζουν  ως  απλές  

ερµηνείες  των  υφιστάµενων  ευθυνών  των  ελεγκτών, γι’αυτό  κρίνεται  απαραίτητη  

η  συµφωνία  των  δύο  πλευρών.  

Τέλος, γίνεται  σύγκριση  ανάµεσα  στα  Αµερικάνικα  και  ∆ιεθνή  Πρότυπα  

Ελέγχου  σχετικά  µε  τον  ελεγκτικό  κίνδυνο  και  τη  σπουδαιότητα  του  ελέγχου  

που  καταρτίζεται  σύµφωνα  µε  τα  Πρότυπα  ελέγχου (Colbert, 1996). 

∆ιαπιστώνονται  περισσότερες  οµοιότητες  απ’ότι  διαφορές. Τα  δύο  είδη  

Προτύπων  µοιάζουν  να    υποστηρίζουν  από  κοινού  ότι  ο  έλεγχος  πρέπει  να  

χρησιµοποιείται  σαν  εργαλείο  στο  επίπεδο σχεδιασµού  για  τη  δηµιουργία  

κατάλληλου  χαρακτήρα  και  ελεγκτικών  διαδικασιών, ενώ  διαφέρουν  στον  

ορισµό  του  ελέγχου  στο  θέµα  της  ευθύνης  του  ελεγκτή  σε  τυχόν  ανακριβείς  

οικονοµικές  καταστάσεις  και  εσφαλµένη  έκθεση  ελέγχου.  Τα  ∆ΠΕ  είναι  

περισσότερο  αυστηρά, καθώς  τα  Αµερικάνικα  καλύπτουν  µόνο  την  περίπτωση  

ηθεληµένης  λανθασµένης  έκθεσης  και  όχι  λόγω  λάθους  από  αµέλεια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΕΘΝΗ  ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.1  Εισαγωγή 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  διεξάγεται ανάλυση  του  θεσµικού  πλαισίου  του  εσωτερικού  

ελέγχου. Πραγµατοποιείται  εννοιολογική  προσέγγιση  του  εσωτερικού  ελέγχου, 

του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, γίνεται  σύντοµη  επισκόπηση  της  εξέλιξης  

του  εσωτερικού  ελέγχου  στην  Ελλάδα, περιγράφεται  η  αναγκαιότητα, ο σκοπός  

και  τα  οφέλη  του  εσωτερικού  ελέγχου, ο  ρόλος  του  εσωτερικού  ελεγκτή, ο  

Κώδικας  ∆εοντολογίας Εσωτερικού  Ελέγχου,  το  έργο  του  Ινστιτούτου  

Εσωτερικών  Ελεγκτών  (Institute  of  Internal  Auditors  IIA)  και  της  Επιτροπής  

∆ιεθνών  Ελεγκτικών  Προτύπων  (I.A.P.C.), η  έννοια  των  ∆ιεθνών  Ελεγκτικών  

Προτύπων (∆ΠΕ)  και  ο  τρόπος  οργάνωσης  του  εσωτερικού  ελέγχου  σε  µία  

επιχείρηση  σύµφωνα  µε  τα  ∆ΠΕ. 

 

3.2Εννοιολογική  προσέγγιση  εσωτερικού  ελέγχου  και  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου 

 

3.2.1  Γενικά 

Προκειµένου  να  διασαφηνιστεί  η  έννοια  του  εσωτερικού  ελέγχου  

πραγµατοποιείται  διάκριση  της  έννοιας  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  του  

συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. 
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3.2.2  Εσωτερικός  Έλεγχος  και  Σύστηµα  Εσωτερικού  Ελέγχου 

Ορισµός  εσωτερικού  ελέγχου  (InternalAuditing)  

Ο εσωτερικός  έλεγχος  (internalauditing) σύµφωνα  µε  τον  ορισµό  του  Ινστιτούτου  

Εσωτερικών  Ελεγκτών  είναι  µία  ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής  και  

συµβουλευτική  δραστηριότητα, καλά  σχεδιασµένη  και  οργανωµένη, ώστε  να  

παρέχει  αξία  και  να  αξιολογεί  και  να  βελτιώνει  τις  λειτουργίες  του  

οργανισµού.  Αξιολογεί  την  επάρκεια  λειτουργίας  του  Συστήµατος  Εσωτερικού  

Ελέγχου, µέσω  τεχνικών  και  επιστηµονικών  προσεγγίσεων  µε  σκοπό  την  

αποτελεσµατική  αποτίµηση  και  διαχείριση  του  επιχειρηµατικού  κινδύνου, τον  

περιορισµό  ή  την  εξάλειψή  του, βοηθώντας  παράλληλα  τη  διοίκηση  και  κατά  

συνέπεια  τον  οργανισµό  να  εκπληρώσει  τους  στρατηγικούς  και  επιχειρησιακούς  

στόχους  του. 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  αποτελεί  ένα  σχέδιο  οργάνωσης  και  σύνολο  

ενεργειών, που  υιοθετεί  η  επιχείρηση  µε  σκοπό  την  προστασία  των  

περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης, τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  της  

πληροφόρησης  και  της  αποτελεσµατικότητας  των  ενεργειών  και  δραστηριοτήτων  

και  την  εξασφάλιση  ότι   εφαρµόζονται  οι  αρχές  και  οι  υποδείξεις  της  

∆ιοίκησης. Ακόµη  ο  εσωτερικός  έλεγχος  µπορεί  να  οριστεί  ως  το  σύνολο  των 

κανόνων, διαδικασιών, µεθόδων  και  επαληθεύσεων  που  στοχεύουν  στη  

διασφάλιση  της  περιουσίας  της  επιχείρησης  και  την  αποτελεσµατική  υλοποίηση  

της  πολιτικής  και  στρατηγικής  της (Παπαδάτου, 2001). 

Το  Αγγλοελληνικό  λεξικό  Κ.Κάντζου  ορίζει  τον   εσωτερικό  έλεγχο  σαν  

το  σύστηµα  µέσω  του  οποίου  η  διοίκηση  µιας  επιχείρησης  σύµφωνα  µε  την  

πολιτική  και  τις  προδιαγραφές  της   επιδιώκει  τον  έλεγχο  λειτουργίας  της  

επιχείρησης. 

Σύµφωνα  µε  το  Αγγλοελληνικό  λεξικό  Ι.Χρυσοβιτσιώτη - 

Ι.Σταυρακοπούλου, ο  εσωτερικός  έλεγχος  ορίζεται  σαν  µέθοδοι  και  µέτρα  

εποπτείας  για  την  πιστή  υλοποίηση  των  αποφάσεων  και  της  πολιτικής  της  

διοίκησης, τον  έλεγχο  και  αξιοπιστία  των  στοιχείων, τη  διαφύλαξη  της  

περιουσίας  και  των  αποφυγή  ατασθαλιών. 
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 Ο  Σακέλλης  (2000)  ορίζει  τον  εσωτερικό  έλεγχο  σαν  την  κατάλληλη  

οργάνωση  των  λογιστικών  και  οικονοµικών  υπηρεσιών  µίας  επιχείρησης  και  η  

καθιέρωση  και  εφαρµογή  κανόνων, διαδικασιών  και  ελέγχων, που  στοχεύουν  

στον  περιορισµό  των  κινδύνων  από  λάθη  ή  δυσλειτουργίες  κατά  τη  διάρκεια  

της  εκτέλεσης  των  δραστηριοτήτων  και  των  συναλλαγών  της  επιχείρησης, την  

προστασία  των  περιουσιακών  της  στοιχείων  και  της  διασφάλισης  της  

αξιοπιστίας  των  βιβλίων  της  επιχείρησης. 

 

Ορισµός  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  (InternalAuditControl)  

Το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  (InternalAuditControl)  είναι  ένα  οργανωτικό  

σχέδιο  λειτουργιών  και  διαδικασιών, που  θεσπίζεται  από  τη  διοίκηση  της  

επιχείρησης  µε  σκοπό  τη  διασφάλιση  των  συµφερόντων  της  επιχείρησης. 

Πρόκειται  για  ένα  σύνολο  µέτρων, µεθόδων, τεχνικών  και  ασφαλιστικών  

δικλείδων  της  διοίκησης  και  αποσκοπεί  στην  προστασία  των  περιουσιακών  της  

στοιχείων  και  της  αποτελεσµατικής  αξιοποίησης  των  παραγωγικών  της  πόρων.   

Απαιτεί  τη  σωστή  οργάνωση  των  οικονοµικών  και  λογιστικών  

υπηρεσιών  της  επιχείρησης  και  κατάλληλη  κατανοµή  των  αρµοδιοτήτων  στο  

προσωπικό, µε  παράλληλη  συµµόρφωση  προς  τους  κανόνες  και  ελέγχους, ώστε  

να  µειωθεί  η  πιθανότητα  εµφάνισης  λαθών  κατά  τη  διεξαγωγή  των  συναλλαγών  

και  να  γίνεται  αποτελεσµατική  φύλαξη  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  

επιχείρησης. 

Ο  Φίλος (2004)  ορίζει  το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  ως  σύνολο  

εκείνων  των  µέτρων ,  που  επινοήθηκαν  και  χρησιµοποιούνται  σε  µία  επιχείρηση  

µε  σκοπό  να  προωθήσουν  να  κατευθύνουν, να  περιορίσουν, να  διοικήσουν  και  

να  ελέγξουν  τις  διάφορες  δραστηριότητες  στοχεύοντας  στην  εκπλήρωση  των  

στόχων  της  επιχείρησης. 

Ο  Cook – Wincle  ορίζει  το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  σαν  το  νευρικό  

σύστηµα  του  ανθρώπινου  οργανισµού, που  διακλαδώνεται  µέσα  στην  

επιχείρηση, µεταφέροντας  εντολές  και  αντιδράσεις  από  διοίκηση  σε  διοίκηση. 

Συνδέεται  άµεσα  µε  την  οργανωτική  δοµή  και  τους  γενικούς  κανόνες  

λειτουργίας  της  επιχείρησης. 
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Η  ύπαρξη  ενός  καλά  οργανωµένου  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  

στην  επιχείρηση  συµβάλλει  στην  εύρυθµη  λειτουργία  της  και  την  επίτευξη  των  

επιχειρηµατικών  της  στόχων. 

 

3.3  Σύντοµη  επισκόπηση  της  εξέλιξης  του  εσωτερικού  ελέγχου  

στην  Ελλάδα 

 

Η  απαρχή  του  εσωτερικού  ελέγχου  στην  Ελλάδα  πραγµατοποιείται  το  1833  µε  

την  ίδρυση  του  πρώτου  ελεγκτικού  συνεδρίου, έχοντας  ως  έµπνευση  τις  ιδέες  

αρχαίων  Ελλήνων  φιλοσόφων  και  πρότυπο  αντίστοιχα  γαλλικό  θεσµό  που  είχε  

ιδρυθεί  κάποια  χρόνια  νωρίτερα  το  1807  από  το  Ναπολέοντα. Ο  λόγος  της  

δηµιουργίας  του  είναι  η  παρακολούθηση  των  κρατικών  δαπανών  µε  σκοπό  τον  

έλεγχο  του  βαθµού  τήρησης  των  αρχών  δηµοσιονοµικού  συστήµατος  και  την  

πραγµατοποίηση  της  διαχείρισης  του  κράτους  σύµφωνα  µε  αυτό, όπως  και  την  

άσκηση  των  διοικητικών  λειτουργιών  σύµφωνα  µε  τους  προβλεπόµενους  νόµους  

και  τέλος , µετά  τη  µελάτη  των  συµπερασµάτων  της  έρευνας  να  προτείνει  τις  

αναγκαίες  αλλαγές  βελτίωσης  της  επιχείρησης. 

Οι  συζητήσεις  για  ίδρυση  οργανωµένου  σώµατος  ελεγκτών  στην  Ελλάδα  

ξεκινάνε  τα  1931  µε  το  Ν. 5076  και  πραγµατοποιείται  µε  το  Ν. 3392/1955  το  

1955  και  γίνεται  βάση  για  την  ίδρυση  του  σώµατος  ορκωτών   ελεγκτών. 

Επιπλέον, ιδρύεται  µια  ανεξάρτητη  διοικητική  αρχή  µε  το  Ν. 2477 µε  την  

επωνυµία  “ συνήγορος  του  πολίτη”. Σκοπός  της  συγκεκριµένου  εξωδικαστικού  

µηχανισµού  ελέγχου  είναι  η  επίλυση  διαφορών.       
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3.4  Χαρακτηριστικά  ενός  αποτελεσµατικού  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου – Αδυναµίες  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου 

 

3.4.1  Χαρακτηριστικά  ενός  αποτελεσµατικού  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου 

Κάθε  επιχείρηση  είναι  διαφορετική (φύση  εργασιών, µέγεθος, οργανωτική  

διάρθρωση, στόχοι  της  επιχείρησης). Αυτό  συνεπάγεται  ότι  δεν  µπορεί  να  

υπάρξει  κοινό  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου, που  να  εφαρµόζεται  από  όλες  τις  

επιχειρήσεις.  Παρ’όλα αυτά, ένα  αποτελεσµατικό  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου, 

που  θα  βοηθήσει  την  επιχείρηση  να  πετύχει  τους  στόχους  της, πρέπει  να  έχει  

τα  ακόλουθα  χαρακτηριστικά  (Τσακλάγκανος, 2005): 

- Ένα  επαρκώς  µελετηµένο  σχέδιο  οργάνωσης 

Σηµαντικοί  παράγοντες  στη  δηµιουργία  του  σχεδίου  οργάνωσης  είναι  το  

µέγεθος  της  επιχείρησης, η  φύση  των  εργασιών  της, η  δοµή  και  η  λειτουργία  

των  τµηµάτων  της  και  οι  θυγατρικές  της.  Ο  ελεγκτής  για  την  αξιολόγηση  του  

σχεδίου  οργάνωσης,  εστιάζει  στο  βαθµό  στον  οποίο  το  σύστηµα  εσωτερικού  

ελέγχου  διευκολύνει  τη  διεξαγωγή  των  ελεγκτικών  διαδικασιών. Ένα  άρτιο  

οργανωτικό  σχέδιο  οφείλει  να  δίνει  αυτονοµία  στο  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  

και  να  διαχωρίζει  τις  αρµοδιότητες, ευθύνες, εξουσία, αρµοδιότητες  και  

καθήκοντα  ανάµεσα  στα  µέλη  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. Επιπλέον, θα  

πρέπει  να  διασφαλίζεται  ότι  οι  συναλλαγές  πραγµατοποιούνται  σύµφωνα  µε  τη  

στρατηγική  της  επιχείρησης, προκειµένου  να  προστατεύονται  τα  περιουσιακά  της  

στοιχεία, να  εξασφαλίζεται  η  αποτελεσµατική  της  λειτουργία  και  η  αξιοπιστία  

των  λογιστικών  της  εγγραφών  και  βιβλίων. 

Εξέχουσας  σηµασίας  για  ένα  αποδοτικό  οργανωτικό  σχέδιο  είναι  η  

αυτονοµία  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. Το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου 

έχει  συγκεκριµένες  αρµοδιότητες, στις  οποίες  δεν  επεµβαίνουν  άλλα  τµήµατα  

της  επιχείρησης. Ωστόσο, το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  έχει  κοινούς  στόχους  µε  

τα  υπόλοιπα  τµήµατα  και  λειτουργεί  σε  συνεργασία  µε  αυτά.  
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Η  επάρκεια  ενός  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  βασίζεται  στην  

προϋπόθεση  ότι  ασυµβίβαστες  δραστηριότητες  δεν  µπορεί  να  εκτελούνται  από  

τον  ίδιο  υπάλληλο.Σε  περιπτώσεις  παραβίασης  αυτής  της  αρχής, ο  ελεγκτής  

αναζητά  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τον  αποκλεισµό  παρατυπιών. Ο  καταµερισµός  

της  εξουσίας  και  των  καθηκόντων  πραγµατοποιείται  για  το  διαχωρισµό  της  

λογιστικής  λειτουργίας  από  τη  διαφύλαξη  των  περιουσιακών  στοιχείων. Είναι  

απαραίτητη  η  συνεργασία  µεταξύ  των  τµηµάτων  σε  καθηµερινή  βάση, γιατί  η  

κάθε  συναλλαγή  έχει  αντίκτυπο  και  διαχειρίζεται  από  διαφορετικά  τµήµατα. 

Ιδιαίτερη  σηµασία  για  τη  διεξαγωγή  του  έργου  του  εσωτερικού  ελεγκτή  

έχει  ο  Οικονοµικός  ∆ιευθυντής, ο  Προϊστάµενος  Λογιστηρίου  και  ο  Ταµίας. Οι  

ρόλοι  τους πρέπει  να  είναι  καθορισµένοι, σαφώς  διαχωρισµένες  οι  αρµοδιότητές  

τους  για  να  µην  επικαλύπτονται  µεταξύ  τους, προκειµένου  να  είναι  

αποτελεσµατικός  ο  εσωτερικός  έλεγχος. 

- Ένα  οργανωµένο  και  αποτελεσµατικό  σύστηµα  εξουσιοδότησης, 

αρµοδιοτήτων  και  ευθυνών 

Μία  σύγχρονη  επιχείρηση  έχει  πολλές  δραστηριότητες, γεγονός  που  καθιστά  

αδύνατο  να  διοικηθεί  αποκλειστικά  από  ένα  άτοµο. Ο  τρόπος  οργάνωσης  της  

επιχείρησης  θα  πρέπει  να  είναι τέτοιος, έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  εκχώρηση  

των  αρµοδιοτήτων, εξουσίας  και  ευθυνών, µε  αποτέλεσµα  οι  εγκρίσεις  για  

ποικίλες  δραστηριότητες  να  δίνονται  από  διαφορετικά  άτοµα  που  διαθέτουν  

δύναµη  και  εξουσία  για  την  υλοποίησή  τους  και  είναι  αρµόδια  γι’αυτές. Οι  

ευθύνες  πρέπει  να  διανέµονται  από  τις  υψηλότερες, µέχρι  τις  χαµηλότερες  

βαθµίδες. Όσο  χαµηλότερα  στην  κλίµακα  φτάνει  η  εκχώρηση  ευθυνών, 

αρµοδιοτήτων  και  καθηκόντων, τόσο  πιο  αποτελεσµατικά  και  οµαλά  λειτουργεί  

µία  επιχείρηση. Ένα  αποτελεσµατικό  σύστηµα  ελέγχου  ωθεί  τα  άτοµα  να  είναι  

υπεύθυνα  για  τις  πράξεις  τους, καθώς  η  υπευθυνότητα  είναι  άµεσα  συνδεδεµένη  

µε  τη  δύναµη  και  εξουσία.  Η  εφαρµογή  ενός  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, 

στο  οποίο  κυριαρχεί  η  εξουσιοδότηση  αρµοδιοτήτων  και  ευθυνών, πρέπει  να  

διακρίνεται  για  τα  εξής  στοιχεία: α) κατάλληλη  εκτέλεση  των  συναλλαγών, β) 

αρµόδια  καταχώρησή  τους, γ) περιορισµένη  πρόσβαση  στα  περιουσιακά  στοιχεία  

της  επιχείρησης  και  δ)  διασταύρωση  των  συναλλαγών  και  περιουσιακών  
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στοιχείων  της  επιχείρησης, πραγµατοποιώντας  συγκρίσεις  των  βιβλίων  µε  την  

ύπαρξή  τους 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  κατά  την  εκτέλεση  των  συναλλαγών  ελέγχει,  αν  η  

συναλλαγή  εγκρίθηκε  από  τα  αρµόδια  άτοµα, αν  η  εκτέλεσή  της  

πραγµατοποιήθηκε  από  εξουσιοδοτηµένα  άτοµα, αν  η  εκτέλεσή  της  ήταν  

σύµφωνη  µε  την  πολιτική  και  τη  στρατηγική  της  επιχείρησης  και  τέλος, αν  

συνοδεύτηκε  από  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  έγγραφα. Η  διαδικασία  

εξουσιοδότησης  που  ελέγχεται  από  τον  εσωτερικό  ελεγκτή, γίνεται  αντικείµενο  

ενδιαφέροντος  και  για  τον  ορκωτό – εξωτερικό  ελεγκτή. 

Την  εκτέλεση  της  συναλλαγής  ακολουθεί  η  καταχώρηση  της  συναλλαγής  

από  τα  αρµόδια  άτοµα  στα  κατάλληλα  βιβλία. Βέβαια, η  µέθοδος  και  ο  τρόπος  

καταχώρησης,  που  θα  ακολουθηθεί, εξαρτάται  από  τη  φύση  της  συναλλαγής.  Ο  

εσωτερικός  έλεγχος  επιβεβαιώνει  ότι  η  καταχώρηση  του  ποσού  της  συναλλαγής  

έγινε  στη  σωστή  ηµεροµηνία  και  σύµφωνα  µε  τις  προβλεπόµενες  αρχές  της  

Λογιστικής. 

Όσον  αφορά  τη  χρήση  των   περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης, πρέπει  

να  πραγµατοποιείται  µόνο  κατόπιν  έγκρισης  και  να  ακολουθείται  από  τα  

απαραίτητα  δικαιολογητικά. Η  πρόσβαση  σε  αυτά  εξαρτάται  από  τη  φύση  των  

ίδιων  αλλά  και  της  επιχείρησης.  Το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  οφείλει  να  

διευκολύνει  την  ανεµπόδιστη  λειτουργία  της  επιχείρησης. 

Προκειµένου  να  προστατευτούν  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  επιχείρησης, 

διεξάγονται  έλεγχοι, συγκρίνοντας τα  βιβλία  καταχώρησής  τους  µε  τη  φυσική  

τους  υπόσταση  σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα. Έτσι, διαπιστώνονται  και  

διορθώνονται  λάθη, απώλειες  ή  έρχονται  στο  φως  παράνοµες  ενέργειες. 

- Λογιστική  διάρθρωση 

Για  να  είναι  επιτυχηµένος  ενός  εσωτερικός  έλεγχος, πρέπει  να  υπάρχει  ένα  

λογιστικό  σύστηµα  αρµόδιο  για  την  αξιολόγηση  της  αποτελεσµατικότητας  και  

λειτουργικότητας  των  επιµέρους  µονάδων  της  επιχείρησης. Πρέπει  να  

αποτελείται  από: 

α) ∆ιάγραµµα  λογαριασµών 
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Στο  διάγραµµα  λογαριασµών  περιλαµβάνονται  όλοι  οι  λογαριασµοί  που  

χρησιµοποιούνται  από  την  επιχείρηση  µαζί  µε  το  περιεχόµενο,  τους  τίτλους, 

τους  κωδικούς  αριθµούς  που  αντιστοιχούν  στον  καθένα  από  αυτούς  και  την  

οµάδα  στην  οποία  κατατάσσονται. Το  διάγραµµα  λογαριασµών  είναι  βοηθητικό  

για  τον  εσωτερικό  έλεγχο, καθώς  τα  περιουσιακά  στοιχεία  είναι  επαρκώς  

προστατευµένα  µόνο  αν  καθορίζεται  επαρκώς  το  περιεχόµενο  του  λογαριασµού  

και  θα  γίνεται  σωστή  απεικόνιση  των  περιουσιακών  στοιχείων    και  θα  

βρίσκονται  στην  κατάλληλη  θέση, έτσι  ώστε  οι  χρήστες  των  

χρηµατοοικονοµικών  καταστάσεων  να  αποκτούν  πλήρη  και  σωστή  εικόνα  για  

την  οικονοµική  κατάσταση  της  επιχείρησης. 

β) Εγχειρίδιο  λογιστικών  στόχων  και  διαδικασιών 

Σε  αντίθεση  µε  τις  µικρές  επιχειρήσεις, για  τις  µεγάλες  επιχειρήσεις  το  

διάγραµµα  λογαριασµών  δεν  είναι  από  µόνο  του  αρκετό, καθώς  είναι  αναγκαία  

η  εκτενής  περιγραφή  διαδικασιών, µεθόδων  και  λογιστικών  τεχνικών  κατά  την  

καταγραφή, επεξεργασία  και  ανάλυση  των  λογιστικών  στοιχείων  της  

επιχείρησης. Η  αξιοπιστία  των  λογιστικών  της  βιβλίων  εναπόκειται  στην  

οµοιόµορφη  παρουσίαση  των  οµοειδών  συναλλαγών. 

γ)Περιγραφή  θέσεων 

Κατά  τον  επιµερισµό  των  καθηκόντων, η  ανάθεση  της  θέσης  σε  έναν  

υπάλληλο, πρέπει  να  συνοδεύεται  από  λεπτοµερή  γραπτή  περιγραφή  της  

εργασίας  και  των  δραστηριοτήτων, όπως  και  των  ευθυνών  και  της  εξουσίας  

που  τη  συνοδεύει. Έτσι, οι  ευθύνες  κάθε  θέσης  και  κάθε  δραστηριότητες  είναι  

ξεκάθαρες  και  δε  δηµιουργούνται  παρεξηγήσεις. 

δ) Πρωτοβάθµιοι  λογαριασµοί  ελέγχου 

Πρόκειται  για  λογαριασµούς  του  Γενικού  Καθολικού, όπως  εµπορεύµατα, 

χρεώστες, πιστωτές, για  τα  οποία  είναι  απαραίτητη  η  τήρηση  αναλυτικών  

καθολικών  για  τον  έλεγχο  των  υπολοίπων  τους. Μετά  το  τέλος  της  περιόδου, 

γίνεται  η  σύνταξη  προσωρινών  ισοζυγίων  Γενικού  Καθολικού  και  συγκρίνονται  

τα  υπόλοιπα  των  αναλυτικών  καθολικών  µε  το  Γενικό  Καθολικό. Στην  

περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ασυµφωνία, αναζητούνται  τα  λάθη  και  αποδίδονται  
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ευθύνες  για  τη  διάπραξή  τους. Φυσικά, όλες  αυτές  οι  διεργασίες  

πραγµατοποιούνται  από  διαφορετικούς  υπαλλήλους. 

ε) Αριθµηµένα  εσωτερικά  έγγραφα 

Στο  λογιστικό  σύστηµα  καταχωρούνται  µόνο  έγγραφα  τα  οποία  είναι  

εξουσιοδοτηµένα  από  τα  αρµόδια  άτοµα  και  σύµφωνα  µε  τον  Κώδικα  

Φορολογικών  Στοιχείων  πρέπει  να  είναι  αριθµηµένα  κατά  αύξοντα  αριθµό, 

θεωρηµένα, να  φυλάσσονται  αποτελεσµατικά  και  να  πραγµατοποιείται  τακτικός  

έλεγχος. 

στ) Έλεγχος  εισερχοµένων  στοιχείων  και  της  διαδικασίας  επεξεργασίας  αυτών 

Προκειµένου  να  είναι  αποτελεσµατικός  ο  εσωτερικός  έλεγχος, πρέπει  να  

ελέγχονται  άµεσα  τα  στοιχεία, µόλις  πραγµατοποιούνται  οι  συναλλαγές. Κατόπιν, 

τα  σχετικά  έγγραφα  πρέπει  να  ταξινοµούνται  και  να  αριθµούνται  σωστά, έτσι  

ώστε  να  προσφέρονται  για  µελλοντική  χρήση. Επιπλέον, γίνεται  η  αντιστοιχία  

των  ποσών  στις  χρονικές  περιόδους  που  ανήκουν  και  µεταφέρονται  στις  

συγκεντρωτικές  καταστάσεις  για  περαιτέρω  επεξεργασία. 

- Σύγχρονη  πολιτική  προσώπου 

Για  να  είναι  επιτυχές  ένα  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου, θα  πρέπει  να  

δίνεται  ιδιαίτερη  προσοχή  κατά  την  πρόσληψη  προσωπικού  εσωτερικού  

ελέγχου. Τα  κριτήρια  πρέπει  να  είναι  αυστηρά  και  µόνο  όσοι  τα  πληρούν  να  

είναι  υποψήφιοι  για  πρόσληψη. 

Αρχικά, κατά  την  επιλογή  του  εργατικού  δυναµικού  στελέχωσης  του  

τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  πραγµατοποιούνται  συνεντεύξεις  ακόµη  και  

εξετάσεις, έτσι  ώστε  να  ελεγχθεί  η  προϋπηρεσία, οι  ικανότητες  και  οι  

εξειδικευµένες  γνώσεις  των  υποψηφίων. Χρήσιµες  είναι  οι  εγγυητικές  επιστολές  

από  προηγούµενους  εργοδότες. Ωστόσο, ποτέ  δεν  µπορεί  να  είναι  σίγουρος  

κάποιος  ότι  ο  υπάλληλος  που  θα  προσλάβει, δε  θα  συµµετάσχει  αργότερα  σε  

κάποια  παράνοµη  δραστηριότητα  εις  βάρος  της  επιχείρησης. Πολλές  φορές  για  

άτοµα  µε  ιδιαίτερα  ευαίσθητα  καθήκοντα, όπως  του  ταµεία, ζητείται  ασφάλιση  

από  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις. Ένας  οργανωµένο  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  

µειώνει  την  πιθανότητα  εµφάνισης  παράνοµων  δραστηριοτήτων. 
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Την  επιλογή  και  πρόσληψη  προσωπικού  ακολουθεί  η  επιµόρφωση  και  η  

εκπαίδευση  των  νέων  υπαλλήλων, βοηθώντας  τους  να  εγκλιµατιστούν  και  να  

µάθουν  τις  λεπτοµέρειες  και  τα  προβλήµατα  της  εργασίας. Είναι  σηµαντικό  οι  

υπάλληλοι  να  εκπαιδεύονται  σε  περισσότερες  δραστηριότητες  απ’όσες  τους  

ανατίθενται  για  να  έχουν  πλήρη  εικόνα  για  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης, αλλά  

και  για  να  µπορούν  αν  αναπληρώσουν  εργασία  συναδέλφου  µε  περίπτωση  

απουσίας  του  ή  µεταφοράς  τους  σε  νέα  θέση  εργασίας, αποφεύγοντας  λάθη  

στην  εκτέλεσή  της. Ένα  αποτελεσµατικό  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  θα  

µπορέσει  να  εντοπίσει  και  να  αντιµετωπίσει  πιθανά  λάθη  ή  εσκεµµένες  

παράνοµες  ενέργειες  από  τους  υπαλλήλους. 

Τέλος, οι  προϊστάµενοι  των  υπαλλήλων  πρέπει  να  βρίσκονταν  κοντά  στους  

υφιστάµενούς  τους, έτοιµοι  να  τους  βοηθήσουν  σε  οποιαδήποτε  δυσκολία  και  

να  αντιµετωπίσουν  τα  εµφανιζόµενα  προβλήµατα. Παράλληλα, θα  είναι  ωφέλιµο  

να  διεξάγονται  συχνοί  έλεγχοι, έτσι  ώστε να  διαπιστώνεται  η  αποδοτικότητα των  

υπαλλήλων  και  το  επίπεδο  της  εργασίας  τους. 

- Κατάλληλο  και  αποτελεσµατικό  προσωπικό  εσωτερικού  ελέγχου 

Η  επιτυχία  ενός  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  βασίζεται  σε  µεγάλο  

βαθµό  στην  ανεξαρτησία  του. Στις  µικρές  επιχειρήσεις, ο  εσωτερικός  έλεγχος  

διενεργείται  συνήθως  από  τον  ιδιοκτήτη  ή  διευθυντή  της  επιχείρησης, ενώ  στις  

µεσαίες  και  µεγάλες  επιχειρήσεις  δραστηριοποιείται  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  

µέσα  στην  ίδια  την  επιχείρηση, που  υπάγεται  στο  ∆ιοικητικό  της  Συµβούλιο. Σε  

κάθε  περίπτωση, το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητο  

και  να  µη  δέχεται  επιρροές  στην  εργασία  του, καθώς  σε  αντίθετη  περίπτωση  

µειώνεται  η  αξιοπιστία του  εσωτερικού  ελέγχου. 

- Επιτροπή  Ελέγχου  (Audit  Committee) 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  (AuditCommittee)  συγκροτείται  µε  απόφαση  της  

∆ιοίκησης  και  η  εξουσία  της  πηγάζει  από  αυτή. Απαρτίζεται  από  ανώτερα  

στελέχη  και  έχει  χαρακτήρα  συµβουλευτικό. Οι  δραστηριότητές  της  είναι  

ιδιαίτερα  σηµαντικές  για  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης. Ανάµεσα  στα  

καθήκοντά  της  είναι  ο  καθορισµός  του  στόχου  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  η  

µελέτη  των  συµπερασµάτων, στα  οποία  καταλήγει, καθώς  και  ο  ορισµός  του  
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εξωτερικού  ελεγκτή. (Οι  δραστηριότητες  της  Επιτροπής  Ελέγχου  αναλύονται  

εκτενώς  στη  συνέχεια  της  εργασίας  στο  κεφάλαιο  3.10) 

3.4.2 Αδυναµίες  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  

Η  επιτυχία  του  συστήµατος  του  εσωτερικού  ελέγχου  βασίζεται  στην  προστασία  

των  περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης  και  στη  δηµιουργία  επαρκών  και  

αξιόπιστων  οικονοµικών  στοιχείων  για  τη  διοίκηση  της  επιχείρησης  και  την  

κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων. Παρ’ όλα  αυτά, η  εφαρµογή  του  

εσωτερικού  ελέγχου  συνεπάγεται  κόστος  για  την  επιχείρηση, η  οποία  οφείλει  να   

συγκρίνει  και  να  ζυγίζει  τις  ωφέλειες  από  την  εφαρµογή  του  σε  αντιστάθµιση  

µε  το  κόστος  εφαρµογής  του. Αν  το  κόστος  υπερβαίνει  τις  ωφέλειες, τότε  το  

σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  αναποτελεσµατικό  και  θα  πρέπει  να  

διενεργηθούν  οι  κατάλληλες  αλλαγές. 

Η  αξιοπιστία  και  η  αποδοτικότητα  του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  

κινδυνεύουν,  όταν  παραβιάζονται  οι  αρχές  στις  οποίες  βασίζεται. Επιπλέον, ο  

εσωτερικός  έλεγχος  είναι  αναποτελεσµατικός, όταν  γίνονται  συµπαιγνίες  ή  

παράνοµες  ενέργειες  σε  βάρος  της  επιχείρησης  και  δεν  αποκαλύπτονται. 

Κάποιες  από  αυτές  τις  ενέργειες  είναι  προϊόντα  απροσεξίας  ή  αβλεψίας  των  

υπαλλήλων, ενώ  κάποιες  άλλες  είναι  σκευάσµατα  ηθεληµένης  προσπάθειας  για  

αποµύζηση  κέρδους  από  την  επιχείρηση. Τέλος, το  “management”  πολλές  φορές  

προσπαθώντας  να  καλύψει  παραλείψεις  ή  σφάλµατα, παρεµποδίζει  το  έργο  του  

εσωτερικού  ελέγχου  και  καθιστά  αναποτελεσµατικό  το  σύστηµα  εσωτερικού  

ελέγχου. 

 

3.5Αναγκαιότητα  εσωτερικού  ελέγχου 

 

Είναι  εύκολα  κατανοητό  ότι  η  διοίκηση  µιας  επιχείρησης  δεν  µπορεί  να  έχει 

άµεση  επίβλεψη  όλων  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης. Η  ανάγκη  έγκαιρης  

και  αξιόπιστης  πληροφόρησης, οι  οργανωτικές  αδυναµίες, καθώς  και  η  

διασφάλιση  της  εύρυθµης  και  αποδοτικής  λειτουργίας  της  επιχείρησης  είναι  

κάτι  περισσότερο  από  επιτακτική, ιδιαίτερη  µε  το  συνεχώς  αυξανόµενο  µέγεθος  
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των  επιχειρήσεων  και  των  αρµοδιοτήτων  τους. Συνέπεια  όλων  αυτών  είναι  η  

δηµιουργία  ενός  συστήµατος  ελέγχου, που  θα  αναλάβει  αυτές  τις  

δραστηριότητες  των  εταιρών  και  συγκεκριµένα  ο  εσωτερικός  έλεγχος. 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  αποτελεί  σπουδαίο  εργαλείο   για  τη  διοίκηση, η  

οποία  χρειάζεται  ένα  ανεξάρτητο  εργαλείο, προκειµένου  να  της  εξασφαλίσει  την  

άµεση, αξιόπιστη, ακριβοδίκαιη  και  αντικειµενική  πληροφόρηση, που  χρειάζεται  

για  να  διαπιστώσει  την  οµαλή  λειτουργία  σε  όλους  τους  τοµείς  της  

επιχείρησης.  Τα  διευθυντικά  στελέχη  της  επιχείρησης  είναι  υπεύθυνα  για  τη  

λήψη  όλων  των  αποφάσεων  που  θα  καθορίσουν  το  µέλλον  της  επιχείρησης  

εγκαίρως. Ο  εσωτερικός  έλεγχος  προµηθεύει  τα  διευθυντικά  στελέχη  µε  όλες  τις  

απαραίτητες  πληροφορίες, που  χρειάζονται  την  κατάλληλη  χρονική  στιγµή. Έτσι, 

χαράσσεται  η  πορεία  της  εταιρίας   και  η  ανάπτυξή  της. 

Σήµερα,  ο  ρόλος  του  εσωτερικού  ελέγχου  έχει  επεκταθεί, 

αναλαµβάνοντας  και  συµβουλευτικές  δραστηριότητες  για  την  επιχείρηση. 

Ιδιαίτερα  πολύτιµη  είναι  η  συµβολή  του  στην  πρόληψη, αντιµετώπιση  και  

καταστολή  αδυναµιών  στη  λειτουργία  της  επιχείρησης, αλλά  και  απρόβλεπτων  

καταστάσεων  µε  τις  οποίες  µπορεί  να  έρθει  αντιµέτωπη  η  επιχείρηση, πριν  

αυτές  διαρρεύσουν  ή  έχουν  αντίκτυπο  στην  εικόνα  της  επιχείρησης, 

δυσφηµίζοντάς  την. 

Ένα  από  τα  σπουδαιότερα  χαρακτηριστικά  του  εσωτερικού  ελέγχου, που  

τον  καθιστούν  αναγκαίο, είναι  η  πρόληψη  και  η  αντιµετώπιση  επιλήψιµων  

πράξεων  των  ανθρώπων, λόγω  των  ατελειών  της  ανθρώπινης  φύσης. Τα  λάθη  

και  οι  καταδολιεύσεις  είναι  µέρος  της  ανθρώπινης  φύσης. Ο εσωτερικός  έλεγχος  

βοηθάει  στην  καταπολέµηση  σε  περίπτωση   κλοπής, απάτης  και  άλλων  

παραπτωµάτων, που  είναι  επιζήµια  για  την  επιχείρηση. 

Ακόµη, ο  εσωτερικός  έλεγχος  βοηθάει  στον  ακριβοδίκαιο  καταµερισµό  

των  ευθυνών  από  τα  διευθυντικά  στελέχη. Καµία  εργασία  δεν  εκτελείται  µόνο  

από  έναν  υπάλληλο. Ένας  άλλους  υπάλληλος  συµπληρώνει  το  έργο  του  πρώτου  

και  η  εργασία  τους  ελέγχεται  από  τον  εσωτερικό  ελεγκτή. Έτσι, ο κάθε 

υπάλληλος  είναι  υπόλογος  µόνο  για  τις  πράξεις  του  και  θα  αποφύγει  άδικο  

καταλογισµό  ευθυνών. 
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Επιπλέον, ο  εσωτερικός  έλεγχος  βρίσκει  εφαρµογή  στις  µεγάλες  και  

πολύπλοκες, σύγχρονες  βιοµηχανίες, βοηθώντας  τη  διοίκηση  αυτών  των  

βιοµηχανιών  στην  οργάνωση  και  αποδοτική  λειτουργία  της  επιχείρησης  και  

αύξηση  της  παραγωγικότητάς  της. 

Τέλος, ο  εσωτερικός  έλεγχος  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικός  για  τον  

εξωτερικό  έλεγχο  και  τον  εξωτερικό – ορκωτό  ελεγκτή. Η  ποιότητα  του  

εσωτερικού  ελέγχου  και  το  σύστηµα  οργάνωσής  του  θα  συµβάλλει  στον  

καθορισµό  της  διαδικασίας  εξωτερικού  ελέγχου. Ο  ορκωτός  ελεγκτής  εξετάζει  

το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου, προκειµένου  να  διαβεβαιωθεί  για  την  

αξιοπιστία  των  πορισµάτων  του  και  να  σχηµατίσει  το  χρονοδιάγραµµα  της  

ελεγκτικής  διαδικασίας, που  είναι  αναγκαία  για  το  σχηµατισµό  γνώµης  για  την  

ειλικρίνεια  των  χρηµατοοικονοµικών  καταστάσεων. 

Ο  Dussaulx  δίνει  ένα  απλό, αλλά  στοχευµένο  παράδειγµα  για  την  

κατανόηση  της  αναγκαιότητας  του  εσωτερικού  ελέγχου: « Κάθε  ζωντανός  

οργανισµός, κάθε  µηχανή, είναι  προικισµένοι  είτε  από  τη  φύση, είτε  από  τον  

κατασκευαστή  τους, µε  ρυθµιστικές  διευθετήσεις, προοριζόµενες  νε  πειθαρχούν  

τις  κινήσεις  του  και  να  συγκρατούν  τη  συνοχή  της  δοµής  του. Υπό  οµαλό  

καθεστώς  πορείας  ή  καλής  υγείας  ο  αντανακλαστικός  χαρακτήρας  των  οργάνων  

τούτων  εγγυάται  την  ασφάλεια  της  πορείας  και  προφυλάσσει  το  σύνολο  από  

περιπέτειες, υπό  τον  όρο, ότι  από  καιρό  σε  καιρό  µια  ενσυνείδητη  παρέµβαση  

θα  επιβεβαιώνει  την  καλή  τους  λειτουργία. Στις  επιχειρήσεις, όπως  και  στους  

ζωντανούς  οργανισµούς, η  χρήση  γεννά  τη  φθορά  και  η  διάρκεια  το  γήρας. 

Αυτό  σηµαίνει, οι  γενικά  λεπτοί  αυτοί  ρυθµιστικοί  µηχανισµοί  υπόκεινται  και  

αυτοί  στη  φθορά  ή  στο  γήρας, γι’αυτό  και  επιβάλλονται  περιοδικές  

επαληθεύσεις, µέσω  ενός  συστήµατος  που  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από  τον  

Εσωτερικό  Έλεγχο (Internal  Auditing) ».   

Συµπερασµατικά,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  αποτελεί  ένα  πολύτιµο  εργαλείο  

ελέγχου  για  κάθε  επιχείρηση, συµβάλλοντας  στην  εύρυθµη, οµαλή  και  αποδοτική  

λειτουργία  της  και  διαχείριση  των  αδυναµιών  της, ώστε  να  εξάγει  ένα  θετικό  

αποτέλεσµα. 
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3.6Σκοπός  εσωτερικού   ελέγχου 

 

Αντικειµενικός  σκοπός  του  ελέγχου  είναι  η  παροχή  στη  διοίκηση  

εξειδικευµένων,  υψηλού  επιπέδου  και  επιστηµονικά  τεκµηριωµένων  υπηρεσιών, 

µέσω  αξιολόγησης  του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  για  την  επίτευξη  ορθής  

και  αποτελεσµατικής  εκπλήρωσης  των  καθηκόντων  της  µέσω  επιστηµονικών  

αναλύσεων, αξιολογήσεων, αναλύσεων, εκτιµήσεων, συστάσεων  και  παροχής  

συµβουλών  στο  ελάχιστο  κόστος  σε  λειτουργικά  και  συνναλακτικά  θέµατα  της  

επιχείρησης. Επιπλέον, σκοπός  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  η  αξιολόγηση  της  

απόδοσης  του  “management”  και  η  εξακρίβωση  της  τήρησης  των  κανονισµών  

που  στοχεύουν  στη  βέλτιστη  αξιοποίηση  του  εργατικού  δυναµικού  και  των  

πόρων  της  επιχείρησης.   

Το  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  ελεγκτών  (IIA)  αναφέρει  στην  εισαγωγή  των  

προτύπων  για  το  σκοπό  του  εσωτερικού  ελέγχου: « η  βοήθεια  προς  τα  µέλη  

του  οργανισµού  στην  αποτελεσµατική  άσκηση  των  καθηκόντων  τους. Για  το  

σκοπό  αυτό  η  υπηρεσία  εσωτερικού  ελέγχου  τους  εφοδιάζει  µε  αναλύσεις, 

αξιολογήσεις, συστάσεις, συµβουλές  και  πληροφορίες  που  αφορούν  τις  

ελεγχόµενες  δραστηριότητες». (Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών 2012, σελ.78) 

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  κύριος  σκοπός  του  εσωτερικού  ελέγχου  

είναι  η  οργάνωση  των  υπηρεσιών  της  επιχείρησης  είτε  οικονοµικών, είτε  

λειτουργικών, είτε  µηχανογραφικών, η  σωστή  κατανοµή  των  διάφορων  

αρµοδιοτήτων  στο  προσωπικό, η  διαφύλαξη  των  περιουσιακών   της  στοιχείων, η  

διασφάλιση  της  αξιοπιστίας  και  των  βιβλίων, οικονοµικών  καταστάσεων  και  

λογιστικών  στοιχείων  της  επιχείρησης  και  τέλος, να  τηρούνται  οι  κανόνες  και  

τα  Πρότυπα  τόσο  από  τους  εργαζοµένους  στην  επιχείρηση, αλλά  και  από  τους  

εξωτερικούς  συνεργάτες. Όλα  αυτά,  βέβαια,  συντελούν  στην  εκπλήρωση  του  

απώτερου  σκοπού  της  επιχείρησης, που  είναι  η  διασφάλιση  της  οµαλής  

λειτουργίας  και  µακροβιότητας  της  επιχείρησης. 

Επιπλέον  αρµοδιότητες  της  υπηρεσίας  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  οι  

ακόλουθες (Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013): 
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� όσον  αφορά  τη  διοίκηση της  επιχείρησης: 

Αξιολογεί  την  αποτελεσµατικότητα  και  επάρκεια  των  αποφάσεων, των  

πλάνων  δράσης  και  των  µέτρων  που   έχει  θεσπίσει  η  διοίκηση  της  επιχείρησης, 

µεριµνά  για  την  υλοποίησή  τους  και  τη  συµµόρφωση  µε  τους  αντίστοιχους  

νόµους  και  ειδικά  αυτούς  που  σχετίζονται  µε  τη  χρηµατιστηριακή  αγορά  και  

ενηµερώνει  τη  διοίκηση  για  τα  αποτελέσµατα  του  ελέγχου.  Επιπλέον, 

συνεργάζεται  µε  τη  διοίκηση, αλλά  και  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες  της  

επιχείρησης  κατά  το  στάδιο  του  σχεδιασµού  και  µετέπειτα  της  υλοποίησης  

τακτικών  και  έκτακτων  εξωτερικών  ελέγχων. Τέλος, ελέγχει  τις  αµοιβές  και  

παροχές  της  διοίκησης  ως  προς  τη  νοµιµότητά  τους  και  τις  συναλλαγές  της  µε  

την  επιχείρηση  ή  µε  συνδεδεµένες  µε  την  επιχείρηση  εταιρίες. 

� όσον  αφορά  το  εργαζόµενο  προσωπικό: 

Αξιολογεί  την  τήρηση  της  πολιτικής προσλήψεως  προσωπικού, προαγωγών, 

αξιολογήσεων  και  αξιοποιήσεων  του  εργατικού  δυναµικού, καθώς  και  τη  

συνεργασία  των  εργαζοµένων  του  ίδιου  τµήµατος  µεταξύ  τους  και  µε  τα  άλλα  

τµήµατα.  Επίσης,  ελέγχει  ότι  οι  εργαζόµενοι  έχουν  σαφή  αντίληψη  των  

αρµοδιοτήτων  τους  και  γίνεται  πλήρης  αξιοποίηση  του  εργατικού  δυναµικού. 

Τέλος, εκτιµά  το  κόστος  κάθε  τµήµατος  της  εταιρίας  σε  σχέση  µε  τον  

προϋπολογισµό  και  το  όφελος  που  προκύπτει  από  αυτό, προτείνοντας  πιθανές  

βελτιώσεις. 

� επιβλέπει  την  υπακοή  στις  υφιστάµενες  διαδικασίες  της  οικονοµικής  και  

διοικητικής  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  και  την  αποτελεσµατικότητα  

αυτών. 

 

�  εξετάζει  τα  λογιστικά  έγγραφα, βιβλία  και  οικονοµικές  καταστάσεις  της  

επιχείρησης  ως  προς  την  ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα  και  αξιοπιστία  

τους. 

 

� ελέγχει  το  πόσο  συµβαδίζουν  οι  διάφορες  επενδύσεις  της  επιχείρησης  µε  

το  αρχικό  πλάνο  και  προϋπολογισµό. 
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� ασχολείται  µε  τον  επιχειρηµατικό  κίνδυνο, αναζητώντας  την  πηγή  του  

και   µέτρα  αντιµετώπισής  του. 

 

� αξιολογεί  τα  µέσα  προστασίες  και  τις  διαδικασίες  που  ακολουθούνται  

για  την  προστασία  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης  από  

κλοπές, φθορές, απόκρυψη  στοιχείων, προβαίνοντας  σε  καταµετρήσεις, 

εφόσον  καταστεί  αναγκαίο. 

 

� προβαίνει  σε  ελέγχους  ειδικού  σκοπού  σε  συνεργασία  µε  τη  διοίκηση. 

 

� ελέγχει,  εάν  τηρούνται  οι  δεσµεύσεις  των  επιχειρηµατικών  σχεδίων  της  

επιχείρησης, σχετικά  µε  τα  κεφάλαια  που  αντλήθηκαν  για  την  υλοποίησή  

τους. 

 

� αξιολογεί  τις  επικερδείς  και  µη  επικερδείς  δραστηριότητες  της  

επιχείρησης  και  εντοπίζει  τα  σηµεία  που  χρίζουν  βελτίωσης. 

 

� φροντίζει  στη  δηµιουργία  ευνοϊκού  κλίµατος  συνεργασίας  του  

εσωτερικού  ελέγχου  µε  τους  ελεγχόµενους. 

 

� φροντίζει  για  την  τήρηση  πολιτικής  πωλήσεων  και  εισπράξεων. 

 

Τέλος, αντικειµενικός  σκοπός  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  η  

παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης, η  

γνωστοποίηση  των  αποτελεσµάτων  στη  διοίκηση, η  οποία  εκδίδει  οδηγίες  

συµµόρφωσης  ή  βελτίωσης, εφόσον  το  κρίνει  απαραίτητο  και  η  εκχώρηση  

συµβουλών  για  βελτίωση  των  αδυναµιών. Επιπλέον, είναι  καθήκον  του  

εσωτερικού  ελέγχου  να  ενηµερώνει  τη  διοίκηση  για  το  κατά  πόσο  οι  

συναλλαγµατικές  δραστηριότητες  της  επιχείρησης  και  η  δραστηριότητα  η  δικιά  

της, των  στελεχών  της  εταιρίας, των  βασικών  µετόχων, της  διοίκησης  και  των  

συνδεόµενων  µε  την επιχείρηση  µερών  πραγµατοποιείται  χωρίς  να  ζηµιώνει  τα  

συµφέροντα  των  επενδυτών  και  µετόχων  της  επιχείρησης  και  να  εξασφαλίζεται  

η  οµαλότητα  της  χρηµατιστηριακής  αγοράς. 
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3.7  Είδη  εσωτερικού  ελέγχου 

 

3.7.1  Γενικά 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος, όπως  αναφέρθηκε  και  στην  αρχή  της  εργασίας, έχει  

ξεφύγει  από  το  παραδοσιακό  πλαίσιο  των  διοικητικών, οικονοµικών  και  

λειτουργικών  ελέγχων. Αντίθετα, βρίσκεται  σε  κάθε  τµήµα  της  λειτουργίας  των  

µονάδων  της  επιχείρησης, έτσι  γίνεται  διάκριση  σε  τόσα  είδη  ελέγχου, όσες  

είναι  και  οι  αντίστοιχες  λειτουργίες. Σύµφωνα  µε  τον  Πρωτοψάλτη (2001)  

υπάρχουν  διάφορα  επίπεδα  εσωτερικού  ελέγχου, τα  οποία  είναι  τα  εξής: 

- εσωτερικός  έλεγχος  επιχειρηµατιών (κεφαλαιούχων) 

(proprietaryinternalauditing) 

 

- εσωτερικός  έλεγχος  διευθύνσεως  (management  internal  auditing) 

 
- εσωτερικός  έλεγχος  προσωπικού  (staffinternalauditing) 

 
- εσωτερικόςέλεγχοςτµήµατος(department  internal  auditing) 

 

Το  πιο  σηµαντικό  επίπεδο  ελέγχου  είναι  το  πρώτο, καθώς  ο  εσωτερικός 

ελεγκτής  θεωρείται  αντιπρόσωπος  του  επιχειρηµατία  / ιδιοκτήτη  της  επιχείρησης  

και  λογοδοτεί  σε  εκείνον. Το  πιο  συνηθισµένο  επίπεδο  ελέγχου  είναι  το  

δεύτερο. Ο  έλεγχος  στο  συγκεκριµένο  επίπεδο  ασκείται  υπό  την  εποπτεία  του  

∆ιευθυντή  της  επιχείρησης. Το  τρίτο  και  τέταρτο  επίπεδο  ελέγχου  είναι 

µικρότερης  σηµασίας, καθώς  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  αναφέρεται  στον  

προϊστάµενο  ή  σε  ακόµη  χαµηλότερη  κλίµακα. 

Μία  δεύτερη  διάκριση  σύµφωνα  µε  τον  Πρωτοψάλτη  (2001)  είναι  ο  

διαχωρισµός  του  εσωτερικού  ελέγχου  σε  φυσικό, µηχανικό, τεχνικό  και  

περιοριστικό. Ο  φυσικός  εσωτερικός  έλεγχος  αφορά  την  προστασία  των  

περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης  µε  τρόπους, όπως  ύπαρξη  δύο  κλειδιών  

που  φυλάσσονται  από  διαφορετικό  άτοµα  για  το  άνοιγµα  του  χρηµατοκιβωτίου. 

Ο  µηχανικός  ασχολείται  µε  περισσότερο  αριθµητικά  ζητήµατα, όπως  έλεγχος  
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των  πράξεων  και  αριθµητικών  υπολογισµών. Ο  τεχνικός  ασχολείται  µε  διάκριση  

δραστηριοτήτων, όπως  εκείνου  του  υπαλλήλου  που  υπολογίζει  τους  µισθούς  και  

εκείνου  που  τους  αποδίδει  στους  υπαλλήλους. Τέλος, ο  περιοριστικός  έχει  σαν  

αντικείµενο  των  έλεγχο  αποθεµάτων, πιστώσεων  κτλ. 

Η  διάκριση  των  εσωτερικών  ελέγχων  σε  διεθνές  επίπεδο  συγκεντρώνεται  σε  

τέσσερις  κατηγορίες: 

- Έλεγχοι  Παραγωγής (Production Audits) 

- Οικονοµικοί – Λογιστικοί  Έλεγχοι  (FinancialAudits) 

- ∆ιοικητικοί  Έλεγχοι  (Management  Audits) 

- Λειτουργικοί  Έλεγχοι (Operational  Audits) 

3.7.2  Έλεγχοι  παραγωγής 

Οι  έλεγχοι  παραγωγής  (productionaudits)  δραστηριοποιούνται  στη  συνολική  

διαδικασία  της  παραγωγής. Σκοπός  τους  είναι  να  διαπιστώσουν  την  εύρυθµη  

λειτουργία  όλων  των  δραστηριοτήτων  της  διαδικασίας  παραγωγής. Στο  

συγκεκριµένο  έλεγχο  περιλαµβάνεται  η  αξιολόγηση  του  εφοδιασµού  της  

παραγωγής  µε  υλικά, ο  έλεγχος  της  σωστής  χρήσης  του  µηχανολογικού  

εξοπλισµού, η  κατάλληλη  συσκευασία  των  προϊόντων, η  τήρηση  αρµόδιων  

συνθηκών  αποθήκευσης, παράδοσης  και  παραλαβής  των  προϊόντων, η  κατάλληλη  

εκπαίδευση  των  στελεχών και η  διασφάλιση  ότι  τα  προϊόνταπρεσβεύουν  τις  

προδιαγραφές  του  ποιοτικού  ελέγχου (I.S.O).  Ουσιαστικά  καλύπτουν  όλο  το  

φάσµα  της  παραγωγής. 

3.7.3  Οικονοµικοί – Λογιστικοί  Έλεγχοι 

Οι  οικονοµικοί – λογιστικοί  έλεγχοι  (financialaudits)  ασχολούνται  µε  το  

λεπτοµερή  έλεγχο  των  οικονοµικών  καταστάσεων  και  των  συναλλαγών  της  

επιχείρησης, όπως  ορίζουν  οι  κανονισµοί  της  επιχείρησης, παρουσιάζοντας  τα  

αποτελέσµατα  της  µελέτης  στη  διοίκηση  για  λήψη  ανάλογων  αποφάσεων. 

Αντικείµενο  του  ενδιαφέροντός  τους  είναι  η  εξακρίβωση  της  αξιοπιστίας, 

ειλικρίνειας  και  ακρίβειας  των  οικονοµικών  καταστάσεων  και  λογιστικών  

καταχωρήσεων  γενικά, αλλά  και  η  επαλήθευση  ότι  οι  οικονοµικές  συναλλαγές  

πραγµατοποιήθηκαν  σε  συµφωνία  µε  τους  ισχύοντες  νόµους. Παράλληλα, οι  
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λογιστικοί  έλεγχοι  αποσκοπούν  στη  διαφύλαξη  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  

πόρων  την  επιχείρησης, αλλά  και  την  αξιοποίησή  τους  µε  τον  πλέον  

αποτελεσµατικό  τρόπο, όπως  και  στην  προστασία  της  επιχείρησης  από  

λανθασµένες  λογιστικές  καταχωρήσεις. Οι  λογιστικοί  έλεγχοι  περιλαµβάνουν  

συστήµατα  εξουσιοδότησης  και  διαχωρισµού  των  καθηκόντων  και  ευθυνών  

ανάµεσα  στη  τήρηση  λογιστικών  βιβλίων  και  καταχωρήσεων  και  

δραστηριότητας  ενός  τµήµατος  της  επιχείρησης  ή  ευθυνών  για  διαφύλαξη  των  

περιουσιακών  της  στοιχείων. Ένα  παράδειγµα  λογιστικού  ελέγχου  είναι  η  

κατάρτιση  µηνιαίων  τραπεζικών  συναλλαγών  από  υπάλληλο  που  δεν  έχει  τη  

δικαιοδοσία  χειρισµού  µετρητών  ή  έκδοσης  και  υπογραφής  µετρητών. Ο  

εσωτερικός  έλεγχος  εξασφαλίζει  ότι  οι  συναλλαγές  µετρητών  αποτυπώνονται  

σωστά  στις  χρηµατοοικονοµικές  καταστάσεις (Τσακλάγκανος, 2005). 

Συµπερασµατικά, οι  λογιστικοί  έλεγχοι  στοχεύουν  στην  επίτευξη  των  παρακάτω 

(Τσακλάγκανος, 2005): 

- Οι  συναλλαγές  εξουσιοδοτούνται  αποκλειστικά  από  το  “management” 

 

- Κατόπιν, οι  συναλλαγές  καταγράφονται  στα  βιβλία  έτσι  ώστε: α) να  

επιτυγχάνεται  η  κατάρτιση  των  χρηµατοοικονοµικών  καταστάσεων  

σύµφωνα  µε  τις  γενικά  παραδεκτές  αρχές  της  Λογιστικής  και  β) να  

εξασφαλίζεται  η  διαφύλαξη  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  η  

ευθύνη  για  τη  διαχείρισή  τους 

 

- Η  χρησιµοποίηση  των  περιουσιακών  στοιχείων  αποφασίζεται  και  

εξουσιοδοτείται  από  το  “management”  της  επιχείρησης 

 

- Οι  λογιστικές  εγγραφές  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης  

συγκρίνονται  µε  τα  υπάρχοντα και  εφόσον  διαπιστωθούν  αποκλίσεις, 

λαµβάνονται  τα  αντίστοιχα  διορθωτικά  µέτρα. Για  την  προστασία  των  

περιουσιακών  στοιχείων  η  επιχείρηση  πρέπει  να  ορίζει  διαφορετικό  

υπάλληλο  για  τη  διαχείριση  του  ταµείου  από  εκείνον  για  την  

καταχώριση  των  εισπράξεων. Οφείλεται  να  γίνεται  διαχωρισµός  

καθηκόντων   για  αποτελεσµατικότερο  έλεγχο  των  δραστηριοτήτων 
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3.7.4  ∆ιοικητικοί  έλεγχοι 

Οι  διοικητικοί  έλεγχοι  (managementaudits)  ασχολούνται  µε  την  

αποτελεσµατικότητα  της  δράσης  της  επιχείρησης. Έχουν  σαν  αντικείµενο  την  

αξιολόγηση  της  δράσης  της  διοίκησης, τις  λειτουργίες  της, τις  µεθόδους  που  

εφαρµόζει, τη  διοικητική  αποτελεσµατικότητα, τη  συνεργασία  των  διοικητικών  

στελεχών  και  τον  εντοπισµό  των  αδυναµιών  του  συστήµατος  και  των  

συνεπειών  τους, µέσω  του  εντοπισµού  και  της  αξιολόγησης  της  

αποτελεσµατικότητας  µεθόδων, µέτρων  και  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης.  

Επιπλέον, προβαίνουν  στην  αξιολόγηση  της  διαχείρισης  των  οικονοµικών  πόρων  

και  του  εργατικού  δυναµικού  µε  το  βέλτιστο  τρόπο, τη  συµµόρφωση  των  

εργαζοµένων  στις  αποφάσεις  και  υποδείξεις  της  διοίκησης  και  τις  εργασιακές  

σχέσεις  και  επίβλεψη  των  στόχων  της  επιχείρησης.Χαρακτηριστικό  παράδειγµα  

διοικητικού  ελέγχου  είναι  η  θέσπιση  ειδικών  κριτηρίων  για  την  πρόσληψη  νέου  

προσωπικού  στην  επιχείρησηκαι  η  ιατρική  τους  εξέταση  ή  η  υποχρεωτικού  

έγκριση  υψηλά  ιστάµενων  προσώπων  για  εκπλήρωση  σοβαρών  υποθέσεων. Οι  

διοικητικοί  έλεγχοι  χρησιµοποιούν  προϋπολογισµούς, στατιστικές  αναλύσεις, 

αξιολογήσεις  προσωπικού  και  εκθέσεις  απόδοσης  της  εταιρίας. Συµπερασµατικά, 

οι  διοικητικοί  έλεγχοι  αξιολογούν  το  σύνολο  της  προσπάθειας  της  διοίκησης, 

επισηµαίνοντας  τις  αδυναµίες  µε  σκοπό  την  επίλυσή  τους, έτσι  ώστε  να  

βελτιωθεί  το  εργασιακό  περιβάλλον, να  µειωθεί  το  κόστος  λειτουργίας, να  

εισπράξει  η  επιχείρηση  το  µεγαλύτερο  δυνατό  όφελος  και  να  βοηθήσει  στη  

µακροχρόνια  κερδοφόρα  πορεία  της. 

 Είναι  ιδιαίτερα  δύσκολο  να  παρουσιαστούν,  όσον  αφορά  το  διοικητικό  

εσωτερικό  έλεγχο, συγκεκριµένοι  τρόποι  που  να  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  

της  επιχείρησης. Οι  αρχές  και  οι  µέθοδοι  που  χρησιµοποιούνται  είναι  

διαφορετικοί  για  κάθε  επιχείρηση  και  εξαρτώνται  από  τη  φύση, τις  

δραστηριότητες, τις  ανάγκες  και  τους  στόχους  της  επιχείρησης. 

 Ο  Πρωτοψάλτης  (2001)  δίνει  µία  εικόνα  ενός  διοικητικού  ελέγχου. Ο  

διοικητικός  έλεγχος  µπορεί  να  περιλαµβάνει: 

- Ενηµέρωση  της  ∆ιοίκησης  µε  λογιστικές  και  στατιστικά  δεδοµένα  για  

µελέτη  και  αξιολόγηση 
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- Θέσπιση  προτύπων  και  στόχων  απόδοσης  και  σύγκριση  µε  τα  

πραγµατικά  αποτελέσµατα 

 
- Παρακολούθηση  των  αναγκών  της  επιχείρησης  σε  αντιπαραβολή  µε  το  

ύψος  των  αποθεµάτων 

 
- Έλεγχος  αξιοπιστίας  και  φερεγγυότητας  των  πελατών 

 
- ∆ιενέργεια  προµηθειών  ανάλογα  µε  τις  προσφορές 

 
- Έλεγχος  για  εφαρµογή  των  αποφάσεων  της  ∆ιοίκησης  και  λήψη  

διορθωτικών  µέτρων  σε  περίπτωση  παρεκκλίσεων. 

Η  πραγµατοποίηση  ενός  αποτελεσµατικού  διοικητικού  εσωτερικού  ελέγχου  

προϋποθέτει  την  ύπαρξη  επαρκώς  και  κατάλληλα  εκπαιδευµένου  προσωπικού, 

προτύπων  απόδοσης  και  στόχων, κινήτρων, συνεργασίας  και  αναγνώρισης  από  

την  πλευρά  της  διοίκησης  του  ανθρώπινου  παράγοντα  και  δηµιουργίας  

πνεύµατος  εµπιστοσύνης  και  συνεργασίας  µεταξύ  των  υπαλλήλων. 

3.7.5  Λειτουργικοί  έλεγχοι 

Οι  λειτουργικοί  έλεγχοι  (operationalaudits)  αποσκοπούν  στην  αποτελεσµατική  

λειτουργία  της  επιχείρησης  και  στην  αποδοτική  λειτουργία  όλων  των  επιµέρους  

δραστηριοτήτων. Ελέγχουν  τη  λειτουργικότητα  κάθε  τµήµατος  και  το  κατά  πόσο  

συµβάλλουν  οι  λειτουργίες  στη  βελτίωση  της  επικοινωνίας  των  υπαλλήλων  της  

επιχείρησης  µεταξύ  διαφορετικών  τµηµάτων. 

 

3.8 Οφέλη εσωτερικού  ελέγχου 

 

Τα  οφέλη  τα  οποία  συνεπάγεται  ένα  αποτελεσµατικό  σύστηµα  εσωτερικού  

ελόγου  είναι  τα  ακόλουθα (Νεγκάκης και  Ταχυνάκης, 2013): 
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- έλεγχος  της  ποιότητας  και  ικανοποιητικής  λειτουργίας  των  

διαδικασιών  και  κατάργηση  των  αναποτελεσµατικών, ακριβών  και  

χρονοβόρων, µε  παράλληλη  υιοθέτηση  αυτοµατοποιηµένων  

διαδικασιών  και  καινούργιων  τεχνολογιών  και  καινοτοµιών 

 

- µείωση  επουσιώδους  γραφειοκρατικής  εργασίας  και  περιορισµός  

αλόγιστων  δαπανών 

 

- έγκαιρη  αντιµετώπιση  προβληµάτων  και  δυσλειτουργιών 

 

- έλεγχος  της  συµµόρφωσης  της  διοίκησης  µε  τα  Πρότυπα  και  έλεγχος  

κατάλληλης  αντιµετώπισης  προβληµάτων  και  διασφάλιση  των  

συµφερόντων  των  σχετιζόµενων  µε  την  εταιρία, όπως  µετόχων  και  

επενδυτών 

 

- εµπιστοσύνη  στα  συστήµατα  επεξεργασίας  πληροφοριών  της  εταιρίας  

και  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  οµαλής  λειτουργίας  της  

χρηµατιστηριακής  αγοράς. 

 
 

3.9Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  (Internal  Auditor) – ∆ιάκριση  από  τον  

εξωτερικό  ελεγκτή 

 

3.9.1  Γενικά 

Στην  προσπάθεια  να  γίνει  αντιληπτό  το  έργο  και  η  συµβολή  του  εσωτερικού  

ελεγκτή  στη  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου  γίνεται  διάκριση  ανάµεσα  στον  

εσωτερικό  και  εξωτερικό  ελεγκτή. 

3.9.2  Εσωτερικός  ελεγκτής 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  είναι  το  στέλεχος  της  επιχείρησης, που  αναλαµβάνει  

αρµοδιότητες  διοικητικές  και  µάλιστα  σε  θέµατα  που  χρίζουν  υψηλό  επίπεδο  
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γνώσεων  και  κρίσης  και  θέµατα διοικητικού  ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). Έχει  

ρόλο   προληπτικό, κατασταλτικό  και  δηµιουργικό. Είναι  υπεύθυνος  για  τον  

προγραµµατισµό, την  κατάστρωση  και  διεξαγωγή  όλης  της  επαγγελµατικής  

διαδικασίας, διενεργώντας  ελέγχους  µέσα  στην  ίδια  την  επιχείρηση. 

Ιδιαίτερα  σηµαντική  για  τη  διενέργεια  ενός  αποτελεσµατικού  ελέγχου  

από  τον  εσωτερικό  ελεγκτή  είναι  η  διατήρηση  της  ανεξαρτησίας  του  από  τους  

ελεγχόµενους  και  τις  δραστηριότητες  που  ελέγχουν. Αυτό  συνεπάγεται  ότι  

πρέπει  να  του  παρέχεται  πλήρης  και  ανεµπόδιστη  πρόσβαση  σε  όλες  τις  

δραστηριότητες  της  επιχείρησης, αρχεία, πληροφορίες, περιουσιακά  στοιχεία  και  

προσωπικό, έχοντας  τη  στήριξη  του  διοικητικού  συµβουλίου  και  δε  δέχεται  

παρεµβάσεις  στην  εργασία  του, γι’αυτό  το  οργανωτικό  τµήµα  των  ελεγκτών  

ανήκει  στη  δικαιοδοσία  της  διοίκησης  της  επιχείρησης  ή  της   επιτροπής  

ελέγχου. 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  είναι  ένα  υψηλών  προδιαγραφών  στέλεχος  και   

θα  πρέπει  να  διακρίνεται  για  το  ήθος, το  χαρακτήρα, την  εκπαίδευση  και  τις  

εξειδικευµένες  επιστηµονικά  καταρτισµένες  γνώσεις  του, την  κριτική  σκέψη, το  

θάρρος  της  γνώµης, την  ειλικρίνεια, το  διοικητικό  και  διερευνητικό  πνεύµα  και  

την  αντικειµενική  του  κρίση  (Παπαστάθης, 2003). Παράλληλα, θα  πρέπει  να  

διαθέτει  σηµαντική  και  µακρόχρονη  πείρα, αποδεδειγµένη  ικανότητα  

πραγµατοποίησης  των  ενεργειών  που  απαιτεί  η  δραστηριότητα  της  επιχείρησης. 

Οι  γνωµατεύσεις  του  οφείλουν  να  διακρίνονται  για  το  ήθος  τους  και  να  µην  

επιδέχονται  αµφισβήτησης, καθώς  και  να  γίνονται  αντικείµενο  συγκρούσεων  και  

φιλονικιών  µέσα  στην  επιχείρηση, γεγονός  που  θα  έβλαπτε  την  οµαλή  και  

αρµονική  λειτουργία  της. 

Οι  αρµοδιότητες  του  εσωτερικού  ελεγκτή  περιλαµβάνουν  το  σχεδιασµό  

και  τη  διεξαγωγή  ελέγχων  για  τη  διαπίστωση  της  εφαρµογής  των  αποφάσεων  

της  διοίκησης, των  εσωτερικών  κανονισµών  και  οδηγιών  και  λειτουργικούς  και  

διαχειριστικούς  ελέγχους  σε  διάφορα  τµήµατα  της  επιχείρησης. Είναι  υπεύθυνος  

για τη  διαπίστωση  της  εύρυθµης  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  της  

ενηµέρωσης  των  ανώτερων  ιεραρχικών  κλιµακίων  για   τον  εντοπισµό  τυχόν   

προβληµάτων  και  δυσλειτουργιών. Οι  αρµοδιότητες  του  εσωτερικού  ελεγκτή  

είναι  πιθανόν  να  διαφέρουν  από  επιχείρηση  σε  επιχείρηση (Καζαντζής, 2006). 



 
42 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  διενεργεί  εσωτερικούς  ελέγχους  

εναρµονισµένους  µε  τους  κανόνες  που  πρεσβεύει  η  Ελεγκτική, αλλά  και  τους  

κανόνες  που  θεσπίζει  η  διοίκηση  για  τη  συγκεκριµένη  επιχείρηση. Για  την  

επίτευξη  του  σκοπού  αυτού  η  διοίκηση  οφείλει  να  είναι  σε  διαρκή  επικοινωνία  

µε  τον  εσωτερικό  ελεγκτή  και  να  τον  πληροφορεί  για  οτιδήποτε  καινούργιο 

προκύπτει. Όλα  τα  σηµεία  πρέπει  να  αποσαφηνίζονται  και  όλες  οι  αλλαγές  να  

δικαιολογούνται  από  τη  διοίκηση  για  να  µπορεί  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  να  

ασκεί  το  έργο  του  χωρίς  συγκρούσεις  και  παρεξηγήσεις. 

Αναλυτικά, οι  αρµοδιότητες  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  οι  εξής (Φίλος, 

2004): 

- Άσκηση  επιτόπιας  ελεγκτικής  εργασίας  µε  στόχο την  αξιολόγηση  του  

συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, τον  καθορισµό  των  προτεραιοτήτων  

του  εσωτερικού  ελέγχου  και  διεξαγωγή  ελέγχου   συγκεκριµένων  

δραστηριοτήτων, πάντα  σύµφωνα  µε  τις  γενικές  αρχές  και  µεθόδους  

που  προβλέπονται  από  τη  ∆ιοίκηση 

 

- Κατάρτιση  προγραµµάτων  ελέγχου  σε  συµφωνία  µε  τα  Ελεγκτικά  

Πρότυπα  και  παράδοσή  τους  στον  προϊστάµενο  για  έγκριση 

 
- Ορισµός  προτεραιοτήτων  στα  ελεγκτικά  βήµατα  που  ακολουθούνται    

και  διασφάλιση  έγκρισης  από  τον  προϊστάµενο 

 
- Έγκριση  των  δειγµάτων  ελέγχου  που  επιλέγονται  από  τους  βοηθούς  

εσωτερικούς  ελεγκτές  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  για  τη  διεξαγωγή  του  

εσωτερικού  ελέγχου 

 
- Επίβλεψη  της  συµπλήρωσης  των  φύλλων  εργασίας  από  τους  βοηθούς  

εσωτερικούς  ελεγκτές  και  υποβολή  συστάσεων  και   αλλαγών, όπου  

κρίνεται  αναγκαίο 

 
- Συζήτηση  µε  τους  βοηθούς  εσωτερικούς  ελεγκτές  ανά  συχνά  

διαστήµατα  για  θέµατα  που  ανακύπτουν  και  αναζήτηση  βοήθειας  από  

τον  προϊστάµενο  για  σοβαρά  ζητήµατα 
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- Σύνταξη  της  έκθεσης  ελέγχου  σύµφωνα  µε  τα  Πρότυπα  και  τις  

γενικές  αρχές  και  συζήτηση  µε  τις  αρµόδιες  αρχές  της  επιχείρησης  

των  ευρηµάτων  του  εσωτερικού  ελέγχου 

 
- ∆ιεξαγωγή  αιφνιδιαστικών  ελέγχων  για  αύξηση  της  

αποτελεσµατικότητας  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  ανακάλυψη  

παράνοµων  ενεργειών 

 
- Συνεννόηση  των  εσωτερικών  ελεγκτών  για  ανάθεση  ελεγκτικού  έργου  

στους  βοηθούς  εσωτερικούς  ελεγκτές  και  ανακοίνωση  των  

αποτελεσµάτων  στη  διεύθυνση  της  επιχείρησης  για  έγκριση 

 
- Αξιολόγηση  του  έργου  των  εσωτερικών  ελεγκτών 

 
- Εξασφάλιση  της  διαρκής  εκπαίδευσης  της  διεύθυνσης  ελέγχου  και  

των  βοηθών  εσωτερικών  ελεγκτών 

 
- Λεπτοµερής  ενηµέρωση  του  προσωπικού  αρχείου  του  εσωτερικού  

ελεγκτή  και  του  Εγχειριδίου  Ελέγχου. 

 

Ο  ρόλος  του  εσωτερικού  ελεγκτή  έχει  αναβαθµιστεί  σε  ρόλο  

συµβούλου, συνδράµοντας  στην  αποτελεσµατική  διοίκηση, σωστή  διαχείριση  και  

διαφύλαξη  περιουσιακών  στοιχείων, σωστή  αξιολόγηση  και  αξιοποίηση  

εργατικού  δυναµικού, µεγιστοποίηση  των  δυνατοτήτων  της  επιχείρησης  και  

προτείνοντας  λύσεις  σε  πιθανά  προβλήµατα, εξασφαλίζοντας  την  οµαλή  και  

αποδοτική  της  λειτουργία. 

∆ύο  σηµεία  που  χρήζουν  ιδιαίτερη  προσοχή  για  τη  συµπεριφορά  του  

εσωτερικού  ελεγκτή  στην  επιχείρηση  είναι  τα  ακόλουθα  (Τσακλάγκανος, 2005): 

- Πρώτον,  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  είναι  ιδιαίτερα  

προσεκτικός  µε  τις  διασυνδέσεις  του  στην  επιχείρηση. Όσο  οι  σχέσεις  

του  µε  τους  υπαλλήλους  ξεπερνούν  το  επαγγελµατικό  επίπεδο  και  

µετατρέπονται  σε  κοινωνικές  ή  φιλικές, τόσο  µεγαλώνει  ο  κίνδυνος  

µεροληψίας  και  µη  αντικειµενικότητας  επί  του  έργου  του  και  τα  
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πορίσµατα  του  εσωτερικού  ελέγχου  ενδέχεται  να  αµφισβητηθούν. Ο  

εσωτερικός  ελεγκτής  δεν  πρέπει  να  επιτρέψει  την  εµπλοκή  του  σε  

οτιδήποτε  µπορεί  να  έχει  αρνητικό  αντίκτυπο  στην  ποιότητα  της  

εργασίας  του. 

 

- ∆εύτερον, η  µονότονη  ενασχόληση  οποιουδήποτε  εργαζοµένου  µε  το  

ίδιο  αντικείµενο  εργασίας  καθηµερινά  είναι  στις  περισσότερες  

περιπτώσεις  ανασταλτικός  παράγοντας  του  επιπέδου  της  εργασίας  

του. Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τον  εσωτερικό  ελεγκτή. Για  να  διατηρηθεί  

η  εγρήγορση  και  η  οξύτητα  του  µυαλού  του  ελεγκτή,  απαιτείται  η  

ύπαρξη  ποικιλίας  και  συµπληρωµατικών  ενδιαφερόντων. Η  

ενασχόληση  µε  νέες  δραστηριότητες  επιτυγχάνει  την  ανανέωση  και  

την  ετοιµότητα  του  ελεγκτή  µε  αποτέλεσµα  το  ποιοτικό  του  έργο. 

Ο  ρόλος  των  εσωτερικών  ελεγκτών  στη  σύγχρονη  οικονοµική  

πραγµατικότητα  γίνεται  ολοένα  και  πιο  σηµαντικός, γι’αυτό  και  στις  

περισσότερες  ανεπτυγµένες  οικονοµίες  έχουν  συσταθεί  Ινστιτούτα  Εσωτερικών  

Ελεγκτών  (Ι.Ε.Ε.), τα  οποία  προασπίζουν  τα  θέµατα  εσωτερικού  ελέγχου  σε  

νέους  τοµείς  της  επιχειρηµατικής  δραστηριότητας  (Καζαντζής, 2006) 

3.9.3  ∆ιάκριση  εσωτερικού  και  εξωτερικού  ελεγκτή 

Το  έργο  του  εσωτερικού  ελεγκτή  µοιάζει  σε  κάποια  σηµεία  µε  το  έργο  του  

εξωτερικού  ελεγκτή, καθώς  και  οι  δύο  ασχολούνται  µε  το  ίδιο  επιστηµονικό  

αντικείµενο  τον  έλεγχο, χρησιµοποιούν  ίδιες  ελεγκτικές  διαδικασίες  και  τεχνικές, 

οφείλουν  να  είναι εξοπλισµένοι  µε  συγκεκριµένο  γνωστικό  επίπεδο  και  κανόνες  

ηθικής  και  να  διαθέτουν  τα  απαραίτητα  προσόντα  και  δεξιοτεχνίες. Επιπλέον, 

τόσο  ο  εσωτερικός  όσο  και  ο  εξωτερικός  ελεγκτής  αποκτά  το  ρόλο  του  

συµβούλου. Παρ’όλα  αυτά, το  έργο  και  ο  ρόλος  ανάµεσα  στους  δύο  ελεγκτές  

εµφανίζει  σηµαντικές  διαφορές. 

Αρχικά, ο  εσωτερικός  µε  τον  εξωτερικό  ελεγκτή  διαφέρουν  ως  προς  τη  

σχέση  τους  µε  την  ελεγχόµενη  εταιρία. Ενώ,  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  αποτελεί  

υπάλληλο  της  συγκεκριµένης  εταιρίας  και  ο  χώρος  εργασίας  του  είναι  σε  ένα  

από  τα  γραφεία  της, ο  εξωτερικός  ελεγκτής  δεν  έχει  καµία  υπαλληλική  σχέση  
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µε  την  ελεγχόµενη  εταιρία. Ο  εξωτερικός  ελεγκτής  µισθώνεται  από  τους  

µετόχους  και  δρα  για  λογαριασµό  τους.  Αντίθετα, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  είναι  

υπόλογος  µόνο  στην  «επιτροπή  ελέγχου», γεγονός  που  τον  καθιστά  αξιόπιστο  

και  αντικειµενικό. 

Περαιτέρω  διαφορά  διαπιστώνεται  στο  σκοπό  του  έργου  των  ελεγκτών. 

Σκοπός  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  η  δειγµατοληπτική  συγκέντρωση  

πληροφοριών  των  λειτουργιών  της  επιχείρησης, ο  έλεγχος  των  διαδικασιών  και  

η  εξασφάλιση  της  οµαλής  και  εύρυθµης  λειτουργίας  της  επιχείρησης. Από  την  

άλλη  πλευρά, σκοπός  του  εξωτερικού  ελεγκτή  είναι  η  αξιολόγηση  της  

λογιστικής  εικόνας  της  επιχείρησης, όπως  προκύπτει  από  τη  µελέτη  των  

οικονοµικών  της  καταστάσεων, του  ισολογισµού, τα  αποτελέσµατα  χρήσης  και  η  

διαπίστωση  του  βαθµού  εφαρµογής  τους  σύµφωνα  µε  τα  αντίστοιχα  ∆ιεθνή  

Λογιστικά Πρότυπα(∆ΛΠ)  και  αρχές. 

Ακόµη, η  ευθύνη  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  διοικητική, ενώ  του  

εξωτερικού  νοµική  επιβλέποντας  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους  σύµφωνα  

µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  και  αρχές. 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  σαν  υπάλληλος  της  επιχείρησης  είναι  περισσότερο  

εξοικειωµένος  µε  τις  δραστηριότητες  της  επιχείρησης  και  το  περιβάλλον. 

Επιπλέον, έχει  µεγαλύτερη  ευχέρεια  χρόνου  και  άρα  διεξαγωγής  του  εσωτερικού  

ελέγχου, γεγονός  που  του  δίνει  τη  δυνατότητα  να  µελετήσει  σε  βάθος  τα 

δεδοµένα  πριν  καταλήξει  στο  πόρισµά  του. Αντίθετα, ο  εξωτερικός  ελεγκτής  δε  

διαθέτει  αυτήν  την  πολυτέλεια  του  χρόνου. 

Το  έργο  των  δύο  ελεγκτών  είναι  εξίσου  σηµαντικό  και  σε  καµία  

περίπτωση  δεν  µπορεί  η  εργασία  του  ενός  να  αντικατασταθεί  από  του  άλλου, 

ιδιαίτερα  καθώς  ο  εξωτερικός  ελεγκτής  χρησιµοποιεί  στη  µελέτη  του πορίσµατα  

της  έρευνας  του  εσωτερικού  ελεγκτή. Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  

συνεργάζονται  µε  τους  εξωτερικούς  για  βελτίωση  του  αποτελέσµατος  της  

ελεγκτικής  διεργασίας. Μία  αποτελεσµατική  συνεργασία  µειώνει  και τα  έξοδα  

διεξαγωγής  εξωτερικών  ελέγχων  και  εξασφαλίζει  αποδοτική  και  οµαλή  

λειτουργία  της  επιχείρησης  µακροχρόνια. 
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3.9.4  Αξιολόγηση  εσωτερικού  ελεγκτή 

Όπως  κάθε  υπάλληλος  µίας  επιχείρησης, έτσι  και  τα  µέλη  του  τµήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου  παίρνουν  από  αξιολόγηση. Η  αξιολόγηση  των  ελεγκτών  

περιλαµβάνει  αξιολόγηση  των  ελεγκτικών, διοικητικών και  λοιπών  τους  

καθηκόντων. 

 Τα  µέλη  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  αξιολογούνται  ως  προς  την  

ποιότητα  του  ελεγκτικού  τους  έργου, του  χρόνου  υλοποίησής  του, το  πλήθος  

και  τη  σπουδαιότητα  των  ευρηµάτων  τους. Η  αξιολόγηση  τους, που  έχει  

αντίκτυπο  στην  προαγωγή  και  τις αποδοχές  τους, πρέπει  να  διενεργείται  

περιοδικά  και  στην  ιδανική  περίπτωση  από  φορέα  εκτός  της  επιχείρησης. 

Πρέπει  να  διεξάγεται  έλεγχος  για  την  ικανότητα  της  διεύθυνσης  ελέγχου  να  

πετύχει  τους  στόχους  και  να  εντοπίζει  και  να  αντιµετωπίζει  αδυναµίες, ώστε  να  

µην  επαναληφθούν  στο  µέλλον. 

 

3.10Κώδικας  ∆εοντολογίας  Εσωτερικού  Ελέγχου 

 

Ο  Κώδικας  ∆εοντολογίας  εσωτερικού  ελέγχου, που  εκδόθηκε  από  τον  

Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών,  αναφέρεται  στον  τρόπο  συµπεριφοράς  των  

εσωτερικών  ελεγκτών  και  ορίζει  τα  ελάχιστα  απαιτούµενα  πρότυπα  

συµπεριφοράς, έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  εξασφάλιση  υψηλής  ποιότητας  

ελεγκτικού  έργου  και  η  διεκπεραίωση  των καθηκόντων  των  ελεγκτών, χωρίς  να  

τους  επιβάλλονται  από  τον  Κώδικα  συγκεκριµένες  αρµοδιότητες.  

Τα  πρότυπα  συµπεριφοράς  έτσι  όπως  περιγράφονται  στον  Κώδικα  

∆εοντολογίας, πρέπει  να  ανταποκρίνονται  στις  αρχές  της  ακεραιότητας, 

αντικειµενικότητας, εχεµύθειας  και  επάρκειας. 

� Ακεραιότητα: ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  είναι  ειλικρινής, 

υπεύθυνος  µε  τα  καθήκοντα  και  τις  αρµοδιότητες  που  του  ανατίθενται , 

τις  οποίες  πρέπει  να  φέρει  εις  πέρας  σε  υψηλό  βαθµό. Επιπλέον, πρέπει  

να  διαθέτει  το  απαραίτητο  γνωστικό  υπόβαθρο  και  αφοσίωση  για  την  
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υλοποίηση των  καθηκόντων  του. Τέλος, δεν  πρέπει  να  εµπλέκεται  

συνειδητά  σε  παράνοµες  ή  αντιδεοντολογικές  δραστηριότητες, που  θα  

έχουν  σαν  αποτέλεσµα  την  παρεµπόδιση  των  καθηκόντων  του. 

 

� Αντικειµενικότητα: ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  διαχειρίζεται  µόνο  

τις  δραστηριότητες, οι  οποίες  εµπίπτουν  στη  δική  του  αρµοδιότητα  µε  

αντικειµενικό  τρόπο. Αντίθετα, προκειµένου  να εξασφαλιστεί  το  επίπεδο  

της  εργασίας  του, θα  πρέπει  να  απέχει  από   διεργασίες, οι  οποίες  µπορεί  

να  επηρεάσουν  την  κρίση  του  και  πιθανόν  να  είναι  αντίθετες  προς  το  

συµφέρον  της  εταιρίας, αποκλείοντας  παράλληλα  την  αποδοχή  εκ  µέρους  

του  οποιασδήποτε  επιπλέον  αµοιβής, δώρου, φιλοδωρήµατος, τόσο  από  

υπαλλήλους  της  επιχείρησης, όσο  και  από  σχετιζόµενους  µε  αυτή, όπως  

πελάτες, προµηθευτές  ή  εταιρίες  που  σχετίζονται  µε  αυτή, προκειµένου  

να  διατηρήσει  την  αντικειµενικότητα  της  κρίσης  του. 

 

� Εχεµύθεια: η  δουλειά  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  µία  ιδιαίτερα  

υπεύθυνη  θέση, η  οποία  του  δίνει  πρόσβαση  σε  πολύ  εµπιστευτικές  

πληροφορίες  της  επιχείρησης. Ο  ελεγκτής  δεν  πρέπει  να  χρησιµοποιήσει  

προς  όφελός  του  ή  µε  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  πέρα  των  καθηκόντων  

του  ή  που  να  αντίκειται  στα  συµφέροντα  της  επιχείρησης. 

 

� Επάρκεια: σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου, την  ισχύουσα  

νοµοθεσία, τη  διοίκηση  και  την  επιστήµη, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  

να  διαθέτει  απαραίτητα  προσόντα  όπως  η  τήρηση  των  αρχών  του  

επαγγέλµατος  και  των  σχετικών  νόµων  και  να  είναι  επιµελής  στη  

διεξαγωγή  των  καθηκόντων  του.  Παράλληλα, θα  πρέπει  να  µπορεί  να  

προλαµβάνει  καταστάσεις, οι  οποίες  µπορεί  να  παρεµποδίσουν  την  οµαλή  

λειτουργία  της  εταιρίας, να  προλάβει  και  να  αντιµετωπίσει  οικονοµικές  

ατασθαλίες, λάθη, παραλείψεις, αλόγιστα  και  ανούσια  έξοδα, 

δραστηριότητες  και  υπαλλήλους  που  δεν  αποδίδουν, ασυνήθιστα  στοιχεία, 

να  εντοπίσει  πιθανές  αδυναµίες  και  υστερήσεις  στο  σύστηµα  εσωτερικού  

ελέγχου.  Τα  αποτελέσµατα   των  ερευνών  του  θα  πρέπει  να  τα  

δηµοσιοποιεί  στον  προϊστάµενο  ελεγκτή  και  διευθυντή  της  επιχείρησης  

και  να  προτείνει  λύσεις  για  την  αντιµετώπισή  τους. Επιπλέον, δε  θα  
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πρέπει  να  επαφίεται   στην  επαγγελµατική  του  επάρκεια  και  γνώσεις, 

αλλά  να  προσπαθεί  συνεχώς  να  αυτοβελτιώνεται  στο  επίπεδο  της  

εργασίας  του, καθώς  οφείλει  να  διατηρεί  υψηλό  επίπεδο  παροχής  

υπηρεσιών, ηθικής, δεοντολογίας  και  αξιοπρέπειας. 

 

Το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  ιδιαίτερα  απαιτητικό  και  οι  

εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  διαθέτουν  υψηλό  επίπεδο  γνώσεων  και  

ικανοτήτων  καινα  βελτιώνονται  συνεχώς  για  να  συµβαδίζουν  µε  τις  

εξελίξεις  και  να  αποδίδουν  το  µέγιστο  των  δυνατοτήτων  τους. Στις  

αρµοδιότητές  τους  περιλαµβάνονται  τόσο  η  εξασφάλιση  της  σωστής  και  

αρµονικής  διεξαγωγής  των  εργασιών  της  επιχείρησης, αλλά  και  η  τήρηση  

όλων  των  κανονισµών  και  νόµων  γύρω  από  την  ελεγκτική  εργασία. 

Ιδιαίτερα  σηµαντική  για  τον  ελεγκτή  είναι  η  απόκτηση  επαρκούς  

αποδεικτικού  υλικού, το  οποίο  θα  στηρίζει  την  ορθότητα  της  κρίσης  του. 

Έτσι, ο  ελεγκτής  στην   έκθεσή  του  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  όλα  τα  

σηµαντικά  στοιχεία  που  συνέλεξε  και  να  µην  προβαίνει  σε  απόκρυψη  

στοιχείων  τα  οποία  αν  αποκαλυφθούν, θα  στρεβλώσουν  το  πόρισµά  του  και  

συνεπώς  την  αξιοπιστία  της  γνώµης  του  ή  θα  κρύψουν  παράνοµες  

ενέργειες.   

 

Ο  Κώδικας  ∆εοντολογίας  απευθύνεται  στον  υπεύθυνο  του  τµήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου  και  στο  υφιστάµενο  σε  αυτόν  υπαλληλικό  προσωπικό. 

Οι  εργαζόµενοι  ελεγκτές  οφείλουν  να  αποδέχονται  και  να  πειθαρχούν  στις  

αρχές  του  Κώδικα  ∆εοντολογίας, όπως  και  τα  υπόλοιπα  άτοµα  που  

σχετίζονται  µε  το  έργο  αυτό. Παράλληλα, θα  πρέπει  να  συνειδητοποιήσουν  

ότι  η  εφαρµογή  των  αρχών  του  Κώδικα  επαφίεται  στην  προσωπική  τους  

κρίση  και  πρέπει  να  ασκούν  τα  καθήκοντά  τους  µε  τρόπο  συνεπή  και  µε  

βάση  την  εξασφάλιση  των  αρχών  της  ισχύουσας  νοµοθεσίας, γίνεται  και  η  

πρόσληψη  των  εργαζοµένων. Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  µη  τήρηση  

των  αρχών  του  Κώδικα  ∆εοντολογίας, οι  υπάλληλοι  απαλλάσσονται  των  

καθηκόντων  τους. 
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3.11  Επιτροπή  Ελέγχου  (AuditCommittee) 

 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  (AuditCommittee)  µίας  εταιρίας  συγκροτείται  από  

ανώτατα  στελέχη  µε  απόφαση  του  διοικητικού  συµβουλίου. Η  εξουσία  της  

πηγάζει  από  το  διοικητικό  συµβούλιο  και  ο  ρόλος  της  είναι  συµβουλευτικός. 

Το  κύρος  και  οι  ευθύνες  της  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικές, κάπως  όπως  και  ο  

Εσωτερικός  Έλεγχος, αποτελεί  προέκταση  της  ∆ιοίκησης.  

3.11.1  Αιτίες  δηµιουργίας  και  λειτουργίας  της  Επιτροπής  

Ελέγχου 

Οι  αιτίες  για  τη  δηµιουργία  και  τη  λειτουργία  της  Επιτροπής  Ελέγχου  είναι  οι  

ακόλουθες  (Φίλος, 2004): 

- Η  ανάγκη  για  επισήµανση  της  σπουδαιότητας  των  ευρηµάτων  του  

εσωτερικού  ελέγχου  από  µία  επιτροπή, καθιστά  απαραίτητο  τον  

καθορισµό  αντίστοιχων  αρµοδιοτήτων  για  θέµατα  µείζονος  σηµασίας, 

ανάλογα  πάντα  µε  τα  αποτελέσµατα  της  διενέργειας  του  εσωτερικού  

ελέγχου 

 

- Η  ανάγκη  για  ανεξαρτησία, όσων  εµπλέκονται  µε  τα  παραπάνω  

καθήκοντα. 

3.11.2  Αρµοδιότητες  της Επιτροπής  Ελέγχου 

Οι  αρµοδιότητες  της  Επιτροπής  Ελέγχου  είναι  οι  εξής (Παπαστάθης, 2003), 

(Τσακλάγκανος, 2005): 

- Είναι  υπεύθυνη  για  την  αξιολόγηση  της  επάρκειας  του  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου, της  οργανωτικής  δοµής  της  εταιρίας  και  

εφαρµογής  των  διαδικασιών  και  θέµατα  σχετικά  µε  την  πολιτική  της  

εταιρίας. Παράλληλα  εκτελεί  συχνούς  ελέγχους  και  σε  περιπτώσεις  

απόκλισης  από  την  ενδεδειγµένη  από  τη  διοίκηση  λειτουργία, γίνεται  

εντοπισµός  των  σφαλµάτων  και  προτείνονται  λύσεις 
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- Φροντίζει  για  την  εφαρµογή  των  αποφάσεων  της  διοίκησης  και  για  

τη  θέσπιση  κανόνων  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  διάφορων  

διαδικασιών, που  εκτελούνται  στην  εταιρία 

 

- Βρίσκεται  σε  συνεργασία  µε  τη  διοίκηση / διευθύνοντα  σύµβουλο  και  

τη  διεύθυνση  Εσωτερικού  Ελέγχου  για  την  εξασφάλιση  ύπαρξης  

κατάλληλων  συνθηκών  για  τη  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου 

 

- Συνεργάζεται, επίσης, άµεσα  µε  το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  της  

επιχείρησης  στο  σχεδιασµό  του  ετήσιου  πλάνου  ελέγχου  σε  υψηλής  

σηµασίας  ζητήµατα  και  είναι  υπεύθυνη  για  τελικά  πορίσµατα  της  

διεύθυνσης  εσωτερικού  ελέγχου 

 

- Φροντίζει  για  τη συµµετοχή  του  διευθυντή  του  τµήµατος  εσωτερικού  

ελέγχου  σε  θέµατα  υψηλής  σηµασίας  σε  συνεργασία  µε  τη  διοίκηση  

και  οδηγούνται  σε  αποφάσεις 

 

- Προκειµένου  να  µην υπάρχουν  αµφιβολίες  για  την  ανεξαρτησία  του  

εξωτερικού  ελεγκτή, λόγω  της  πελατειακής  σχέσης  ανάµεσα  σε  

εκείνον  και  την  επιχείρηση  που  τον  προσλαµβάνει (πελάτη)  και  τον  

απολύει, η  Επιτροπή  Ελέγχου  προτείνει  τον  ελεγκτή  για  την  ανάληψη  

του  εξωτερικού  ελέγχου. Ο  εξωτερικός  ελεγκτής  πριν  την  έναρξη  της  

διενέργειας  του  ελέγχου  συναντιέται  µε  την  Επιτροπή  Ελέγχου  και  

συζητάει  το  στόχο  και  την  έκταση  του  ελέγχου 

 

- Ακόµη, η  Επιτροπή  Ελέγχου  συζητάει  µε  τον  ελεγκτή  τα  πορίσµατα  

του  ελέγχου  και  ζητάει  τη  γνώµη  του  ελεγκτή  για  την  αντιµετώπιση  

πιθανών  προβληµάτων, ενώ  ο  ελεγκτής  κάνει  και  προτάσεις  για  τη  

βελτίωση  του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. 

3.11.3  Πλεονεκτήµατα  λειτουργίας  της  Επιτροπής  Ελέγχου 

Ορισµένα  πλεονεκτήµατα  από  την  ύπαρξη  και  λειτουργία  της  Επιτροπής  

Ελέγχου  είναι  τα  παρακάτω  (Φίλος, 2004): 
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- ∆ίνονται  στο  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  όλα  τα  αναγκαία  µέσα  για  

τη  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου, εφόσον  εκτιµηθούν  και  

τεκµηριωθούν  οι  ανάγκες 

 

- Αντιµετωπίζονται  τεχνικά  θέµατα  που  µπορεί  να  ανακύψουν  στο  

τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου, όπως  µεταξύ  των  υπαλλήλων  του  

τµήµατος  ή  µε  τους  ορκωτούς  ελεγκτές 

 
- Εποπτεύεται  το  έργο  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου 

 
- Είναι  απαραίτητο  τα  µέτρα  που  λαµβάνονται  να  είναι  τα  κατάλληλα  

για  την  επιχείρηση  και  τους  στόχους  που  έχει  θεσπίσει. Η  Επιτροπή  

Ελέγχου  βοηθάει  στην  αξιολόγηση  των  ευρηµάτων  του  εσωτερικού  

ελέγχου  και  των  προτάσεων  που  γίνονται. 

 

3.11.4  Προβληµατισµοί  για  την  Επιτροπή  Ελέγχου 

Παρ’όλα  τα  πλεονεκτήµατα  και  τη  θετική  συµβολή  της  Επιτροπής  Ελέγχου  στο  

έργο  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, υπάρχουν  ορισµένα  ζητήµατα  

προβληµατισµού  σχετικά  µε  τη  λειτουργία  της  (Φίλος, 2004): 

- Η  σύνθεση  της  Επιτροπής  Ελέγχου  πρέπει  να  διασφαλίζει  την  

ανεξαρτησία  της, αλλά  και  να  αποτελείται  από  άτοµα  που  γνωρίζουν  

εις  βάθος  το  αντικείµενο  που  ελέγχεται  και  των  ελεγκτικών  

διαδικασιών 

 

- Η  θεµατολογία  στις  συζητήσεις  πρέπει  να  περιλαµβάνει  όλα  τα  

σοβαρά  ζητήµατα  που  ανακύπτουν  από  τα  ευρήµατα  του  εσωτερικού  

ελέγχου. Επιπλέον, είναι  σηµαντικό  να  δίνεται  επαρκής  χρόνος  

προετοιµασίας  των  συναντήσεων  για  ενασχόληση  µε  τα  θέµατα  που  

χρίζουν  συζήτησης 

 
- Οι  εκθέσεις  που  υποβάλλονται  στο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  από  την  

Επιτροπή  Ελέγχου, είναι  ωφέλιµο  να  αξιολογούνται  ως  προς  το  

περιεχόµενο, τη  συχνότητα  και  το  είδος  των  προτάσεων. 
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Η  Επιτροπή  Ελέγχου  είναι  περισσότερο  αποδοτική, όταν  οι  υπάλληλοι  

του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  έρχονται  σε  επαφή  µε  αυτή. Η  επαφή  µε  

την  Επιτροπή  Ελέγχου  είναι  ωφέλιµη  και  για  τον  εξωτερικό  ελεγκτή  για  

περίεργες  συναλλαγές, µη  συνηθισµένες  και  µη  επαναλαµβανόµενες, που  δεν  

αντιµετωπίζονται  στην  συνήθη  οµαλή  λειτουργία  του  εσωτερικού  ελέγχου. Ο  

εσωτερικός  έλεγχος  της  επιχείρησης  ενδυναµώνεται  από  µία  ικανή  και  

αποτελεσµατική  Επιτροπή  Ελέγχου. 

 

3.12Οργανώσεις  που  σχετίζονται  µε  την  Ελεγκτική 

 

3.12.1 ΙνστιτούτοΕσωτερικώνΕλεγκτών  (Institute  of  Internal  

Auditors  IIA) 

ΤοΙνστιτούτοΕσωτερικώνΕλεγκτών  (InstituteofInternalAuditors, IIA)  είναιµία  

διεθνής, εθελοντική, επαγγελµατική  οργάνωση  που  συµµετέχει  ενεργά  στην  

υποστήριξη  του  ελεγκτικού  επαγγέλµατος  και   στην  καθιέρωση  προτύπων  

εσωτερικού  ελέγχου.  Το  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών  έχει  εκδώσει  την  

Κατάσταση  των  Ευθυνών  των  Εσωτερικών  Ελεγκτών  

(StatementsofResponsibilitiesofInternalAuditors)  και  τα  Πρότυπα  για  την  άσκηση  

του  Εσωτερικού  Ελέγχου  (StandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing). 

Είναι  υπεύθυνο  για  την  έκδοση  του  περιοδικού  “InternalAuditor”  και  εποπτεύει  

και  διευθύνει  τις  εξετάσεις  των  εσωτερικών  ελεγκτών. 

3.12.2ΑµερικανικόΙνστιτούτοΟρκωτώνΛογιστών  (American  

Institute  of  Certified  Public  Accountants  A.I.C.P.A.) 

ΤοΑµερικανικόΙνστιτούτοΟρκωτώνΛογιστών  (American  Institute  of  Certified  

Public  Accountants  A.I.C.P.A.)  είναι  µία  εθνική  επαγγελµατική  οργάνωση  των  

ορκωτών  ελεγκτών  των  ΗΠΑ, που  θέτει  τα  Πρότυπα  ελεγκτικής  δεοντολογίας. 

Ιδρύθηκε  το  1887  και  σήµερα  τα  µέλη  του  ξεπερνούν  τις  349.000  λογιστές  σε  

128  χώρες, οι  οποίοι  απασχολούνται  στο  δηµόσιο  τοµέα, ιδιωτικές  εταιρίες, µη-

κερδοσκοπικές  οργανώσεις, οµοσπονδιακές, πολιτικές  και  τοπικές  κυβερνήσεις.  
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Οι  δραστηριότητες  του  Ινστιτούτου  περιλαµβάνουν  καθορισµό  ελεγκτικών  

προτύπων,  συµµετοχή  σε  διαδικασίες  πιστοποίησης  του  ελεγκτή,  προετοιµασία  

και  διεξαγωγή  των  εξετάσεων  και  επικύρωση επαγγελµατικού  κώδικα  

διεξαγωγής. Σκοπός  του  Ινστιτούτου  είναι  να  εφοδιάσει  τα  µέλη  µε   πολύτιµες  

γνώσεις  για  να  παρέχουν  µε  τη  σειρά  τους  υψηλού  επιπέδου  επαγγελµατικές  

υπηρεσίες. Σπουδαίο  επίτευγµα  του  A.I.C.P.A.  είναι  ο  Κώδικας  Επαγγελµατικής  

∆εοντολογίας. Το  Ινστιτούτο σε  συνεργασία  µε  κρατικές  και  εποπτικές  αρχές 

έχει  συµβάλλει  δυναµικά  στη  βελτίωση  νόµων  και  κανονισµών  σχετικών  µε  

ελεγκτικά  και  λογιστικά  ζητήµατα (Καζαντζής, 2006).  

3.12.3ΑµερικανικήΈνωσηΛογιστικής  (American  Accounting  

Association  AAA) 

Η  Αµερικανική  Ένωση Λογιστικής  (AmericanAccountingAssociation)  είναι  η  

ένωση  εκπαιδευτικών  λογιστικής  και  απαρτίζεται  από  ακαδηµαϊκούς  και  

ελεύθερους  επαγγελµατίες. Ιδρύθηκε  το  1916  ως  Αµερικανική  Ένωση  του  

Πανεπιστηµίου  Εκπαιδευτών  στη  Λογιστική.Το  σηµερινό  της  όνοµα  το  

απέκτησε  το  1936. Αποτελεί  εθελοντική  οργάνωση  ατόµων  που  ενθαρρύνουν  

την  έρευνα  στη  λογιστική  και  την  ελεγκτική. 

3.12.4ΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς(Securities  and  exchange  

Commission  SEC) 

Η   Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  (SecuritiesandExchangeCommission, SEC)  είναι  µία  

ανεξάρτητη, οιονεί  δικαστική  αρχή  των  ΗΠΑ.  Είναι  υπεύθυνη  για  την  

εφαρµογή  οµοσπονδιακών  τίτλων  και  νόµων, τη  διανοµή  χρεογράφων  στο  κοινό  

και  το  εµπόριο  χρεογράφων. Ιδρύθηκε  το  1934  από  το  Κογκρέσο  και    

προώθησε  τα  Αµερικάνικα  Πρότυπα  Ελέγχου  (SAS), βοηθώντας  παράλληλα  τους  

επενδυτές,  παρέχοντας  πληροφορίες,  που  θα  τους  βοηθήσουν  στη  λήψη  

επενδυτικών  αποφάσεων (Καζαντζής, 2006).  

3.12.5∆ιεθνήςΟµοσπονδίαΛογιστών   (International  Federation  of  

Accountants, IFAC) 

Η  ∆ιεθνής  Οµοσπονδία  Λογιστών  (InternationalFederationofAccountants, IFAC) 

δραστηριοποιείται, όπως  αναφέρει  ο  Καζαντζής (2006)  στην  ανάπτυξη  και  
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βελτίωση  ενός  συντονισµένου  λογιστικού  επαγγέλµατος  µε  κοινά  και  

οµοιόµορφα  Πρότυπα  σε  παγκόσµια  κλίµακα. Ιδρύθηκε  το  1977  και  όπως  

δηλώνεται  στο  καταστατικό  της, σκοπός  της  είναι  “η  παγκόσµια  ανάπτυξη  και  

ανύψωση  του  λογιστικού  επαγγέλµατος  µε  εφαρµοσµέναΠρότυπα, ικανού  να  

παρέχει  υπηρεσίες  σταθερά  υψηλής  ποιότητας  προς  το  δηµόσιο  συµφέρον”.  Το  

συµβούλιο  της  Οµοσπονδίας  έχει  αναθέσει  στην  Επιτροπή  ∆ιεθνών  Ελεγκτικών  

Προτύπων (InternationalAuditingPractisesCommitteeI.A.P.C.)  την  έκδοση  

Προτύπων  και  Οδηγιών  για  έλεγχο.  Η  έκδοση  παρόµοιων  προτύπων, σύµφωνα  

µε  την  Οµοσπονδία  θα  βελτιώσει   το  βαθµό  οµοιοµορφίας  των  ελεγκτικών  

προτύπων  παγκοσµίως.      

3.12.6Επιτροπή∆ιεθνώνΕλεγκτικώνΠροτύπων  (International  

Auditing  Practices  Committee  I.A.P.C.) 

ΗΕπιτροπή∆ιεθνώνΕλεγκτικώνΠροτύπων  (International  Auditing  Practices  

Committee  I.A.P.C.)  είναι  µία  µόνιµη  επιτροπή  του  συµβουλίου  της  ∆ιεθνούς  

Οµοσπονδίας  Λογιστών  (I.F.A.C.).  Η  επιτροπή  αυτή  σε  συνεργασία  µε  άλλες  

υποεπιτροπές  είναι  υπεύθυνες  για  τη  διαδικασία  εκδόσεως  των  ∆ιεθνών  

Ελεγκτικών  Προτύπων.  Αρχικά, η  επιτροπή  κάνει  επιλογή  των  θεµάτων  και  

αναθέτει  στις  υποεπιτροπές  την  αναλυτική  µελέτη  και  έπειτα  την  αρχική  

επεξεργασία  και  σχεδίαση  των  ελεγκτικών  οδηγιών  και  υποβολή  σχεδίου. Οι  

υποεπιτροπές  ελέγχουν  εισηγήσεις  και  Πρότυπα, που  εκδίδονται  από  

επαγγελµατικές  ενώσεις  και  τοπικές  οργανώσεις. Στη  συνέχεια, περνάνε  τα  

σχέδια  των  ελεγκτικών  οδηγιών  στην  I.A.P.C.  για  έγκριση  και  έπειτα  

διανέµονται στην  I.F.A.C. και  πραγµατοποιείται  η  έγκριση  του  οριστικού  

ελεγκτικού  προτύπου. Η  I.A.P.C.  καθιερώνει(Κάντζος  και  Χονδράκη, 2006): 

� Πρότυπα  Ποιοτικού  Ελέγχου  για  τις  ελεγκτικές  εταιρίες  σχετικά  µε τη 

διεκπεραίωση  του  ελεγκτικού  έργου 

 

� Προγράµµατα  επισκόπησης, εφαρµοστέα  από  τις  ελεγκτικές  εταιρίες  για  

εξακρίβωση  εφαρµογής  Προτύπων  Ποιοτικού  Ελέγχου 

 

� Προγράµµατα  επισκόπησης  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  η  εφαρµογή  

Επαγγελµατικών Προτύπων  για  τις  ∆ιασφαλιστικές  αναθέσεις  ελέγχου 
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� Προγράµµατα  συνεχούς  επαγγελµατικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  των  

Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών 

 

� Συστήµατα  για  βελτίωση  προτύπων. 

 
 

 

3.13∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  και  Συναφών  Υπηρεσιών  (∆.Π.Ε.) 

 

Τα  διάφορα  εθνικά  και  τοπικά  Πρότυπα  ελέγχου  διαφέρουν   µεταξύ  τους  

ανάλογα  µε  τη  χώρα  εφαρµογής  τους  τόσο  στη  µορφή  όσο  και  στο  

περιεχόµενο. Ήταν  αναγκαίο  να  υπάρξει  ένας  κοινός  κώδικας  επικοινωνίας, που 

να  καθιερώνει  τα  ίδια  για  όλες  της  χώρες. Η  I.P.A.C. αναλαµβάνει  την  έκδοση  

έγκυρων  προτύπων,  που  λαµβάνουν  διεθνώς  κοινής  αποδοχής  σε  παγκόσµιο  και  

εθνικό  επίπεδο  και  καθορίζουν  τη  φύση, την  έκταση  και  το  σκοπό  της  

υπηρεσίας  εσωτερικού  ελέγχου   τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  (∆ΠΕ). 

Τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  αποτελούν  σπουδαίο  εργαλείο  στα  χέρια  

του  εσωτερικού  ελεγκτή.  Περιέχουν  βασικές  αρχές  και  διαδικασίες  και  άλλες  

οδηγίες  και  παίρνουν  τη  µορφή  επεξηγηµατικού  υλικού  και  πρέπει  να  

ερµηνεύονται  από  αυτό  και  να  καθοδηγούνται  για  την  εφαρµογή  του. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  κατανόηση  και  εφαρµογή  των  βασικών  

αρχών, διαδικασιών    και  των  αντίστοιχων  οδηγιών  είναι  να  λαµβάνεται  υπόψη  

ολόκληρο  το  κείµενο  των  ∆ΠΕ  και  όχι  µόνο  οι  επικεφαλίδες, καθώς  και  των  

επεξηγηµατικών  οδηγιών. 

Εάν, ο  ελεγκτής  προκειµένου  να  επιτύχει  περισσότερο  αποτελεσµατικά  το  

σκοπό  του, θεωρήσει  ότι  πρέπει  να  παρεκκλίνει  από  το  περιεχόµενο  ενός  ∆ΠΕ, 

είναι  υποχρεωµένος  να  αιτιολογήσει  τη  συγκεκριµένη  παρέκκλιση. 
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Τα  ∆ΠΕ  πρέπει  να  εφαρµόζονται  µόνο  σε  ουσιώδη  ζητήµατα. Οι  

περιορισµοί  στην  εφαρµογή  κάποιου  προτύπου  πρέπει  να  γίνονται  σαφείς  στις  

εισαγωγικές  παραγράφους  του  ∆ΠΕ. 

Όσον  αφορά  τον  έλεγχο  των  οικονοµικών  καταστάσεων  ή  άλλων  

πληροφοριακών  στοιχείων  σε  µε  χώρα, τα  ∆ΠΕ  δεν  απαξιώνουν  τα  τοπικά  

Πρότυπα. Όταν  τα  ∆ΠΕ  είναι  σε  συµφωνία  µε  τα  τοπικά, τότε  ο  έλεγχος  που  

γίνεται  σύµφωνα  µε  τα  τοπικά  Πρότυπα  και  κανονισµούς  θα  συµµορφώνεται  

µε  το  αντίστοιχο   ∆ΠΕ.  Όταν  διαφέρουν, τότε  τα  Σώµατα-µέλη  πρέπει  να  

συµµορφώνονται  σύµφωνα  µε  το  καταστατικό  της  I.F.A.C.  προς  τις  

υποχρεώσεις  ως  µέλη, στο  βαθµό  που  σχετίζονται  µε  τα  ∆ΠΕ (Καζαντζής, 

2006). 

Σύµφωνα  µε  το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Εσωτερικού  Ελέγχου, σκοπός  των  

∆ιεθνών  Προτύπων  Ελέγχου  είναι:  

� Να  περιγράψουν  τις  βασικές  αρχές  που  διέπουν  το  την  πρακτική  του  

εσωτερικού  ελέγχου 

 

� Να  αποτελέσουν  το  γενικό  πλαίσιο  βάση,  του  οποίου  παρέχονται  και  

προάγονται  οι  προστιθέµενης  αξίας  δραστηριότητες  του  εσωτερικού  

ελέγχου 

 

� Να  αποτελέσουν  µέτρο  αξιολόγησης  της  απόδοσης  του  εσωτερικού  

ελέγχου 

 

� Να  προωθήσουν  τη  βελτίωση  σε  οργανωτικές  διαδικασίες  και  

λειτουργίες. 

 

Τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  (∆ΠΕ)  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  εφηµερίδα  

της  κυβερνήσεως  (δικτυακός  ιστότοπος  www.taxheaven.gr, 2013). Πιο  

συγκεκριµένα, ορισµένα  από  τα Πρότυπα, που  αφορούν  τον  εσωτερικό  έλεγχο,  

είναι  τα  ακόλουθα (Κάντζος  και  Χονδράκη, 2006): 
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∆ΠΕ  200 

Σύµφωνα  µε  το  ∆ΠΕ  200,  ο  ελεγκτής  καλείται  να  εκφράσει  γνώµη  

κατά  πόσο  οι  οικονοµικές  καταστάσεις  της  επιχείρησης  έχουν  θεσπιστεί  

σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου, τα  Ελληνικά  Πρότυπα Ελέγχου  ή  

κάποιο  έγκυρο  και  αρµόδιο  για  οικονοµικές  καταστάσεις  πλαίσιο  λογιστικών  

αρχών. Παράλληλα, ο  ελεγκτής  οφείλει  να  διενεργεί  τα  ελεγκτικά  του  

καθήκοντα  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου, την  ισχύουσα  νοµοθεσία, 

τους  επαγγελµατικούς  φορείς, τις  προϋποθέσεις  ανάληψης  και  υποβολής  του  

ελέγχου. 

∆ΠΕ  220 

Σύµφωνα  µε  το  ∆ΠΕ  220, καθορίζονται  οι  αρχές  για  τη  διεξαγωγή  

ποιοτικού  ελέγχου  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  ή  τα  εθνικά  

πρότυπα. 

∆ΠΕ  230 

 Σύµφωνα µε  το  ∆ΠΕ  230, ορίζεται  η  συλλογή  ισχυρών  τεκµηρίων  για  

τη  στήριξη  της  ελεγκτικής  γνώµης  και  εξασφαλίζεται  ότι  ο  έλεγχος  διεξάγεται  

σύµφωνα  µε  τα ∆ΠΕ. 

∆ΠΕ  240 

 Το  ∆ΠΕ  240  αναφέρεται  στις  διαδικασίες  που  πρέπει  να  τηρηθούν, στην  

περίπτωση  που  υπάρχει  ένδειξη  για  σφάλµα  ή  απάτη, καθώς  και  ποιες  

δραστηριότητες  και  γεγονότα  είναι  περισσότερο  επίφοβα  για  διάπραξη  απάτης  

και  ποια  είναι  η  ευθύνη  του  ελεγκτή  και  της  ∆ιοίκησης  της  επιχείρησης. 

∆ΠΕ  250 

Το  ∆ΠΕ  250  καθοδηγεί  τον  ελεγκτή  για  την  εξέταση  των  Οικονοµικών  

Καταστάσεων  σύµφωνα  µε  τους  Νόµους  και  Κανονισµούς 
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∆ΠΕ  260 

Το  ∆ΠΕ  260  επισηµαίνει  την  υποχρέωση  του  ελεγκτή  να  ενηµερώσει  τη  

διοίκηση  για  θέµατα,  τα  οποία  προέκυψαν  από  τον  έλεγχο  και  είναι  της  

δικαιοδοσίας  της. 

∆ΠΕ  300 

Το  ∆ΠΕ  300  ορίζει  τις  βασικές  αρχές  και  οδηγίες  για  το  σχεδιασµό  της  

ελεγκτικής  διαδικασίας. 

∆ΠΕ  320 

Στο  ∆ΠΕ  320  ορίζεται  ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  του  ελεγκτικού  έργου, οι  

ελεγκτικές  διαδικασίες, η  αξιολόγηση  των  ελεγκτικών  αποτελεσµάτων  και  η  

ενηµέρωση  της  διοίκησης  για  λάθη και ανακρίβειες. 

∆ΠΕ  400 

Στο  ∆ΠΕ  400  αναφέρεται  η  εκτίµηση  του  κινδύνου,  που  σχετίζεται  µε  

τον  εσωτερικό  έλεγχο και  τις  οικονοµικές  καταστάσεις. 

∆ΠΕ  500 

Στο  ∆ΠΕ  500  δίνονται  οι  οδηγίες  για  τη  συλλογή  κατάλληλων  και  

επαρκών  στοιχείων,  που  θα  στηρίξουν  το  πόρισµα  του  ελεγκτή. 

∆ΠΕ  501 

 Το  ∆ΠΕ  501  δίνει  οδηγίες  σχετικά  µε  επιπλέον  έρευνα  που  είναι  

αναγκαία  για  ειδικά  θέµατα  ελέγχου, όπως  ο  έλεγχος  της  φυσικής  απογραφής  

των  αποθεµάτων, η  διασταύρωση  εισπρακτέων  λογαριασµών, δικαστικών  

υποθέσεων  και  µακροπρόθεσµων  επενδύσεων  και  η  γνωστοποίηση  

πληροφοριών.  

∆ΠΕ  505 

Το  ∆ΠΕ  505  δίνει  οδηγίες  για  επιβεβαίωση  κονδυλίων  από  πηγές  εκτός  

της  επιχείρησης, που  συνοδεύονται  από  αποδεικτικές  επιστολές. 
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∆ΠΕ  510 

 Το  ∆ΠΕ  510  υποδεικνύει  τα  βήµατα  για  τη  συλλογή  ελεγκτικών  

τεκµηρίων  σχετικά  µε  τα  υπόλοιπα  έναρξης  των  λογαριασµών. 

∆ΠΕ  520 

Στο  ∆ΠΕ  520  δίνονται  οι  οδηγίες  για  την  κριτική  αξιολόγηση,  που  

πραγµατοποιείται  στην  περάτωση  του  ελέγχου. 

∆ΠΕ  540 

Το  ∆ΠΕ  540  συµβουλεύει  τον  ελεγκτή  για  τον  έλεγχο  των  Λογιστικών  

εκτιµήσεων. 

∆ΠΕ  580 

Το  ∆ΠΕ  580  συµβουλεύει  την  επιχείρηση  για  τη  συλλογή  έγγραφων  

διαβεβαιώσεων  για  τη  σύνταξη  των  Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

∆ΠΕ  600 

Το  ∆ΠΕ  600  αναφέρεται  στη  χρησιµοποίηση  εργασίας  άλλου  ελεγκτή  

και  συγκεκριµένα  τη  σχέση  του  ελεγκτή  της  µητρικής  επιχείρησης  µε  τον  

ελεγκτή  της  θυγατρικής. 

∆ΠΕ  610 

Στο  ∆ΠΕ  610  δίνονται  οι  οδηγίες  για  τη  συνεκτίµηση  της  εργασίας  του  

εσωτερικού  ελεγκτή. 

∆ΠΕ  720 

Στο  συγκεκριµένο  Πρότυπο  δίνονται  οδηγίες  για  εκτίµηση  πληροφοριών, 

που  βρίσκονται  σε  έγγραφα  ελεγµένων  Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

∆ΠΕ  1007 

Στο  ∆ΠΕ  1007  αναφέρονται  οι  οδηγίες  στους  ελεγκτές  για  τη  σχέση  

που  πρέπει  και  επιτρέπεται  να  έχουν  µε  τη  ∆ιοίκηση  της  επιχείρησης. 
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∆ΠΕ  1008 

Στο  ∆ΠΕ  1008  δίνονται  οι  οδηγίες  για  την  εκτίµηση του  κινδύνου  και  

τον  εσωτερικό  έλεγχο  σε  συνάρτηση  µε  χαρακτηριστικά  και  προϋποθέσεις  

ηλεκτρονικών  συστηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

4.1  Εισαγωγή 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο εξετάζεται  ο  τρόπος  οργάνωσης  του  εσωτερικού  ελέγχου  

σε  µία  επιχείρηση. Αναλύεται, αρχικά, ο  σχεδιασµός  λειτουργίας  του  τµήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου. Κατόπιν, περιγράφονται  οι  ελεγκτικές  διαδικασίες, τα  

βήµατα  διενέργειας  που  ακολουθεί  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  κατά  τη  διενέργεια  

του  εσωτερικού  ελέγχου  και  τέλος, οι  δικλίδες  ασφαλείας  του  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου. 

 

4.2Οργάνωση  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  

 

Σύµφωνα  µε  τον  Φίλο (2004)  υπάρχουν  ορισµένα  σηµεία, που  σχετίζονται  µε  

την  οργάνωση  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, εφαρµόζοντας  τα  Πρότυπα  

επαγγελµατικής  συµπεριφοράς  του  εσωτερικού  ελεγκτή  σε  µία  επιχείρηση. Είναι  

εύκολα  κατανοητό,  ότι  µπορεί  να  µην  είναι  κατάλληλα  για  τα  τµήµατα  

εσωτερικού  ελέγχου  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις, καθώς  οι  επιχειρήσεις  διαφέρουν  

µεταξύ  τους  ως  προς  το  µέγεθος  και  τη  διάρθρωση  του  τµήµατος  εσωτερικού  

ελέγχου  και  τον  όγκο  και  την  πολυπλοκότητα  της  εργασίας. Τα  σηµεία  αυτά  

είναι  τα  ακόλουθα: 

- Ο  διευθυντής  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  έχει  την  υποχρέωση  

να  συνεργαστεί  µε  τη  διοίκηση, προκειµένου  το  τµήµα  εσωτερικού  

ελέγχου  να  έχει  την  αµέριστη  υποστήριξή  της, αλλά  και  απεριόριστη  

πρόσβαση  των  εσωτερικών  ελεγκτών  σε  όλα  τα  στοιχεία, που  

θεωρούνται  απαραίτητα  για  τη  διεξαγωγή  του  ελέγχου. Το  ∆ιοικητικό  
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Συµβούλιο  της  επιχείρησης  δίνει  την  έγκρισή  του,  υποβάλλοντάς  την  

γραπτά  σε  ένα  καταστατικό  για  το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου 

 

- Επιπλέον, ο  διευθυντής  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, έχοντας  ως  

οδηγό  το  καταστατικό  και  συµβαδίζοντας  µε  τους  σκοπούς  της  

επιχείρησης, καθιερώνει  πλάνα  και  προγράµµατα  για  τη  διεξαγωγή  

του  εσωτερικού  ελέγχου 

 
- Ακόµη  µία  αρµοδιότητα  του  διευθυντή  του  τµήµατος  εσωτερικού  

ελέγχου  είναι   το  πρόγραµµα  επιλογής  και  αξιοποίησης  του  

ανθρώπινου  δυναµικού  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. Στο  

πρόγραµµα  πρέπει  να  διασαφηνίζονται  τα  καθήκοντα  κάθε  

υπαλλήλου  του  τµήµατος. Παράλληλα, το  άτοµα,  που  θα  στελεχώνουν  

το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου,   πρέπει  να  διαλέγονται  προσεκτικά  µε  

βάση  τα  προσόντα  και  τις  ικανότητές  τους, να  ενθαρρύνεται  η  

διαρκής  εκπαίδευσή  τους, να  τους  δίνονται  συµβουλές  για  το  έργο  

τους, αλλά   και  να  πραγµατοποιείται  αξιολόγησή  τους  τουλάχιστον  

µία  φορά  ετησίως 

 
- Πρέπει  να  γίνεται  αποδοτική  και  αποτελεσµατική  αξιοποίηση  των  

µέσων  που  διατίθενται  από  το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  για  τη  

διενέργεια  του  εσωτερικού  ελέγχου 

 
- Η  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  γίνεται  σύµφωνα  µε  

τις  υποδείξεις  της  διοίκησης  και  τις  γενικές  αρχές  και  τα  Πρότυπα  

επαγγελµατικής  συµπεριφοράς, σε  αρµονία  µε  τους  στόχους  της  

επιχείρησης  και  λαµβάνοντας  υπόψη  τους  κινδύνους, τις  τεχνικές  

δειγµατοληψίας, τις  εκθέσεις  ελέγχου  κτλ. 

 
- Οι  εκθέσεις  που  περιγράφουν  τις  πραγµατοποιηθείσες  δραστηριότητες, 

πρέπει  να  περιλαµβάνουν  τα  ευρήµατα  του  εσωτερικού  ελέγχου, όπως  

και  τη  σύγκριση  ανάµεσα  στις  δραστηριότητες  που  διεξήχθησαν  και  

τους  στόχους  της  επιχείρησης. Οι  εκθέσεις  υποβάλλονται  περιοδικά  
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στο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  επιχείρησης  και  συνήθως  και  στη  

Γενική  ∆ιεύθυνση. 

 

 

4.3  Σχεδιασµός  λειτουργίας  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  

 

Η  εργασία  ελέγχου  πρέπει  να  περιλαµβάνει  τον  προγραµµατισµό  ελέγχου, την  

εξέταση  και  αξιολόγηση  πληροφοριών, την  ανακοίνωση  των  αποτελεσµάτων  και  

τη  συνεχή  παρακολούθηση (Καζαντζής, 2006). 

 

Ο  σχεδιασµός  ελέγχου  δεν  είναι  µία  εύκολη  διαδικασία. Ουσιαστικά  

αποτελεί  εκτίµηση  της  συνολικής  πορείας  της  επιχείρησης  το  τελευταίο  έτος, 

προκειµένου  να  αποφευχθούν  οι  δυσλειτουργίες  για  το  επόµενο  έτος. 

 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  είναι  υπεύθυνος  για  τον  προγραµµατισµό  και  τη  

διεξαγωγή  της  εργασίας  ελέγχου, υποκείµενος  σε  εποπτικό  επανέλεγχο  και  

έγκριση  (Καζαντζής, 2006).  

 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  βασίζεται  σε  χρονοδιαγράµµατα, τα  οποία  

καταρτίζονται  µε  µία  συγκεκριµένη  διαδικασία. Τα  χρονοδιαγράµµατα  

αναφέρουν (Φίλος, 2004): 

 

- Τις  δραστηριότητες  που  πρόκειται  να  ελεγχθούν 

 

- Τη  χρονική  στιγµή  εκτέλεσής  τους 

 
- Το  χρονικό  διάστηµα  που  χρειάζεται  για  την  ολοκλήρωση  του  

ελεγκτικού  έργου. 

 

Ο  Φίλος (2004)  επισηµαίνει  ορισµένες  προτεραιότητες,  που  πρέπει  να  

ληφθούν  υπόψη  για  τη  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου: 
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- Ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του  προηγούµενου  ελέγχου  και  τα  

αποτελέσµατα  αυτού 

 

- Τον  κίνδυνο  µε  τον  οποίο  έρχεται  αντιµέτωπη  η  εταιρία 

 
- Τις  απαιτήσεις  της  ∆ιοίκησης 

 
- Αλλαγές  που  έχουν  πραγµατοποιηθεί  στις  λειτουργίες  και  τα  

συστήµατα  της  επιχείρησης 

 
- Ευκαιρίες  βελτίωσης 

 
- Αλλαγές  στη  σύνθεση  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. 

 

Προκειµένου  να  καθοριστεί  το  πεδίο  εφαρµογής  του  εσωτερικού  

ελέγχου, πρέπει  πρώτα  η  ελεγκτική  επιτροπή  να  καθορίσει  το  ρόλο  της  

ελεγκτικής  λειτουργίας  στο  εσωτερικό  του  οργανισµού. Έπειτα, ο  διευθυντής  του  

τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  σε  συνεργασία  µε  την  ελεγκτική  επιτροπή  

θεσπίζουν  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του  ελέγχου. 

 

Κοντά  στο  τέλος  του  έτους, ο  διευθυντής  του  τµήµατος  Εσωτερικού  

Ελέγχου  της  επιχείρησης  συντάσσει  το  πρόγραµµα  εσωτερικού  ελέγχου  για  το  

επόµενο  έτος  σε  συµφωνία  µε  το  πρόγραµµα  δράσης  του  φορέα, τους  στόχους  

του, τις  στρατηγικές, τις  πολιτικές, οργανωτική  δοµή  και  αδυναµίες  του  

(Παπαστάθης, 2003). 

 

Το  ετήσιο  πρόγραµµα ελέγχου  απαρτίζεται  από  δύο  µέρη. Το  πρώτο  

αφορά  το  µέλλον  της  επιχείρησης  και  σχετίζεται  µε  ελέγχους  πραγµατοποίησης  

στρατηγικών  αποφάσεων  και  το  δεύτερο  αναφέρεται  σε  επιµέρους  

δραστηριότητες  της επιχείρησης. Η  κατάρτιση  του  ετήσιου προγράµµατος  είναι  

βασική  λειτουργία  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, καθώς  καθοδηγεί  τη  

λειτουργία  και  πορεία  του  τµήµατος. Αντιπροσωπεύει  τη  δυνατότητα  οργάνωσης  

και  λειτουργίας  του  τµήµατος  και  την  ύπαρξη  επαγγελµατισµού. 
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Παρ’όλα  αυτά, το  πρόγραµµα  δράσης  του  εσωτερικού  ελέγχου  µπορεί  να  

διαχωριστεί  σε  µακροχρόνιο  και  βραχυχρόνιο. Το  µακροχρόνιο  έχει  σαν  

αντικείµενο  τα  ελεγκτικά  αντικείµενα  και  τη  συχνότητα  των  διεξαγόµενων  

ελέγχων, ενώ  το  βραχυχρόνιο  επικεντρώνεται  στις  επιµέρους  δραστηριότητες  της  

επιχείρησης, µε  προηγούµενη  εκτίµηση  των  περιοχών  κινδύνου, οι  οποίοι  

επηρεάζονται  από  µία  σειρά  παραγόντων  (Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013): 

- Τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  θεσπισµένων  εσωτερικών  ελέγχων 

- Οι  πόροι  και  οι  ροές  των  κεφαλαίων 

- Η ρευστότητα  των  περιουσιακών  στοιχείων 

- Οι  επιπτώσεις  δηµοσιοποίησης  αποτελεσµάτων  ελέγχου 

- Το  ενδιαφέρον  της  διοίκηση  της  εταιρίας  στο  σύστηµα  εσωτερικού  

ελέγχου 

- Η  πολυπλοκότητα  των  λειτουργιών και συναλλαγών  µέσα  στην  

εταιρία 

- Η  εµπειρία  διοικητικών  στελεχών  και  των  σχετιζόµενων  µε  το  

διοικητικό  έργο 

- Τα  αποτελέσµατα  προηγούµενων  εσωτερικών  και  εξωτερικών  ελέγχων 

- Ο  ρόλος  των  εξωτερικών  ελεγκτών 

- Η  συχνότητα  των  αλλαγών  σε  επίπεδο  παραγωγής  και  διοίκησης 

- Οι  εταιρικές  πράξεις  και  τα  γεγονότα  που  διαδραµατίζονται. 

Ο  βαθµός  επιρροής  καθενός  από  τους  προαναφερθέντες  παράγοντες, 

επιδρά  στην  επιλογή  των  δραστηριοτήτων  και  διαδικασιών,  που  θα  εστιάσει  

την  προσοχή  του  σε  µεγαλύτερο  βαθµό  ο  έλεγχος. Ωστόσο,  ο  βαθµός  επιρροής  

των  παραπάνω  παραγόντων  και  ο  τρόπος  εκτέλεσής  τους  διαφέρει  από  έτος  σε  

έτος  και  πρέπει  να  επανεξετάζεται. Ο  σχεδιασµός  και  η  εκτέλεση  του  ελέγχου  

επικεντρώνονται  αρχικά  σε  εκείνα  τα  ελεγκτικά  αντικείµενα,  που  επηρεάζονται  

περισσότερο  και  κατόπιν  στα  υπόλοιπα. 

Η  διάρκεια  του  µακροπρόθεσµου  προγράµµατος  πρέπει  να  αναλογεί  στη  

συχνότητα  του  ελέγχου.Είναι  αδύνατο  να  θεσπιστεί  ένα  κοινό  µακροπρόθεσµο  

πρόγραµµα ελέγχου  για  όλες  τις  εταιρίες, λόγω  της  διαφορετικής  οργανωτικής  

δοµής  και  του  τρόπου  διοίκησης  της  κάθε  µιας. Εντούτοις, ο  διευθυντής  του  

τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  και  η  ελεγκτική  επιτροπή, προκειµένου  να  
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διαµορφώσουν  ένα  αποτελεσµατικό  µακροχρόνιο  πρόγραµµα  ελέγχου  οφείλουν  

να  σταθµίσουν  προσεκτικά  τους  ακόλουθους  παράγοντες  

(AlexanderHamiltonInstitute, 2005) : 

- Το  µέγεθος  της  επιχείρησης  και  τον  αναµενόµενο  ρυθµό  ανάπτυξής  

της  για  τα  επόµενα  πέντε  έως  δέκα  έτη 

- Το  είδος  του  κλάδου  στον  οποίο  ανήκει  η  επιχείρηση 

- Τις  σηµαντικότερες  λειτουργίες  της  εταιρίας  και  τα  ενδεχόµενα  

προβλήµατα  που θα  µπορούσαν  να  τις  επηρεάσουν  σοβαρά 

- Την  έκταση  του  εξωτερικού  ελέγχου  που  ήδη  διενεργείται  στην  

εταιρία 

- Τον  τρόπο  καταχώρισης  και  επεξεργασίας  δεδοµένων – χειρόγραφα  ή  

µέσω  Η/Υ 

- Την  τρέχουσα  οικονοµική  κατάσταση  της  εταιρίας. 

 

4.4  Ελεγκτικές  διαδικασίες  

 

Σκοπός  ενός  αποτελεσµατικού  ελέγχου  είναι  η  πρόληψη  των  κινδύνων, που  

δυσχεραίνουν  την  οµαλή  διεξαγωγή  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης, 

προκειµένου  να  υλοποιηθούν  οι  στόχοι  της  επιχείρησης. Τα  µέσα  για  την  

υλοποίηση  αυτού  του  στόχου  είναι  η  αποτελεσµατική  εφαρµογή  των  

ελεγκτικών  διαδικασιών  από  τα  αρµόδια  πρόσωπα  στον  κατάλληλο  χρόνο. 

Αρχικά, ορίζονται  ο  στόχος  και  το  αντικείµενο  του  ελέγχου, δίνοντας  

βάση  στους  κινδύνους, την  ισχύουσα  νοµοθεσία  και τις  προσταγές  της  

διοίκησης. Έπειτα, πραγµατοποιείται  ο  σχεδιασµός  του  εσωτερικού  ελέγχου, η  

υλοποίηση  του  οποίου  θα  συνδράµει  στην  εκπλήρωση  των  στόχων  του  

ελέγχου. 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  πραγµατοποιείται  σε  συµφωνία  µε  τις  αρχές  των  

∆ιεθνών  Προτύπων  Ελέγχου, άλλων  προτύπων  κοινών  για  την  εταιρία  και  τον  

υπόλοιπο  κλάδο  και  την  ισχύουσα  νοµοθεσία. Ο  εσωτερικός  έλεγχος  ελέγχει, 

επίσης, αν  οι  δραστηριότητες  της  επιχείρησης  διεξήχθησαν  σύµφωνα  µε  τα  
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συγκεκριµένα  Πρότυπα  και  τις  υποδείξεις  της  διοίκησης. Ο  έλεγχος  διεξάγεται  

µε  τη   βοήθεια  της  διοίκησης, όσον  αφορά  την  ενηµέρωση  του  ελεγκτή  σχετικά  

µε  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  διαδικασιών. Παράλληλα, ο  ελεγκτής  ενηµερώνει  

τη  διοίκηση  για  το  χρόνο  ολοκλήρωσης  του  ελέγχου. 

Οι  έλεγχοι  πρέπει  να  είναι  τακτικοί  και  να  συνοδεύονται  από  την  

έκθεση  ελέγχου  και  από  αναφορές  σχετικά  µε  τη  συµµόρφωση  της  ελεγχόµενης  

εταιρίας  στις  υποδείξεις. Ωστόσο, ιδιαίτερα  ωφέλιµοι  είναι  οι  αιφνιδιαστικοί  

έλεγχοι. Τόσο  τα  Αµερικάνικα, όσο  και  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  τονίζουν  

τη  σπουδαιότητα  του  στοιχείου  του  αιφνιδιασµού  (SAS 99, ∆ΠΕ 240: ο  ελεγκτής  

πρέπει να  έχει  το  στοιχείο  του  αιφνιδιασµού). Με  απροειδοποίητο  έλεγχο  µπορεί  

να  γίνει  συλλογή επιλήψιµων  απόκρυφων  πληροφοριών, που  διαφορετικά  δε  θα  

γινόταν. 

Οι  ελεγκτικές  διαδικασίες, τα  ευρήµατα  των  οποίων  χρησιµεύουν  σαν  

τεκµήρια  για  υποστήριξη  της  γνώµης  του  εσωτερικού  ελεγκτήαποτελούνται  από  

(Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013) : 

- Εξοικείωση  µε  τις  υπό  έλεγχο  λειτουργίες  και  συναλλαγές  της  

ελεγχόµενης  εταιρίας  και  συγκέντρωση  ιστορικών  στοιχείων. 

 

- Ενηµέρωση  για  τις  διαδικασίες  και  συστήµατα  αξιολόγησης  της  

εταιρίας  και κατόπιν, ανάπτυξη ελεγκτικού  προγράµµατος. Ο  

εσωτερικός  ελεγκτής  εκτελεί  το  ελεγκτικό  του  έργο  µε  γνώµονα  το   

πρόγραµµα ελέγχου. 

 
- Αξιολόγηση  των  υπαρχουσών  διαδικασιών, συστηµάτων  ελέγχου  και  

λογιστικής  αποτύπωσης  στα  βιβλία  της  εταιρίας  και  δειγµατοληπτικός  

έλεγχος  για  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσο  οι  υφιστάµενες  διαδικασίες  

και  συστήµατα  ελέγχου  µπορούν  να  έχουν  εφαρµογή  στην  

πραγµατικότητα. 

 
- Έλεγχος  και  αξιολόγηση  των  λογιστικών  εγγράφων  ως  προς  την  

ακρίβεια  και  την  αξιοπιστία  τους.  
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Ο  εσωτερικός  έλεγχος  οφείλει  να  διατηρεί  την  ανεξαρτησία  του  και  να  

µην  επηρεάζεται  από  καµία  πηγή. Στο  πόρισµα  του  ελέγχου  περιλαµβάνονται  

όλα  τα  σηµαντικά  ζητήµατα  και  προβλήµατα, που  προέκυψαν  κατά  τη  

διεξαγωγή  του  ελέγχου. Το  πόρισµα  του  ελέγχου  αποτυπώνεται  στην  έκθεση  

ελέγχου  και  στα  συµπληρωµατικά  φύλλα  ελέγχου. Τα  πιο  σηµαντικά  ευρήµατα  

αναφέρονται  κατευθείαν  στη  διοίκηση.  

 

4.5  Βήµατα  διενέργειας  εσωτερικού  ελέγχου  

 

Οι  ελεγκτικές  διαδικασίες  είναι  διαφορετικές  ανάλογα  µε  την  εταιρία  που  τις  

εφαρµόζει  όσον  αφορά  το  σκοπό  και  το  αντικείµενό  τους. Ωστόσο, υπάρχουν  

κοινές  αρχές  για  την  εφαρµογή  των  ελεγκτικών  διαδικασιών  ανεξάρτητα  µε  την  

εταιρία. Τα  βήµατα  που  ακολουθούνται  κατά  την  εκτέλεσή  τους  είναι  τα  εξής  

(Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013): α) προκαταρκτική  έρευνα, β) σύνταξη  

προγράµµατος  ελέγχου, γ) επιτόπια  εργασία, δ) εκθέσεις  ελέγχου  και  ε)  

µεταγενέστερες  έρευνες. 

� Προκαταρκτική  έρευνα 

 

Το  πρώτο  βήµα  διενέργειας  εσωτερικού  ελέγχου  αποτελεί  η  προκαταρκτική  

έρευνα. Πραγµατοποιείται  κατάρτιση  ολόκληρου  του  προγράµµατος  ελέγχου  και  

καθορίζονται  οι  διαδικασίες, που  θα  ακολουθηθούν  µε  τη  συλλογή  των  

απαραίτητων  πληροφοριών. Υπάρχουν  συγκεκριµένα  στάδια  που  ακολουθούνται  

σ’αυτό  το  βήµα, εφόσον  γίνεται  έλεγχος  για  πρώτη  φορά  στο  συγκεκριµένο  

τοµέα  ή  δραστηριότητα. Τις  επόµενες  φορές  είναι  στη  δικαιοδοσία  του  ελεγκτή,  

αν  θα  ακολουθηθούν  όλα  ή  µέρος  των  συγκεκριµένων  σταδίων, ειδικά  στην  

περίπτωση  που  δεν  έχουν  αλλάξει  οι  συνθήκες. 

 

- Προετοιµασία: κατά  το  στάδιο  της  προετοιµασίας  ακολουθούνται  οι    

εξής  ενέργειες: 

α)  για  έλεγχο  που  διεξάγεται  για  πρώτη  φορά, γίνεται  άνοιγµα  του  

µόνιµου  φακέλου, ενώ  σε  άλλη  περίπτωση  απλά  ενηµέρωσή  του 
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β)  έρευνα  και  µελέτη  πληροφοριών  προηγούµενων  ετών  (φύλλων  

εργασίας  και  εκθέσεων  ελέγχου) που  σχετίζονται  µε  τις  

δραστηριότητες  που  ελέγχονται 

γ)  αξιολόγηση  οργάνωσης  της  δραστηριότητας  που  γίνεται  

αντικείµενο  ελέγχου 

δ)  λίστες  υπενθύµισης  (reminderlists)  για  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές)  

όπου  υπενθυµίζονται  τα  βήµατα  ελέγχου 

 

- Αξιολόγηση  του  υπάρχοντος  συστήµατος  ελέγχου  µέσω  

τυποποιηµένων  και  πρόχειρων  ερωτηµατολογίων.  Τις  περισσότερες  

φορές, παρόλο  που  είναι  πιο  δύσκολα  να  καταρτιστούν  αρχικά, 

χρησιµοποιούνται  τυποποιηµένα  ερωτηµατολόγια, καθώς  διευκολύνεται  

έπειτα  η  εφαρµογής  τους  και  συνδράµουν  ουσιαστικά  στην  

εξοικονόµηση  χρόνου  συµπλήρωσής  τους. 

 

- Πραγµατοποίηση  συνεντεύξεων ανάµεσα  στον  εσωτερικό  ελεγκτή  και  

τον  προϊστάµενο  των  δραστηριοτήτων  που  πρόκειται να ελεχθούν, 

αφού  έχει  προηγηθεί  ενηµέρωση  του  διευθυντή  για  το  σκοπό  του  

ελέγχου, προκειµένου  να  υπάρξει  αρµονική  συνεργασία. 

 

- Συλλογή  του  µεγαλύτερου  δυνατού  αριθµού  πληροφοριών  από  τον  

ελεγκτή  σχετικά  µε  το  σκοπό  της  δραστηριότητας  που  ελέγχεται  και  

τον  τρόπο  λειτουργίας  της.  Ανάµεσα  στις  πληροφορίες  που  

συλλέγονται  είναι  οι  εξής: 

α)  ειδικά  έργα  σε  εξέλιξη 

β)  σχέδια  που  αναµένεται  να  εφαρµοστούν  στο  µέλλον 

γ)  πρόσφατες  οργανωτικές  αλλαγές  µετά  το  πέρας  του  τελευταίου  

ελέγχου 

δ) ενηµέρωση  για  τον  τρόπο  µεταβίβασης  εξουσιών  και  αρµοδιοτήτων 

ε)  άτοµα  και  έντυπα  που  συµµετέχουν  στη  διαδικασία  του  ελέγχου 

 

- Η  συλλογή  πληροφοριών  επεκτείνεται  στην  ενηµέρωση  για  το  έργο  

της  διοίκησης  και  του  προσωπικού  που  σχετίζεται  µε  την  εν  λόγω  

δραστηριότητα  και  αξιολόγηση  της  διοίκησης.  Από  την  αξιολόγηση  
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θα  προκύψει  η  έκταση  των  ελεγκτικών  δραστηριοτήτων,  που  

επιβάλλεται  να  πραγµατοποιηθούν. Τα  σηµεία  της  αξιολόγησης, στα  

οποία  θα  επικεντρωθεί  η  σκέψη  του  ελεγκτή  είναι  τα  παρακάτω: 

α)  ανάθεση  καθηκόντων  που  δεν  µπορούν  να  υλοποιηθούν  χωρίς  τη  

χρήση  της  ανάλογης  εξουσίας 

β)  ανάλωση  του  µεγαλύτερου  µέρους  του  χρόνου  της  διοίκησης  στην  

επίλυση  των  πιθανών  προβληµάτων, παρά  στην  πρόληψη  για  

αποκλεισµό  επανεµφάνισής  τους 

γ)  πρόληψη  αδικαιολόγητου  φόβου  στο  υπαλληλικό  προσωπικό 

δ)  άγνοια  της  διοίκησης  για  τον  καταµερισµό  των  καθηκόντων  στους  

εργαζοµένους 

ε)  µη  επαρκής  λειτουργία  του  συστήµατος  επαναπληροφόρησης  

(feedback) 

στ)  µη  ύπαρξη  οργανωµένου  σχεδίου  για  κάλυψη  θέσεων  σε  

περίπτωση  απουσίας  κάποιου  υπαλλήλου 

 

- ∆ιεξαγωγή  φυσικής  επισκόπησης  για  ενηµέρωση  του  ελεγκτή  του  

συνόλου  των  λειτουργιών  που  διενεργούνται  στη  συγκεκριµένη  

δραστηριότητα, του  τρόπου  λειτουργίας  του  τµήµατος  και  εντοπισµός  

της  πηγής  των  πιθανών  προβληµάτων. Αρχικά, ο  ελεγκτής  αποκτά  

οπτική  εικόνα  µε  προσωπική  περιήγηση  στους  χώρους  της  εταιρίας, 

ανακαλύπτοντας  “ιδίοις  όµµασι”  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  

δραστηριοτήτων  και  τον  τρόπο  φύλαξης  των  περιουσιακών  στοιχείων. 

Κατόπιν, καταγράφει  τα  ευρήµατα  της  προσωπικής  του  έρευνας. 

 

- Κατάρτιση  διαγραµµάτων  ροής  διαδικασιών  για  µεταφορά  από  

πλευράς  του  ελεγκτή  της  εικόνας  των  πολύπλοκων  διαδικασιών  και  

των  διαδικασιών  που  εξελίσσονται. 

 

- Εκτίµηση  των  κινδύνων  µέσω  προγράµµατος  ελέγχου, το  οποίο  

διεξάγεται  µετά  την  αξιολόγηση  των  κινδύνων  κάθε  δραστηριότητας. 
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Σκοπός  του  συγκεκριµένου σταδίου  είναι  η  ενηµέρωση  του  ελεγκτή  για  

τον  τρόπο  αντιµετώπισης  των  κινδύνων  από  την  πλευρά  της  επιχείρησης  και  

της  διοίκησης. 

 

- Παρουσίαση των  ευρηµάτων  της  προκαταρκτικής  έρευνας  που  

περιλαµβάνει  την  άποψη  του  ελεγκτή  για  το  σύστηµα  εσωτερικού  

ελέγχου  της  δραστηριότητας  και  έναρξη  κατάρτισης  του  

προγράµµατος  ελέγχου.  Ο  ελεγκτής  υποβάλλει  τεκµηριωµένα  φύλλα  

εργασίας  και  ζητάει  έγκριση  από  τους  προϊσταµένους  για  τα  εξής  

στοιχεία: 

α)  παρουσίαση  αδυναµιών 

β)  πρόταση  του  ελεγκτή  για  τα  βήµατα  ελέγχου  που  πρέπει  να  

ακολουθηθούν 

γ)  αξιολόγηση  του  χρόνου  που  απαιτείται  για  την  περάτωση  του  

ελεγκτικού  έργου 

δ)  καταλυτική  ηµεροµηνία  υποβολής της  έκθεσης  ελέγχου. 

 

� Σύνταξη  προγράµµατος  ελέγχου 

 

Κατά  τη  σύνταξη  του  προγράµµατος  ελέγχου  πραγµατοποιείται  ένα  

µακροπρόθεσµο  και  ένα  βραχυπρόθεσµο (ετήσιο)  πλάνο  ελέγχου. 

Το  µακροπρόθεσµο  πλάνο  ελέγχου  περιγράφει  το  περιεχόµενο  και  τη  

διάρθρωση  του  ελέγχου, χωρίς  προηγουµένως  να  έχει  διενεργηθεί  η  

προκαταρκτική  έρευνα µε  βάση  το  έκταση  και  τον  προβλεπόµενο  ρυθµό  

ανάπτυξης  της  εταιρίας, το  είδος  του  κλάδου  που  δραστηριοποιείται  η  εταιρία, 

το  είδος  των  δραστηριοτήτων  και  κινδύνων  που  αντιµετωπίζει  κάθε  

δραστηριότητα. 

Το  βραχυπρόθεσµο  (ετήσιο)  πλάνο  ελέγχου  είναι  περισσότερο  εξειδικευµένο  

και  περιγράφει  λεπτοµερώς  τις  ελεγκτικές  εργασίες. Στο  βραχυπρόθεσµο  

πρόγραµµα  ελέγχου  περιλαµβάνονται: 

α)  η  λεπτοµερής  περιγραφή  της  φύσης  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  των 

στόχων  που  επιδιώκει  να  υλοποιήσει. 



 
72 

β)η  απόκτηση  ιστορικών  πληροφοριών  για  τις  δραστηριότητες  προς  

έλεγχο 

γ)  ο  αριθµός  και  οι  ειδικότητες  των  εργαζοµένων  που  ασχολούνται  µε  

τη  διενέργεια  του  εσωτερικού  ελέγχου, όπως  και  το  αντικείµενο  του  

ελέγχου, ο  τοµέας  στον  οποίο  εντάσσεται  και  η  ηµεροµηνία  

ολοκλήρωσης  του  έργου 

δ)  η  ενηµέρωση  όσων  σχετίζονται  µε  τον  εσωτερικό  έλεγχο 

ε)  η  εκτίµηση  του  ετησίου  κόστους  µαζί  µε  κόστος  µισθών  και  άλλων  

δαπανών  αλληλένδετων  µε  το  ελεγκτικό  έργο 

στ)  η  πραγµατοποίηση  έρευνας  σχετικά  µε  τις  δραστηριότητες  και  τις  

δικλείδες  ασφαλείας  που  θα  ελεχθούν, προκειµένου  να  διακριθούν  οι  

τοµείς  που  χρειάζονται  τη  µεγαλύτερη  προσοχή 

ζ)  ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  µαζί  µε  

την  ανασκόπηση  των  δεδοµένων  και  τη  σύνταξη  των  αναφορών  και  

συχνά  το  χρόνο  εφαρµογής  των  υποδείξεων  για  διόρθωση  λαθών  και  

παραλείψεων  

η)  η  σύνταξη  προγράµµατος  ελέγχου 

θ)  η  απόκτηση  έγκρισης  του  προγράµµατος  εσωτερικού  ελέγχου. 

 

� Επιτόπια  εργασία 

 

Η  επιτόπια  εργασία  (fieldwork)  είναι  το  τρίτο  βήµα  διενέργειας  εσωτερικού  

ελέγχου.  Ο  όρος  επιτόπια  εργασία  δεν  αφορά  συγκεκριµένο  τοπικό  

προσδιορισµό, καθώς  µέρος  των  δραστηριοτήτων  µπορεί  να  πραγµατοποιούνται  

στο γραφείου  του  εσωτερικού  ελεγκτή. Οι  έλεγχοι  που  περιλαµβάνονται  είναι  οι  

εξής: 

 

Α) Έλεγχοι  διαδικασιών(testsofcontrols)  που  επιβεβαιώνουν  ότι  οι  

διαδικασίες  εκτελούνται  αποτελεσµατικά  και  δεν  παρεκκλίνουν  από  το  

στόχο  της  επιχείρησης  και  είναι  οι  ακόλουθοι: 

 

α)  έλεγχοιεγκρίσεων (authorizationtests)  που  εξετάζουν  τις  εγκρίσεις  που  

λαµβάνονται  κατά  τη  διενέργεια  των  δραστηριοτήτων 
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β)  έλεγχοι  διενέργειας  εργασιών  (transactionprocessingtests)  που  

εξετάζουν  τις  εργασίες  που  γίνονται  κατά  τη  διενέργεια  των  

δραστηριοτήτων 

γ)  έλεγχοι  διαφύλαξης  περιουσίας  (physicalsafeguardtests)  που  

επιβεβαιώνουν  την  κατάλληλη  φύλαξη  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  

επιχείρησης  και  της  σωστής  αξιοποίησής  τους 

 

Β)  Έλεγχοι  τεκµηρίωσης  εργασιών  (substantivetests). Σκοπός  των  

συγκεκριµένων  ελέγχων  είναι  ο  έγκαιρος  εντοπισµός  των  σφαλµάτων  για  

τη  δηµιουργία  προτάσεων  αντιµετώπισής  τους  και  βελτίωσης. 

∆ιακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες: 

 

α)  Αναλυτικές  διαδικασίες  (analyticalprocedures)  που  απαρτίζονται  από: 

 

o Συγκρίσεις  αριθµητικών  στοιχείων  της  εξεταζόµενης  περιόδου  µε  

προηγούµενες  περιόδους 

o Ανάλυση  αριθµοδεικτών 

o Χονδρικοί  υπολογισµοί  άλλων  µεγεθών 

 

β)   Λεπτοµερειακοί  έλεγχοι  (detailtests) που  απαρτίζονται  από: 

 

o Παρακολούθηση  περιουσιακών  στοιχείων 

o Κατοχύρωση  γνώµης  εµπειρογνωµόνων 

o Κατοχύρωση  γνώµης  τρίτων. Οι  γνώµες  τρίτων  έξω  από  την  

επιχείρηση  θεωρούνται  ανεξάρτητες  και  έχουν  µεγάλη  ελεγκτική  

εγκυρότητα 

o Ανάλυση  λογαριασµών  και  πληροφοριών  των  βιβλίων  της  

επιχείρησης 

o Παρακολούθηση  συµφωνιών  λογαριασµών  ανάµεσα  στην  

επιχείρηση  και  τρίτους 

o Έλεγχος  παραστατικών 

o Εξακρίβωση  αριθµητικών  πράξεων 

o ∆ιασφάλιση  της  αυτοτέλειας  των  περιόδων. 
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�  Έκθεση  ελέγχου 

Η  έκθεση  ελέγχου  αποτελεί  την  πλέον  κατάλληλη  πληροφόρηση  της  

διοίκησης  µε  τα  ευρήµατα  του  ελέγχου  για  την  αξιολόγηση  του  ελεγκτικού  

έργου  και  του  επαγγελµατικού  τους  επιπέδου, στην  οποία  θα  βασιστεί  η  

διοίκηση  για  να  προβεί  στις  αναγκαίες  αλλαγές.  

Ο  ελεγκτής  θα  πρέπει  να  φροντίζει  οι  υποδείξεις  του  για  βελτίωση  να  είναι  

κατανοητές  και  να  διαθέτει  τις  κατάλληλες  και  επαρκείς  αποδείξεις  για  

υποστήριξη  της  γνώµης  του. 

Επιπλέον, το  διαβιβαστικό  σηµείωµα  πρέπει  να  ενηµερώνει  τους  αναγνώστες  

της  έκθεσης  για  τον  εσωτερικό  έλεγχο  που  διεξήχθη, το  πόρισµα  του  

εσωτερικού  ελεγκτή  και  τις  προτάσεις  του  για  αντιµετώπιση  δυσλειτουργιών  

και  παρουσίαση  της  µορφής  του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  της  

ελεγχόµενης  δραστηριότητας. 

Μέσα  από  την  έκθεση  ελέγχου  επιδιώκεται  ο  εντοπισµός  των  θεµάτων  που  

χρήζουν  βελτίωσης. Βασικό  στοιχείο  για  την  επίλυσή  τους  είναι  η  έγκαιρη  

ενηµέρωση  της  διοίκησης, προκειµένου  να  αντιµετωπιστεί  το  πρόβληµα  το  

ταχύτερο  δυνατό. 

 

� Μεταγενέστερες  ενέργειες 

Οι  µεταγενέστερες  ενέργειες  (follow – up)  αποτελούν  τη  διαδικασία  κατά  

την  οποία  µε  βάση  τα  ευρήµατα  κυρίως  των  εσωτερικών  ελεγκτών, αλλά  και  

των  εξωτερικών, οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  εκφράζουν  τη  γνώµη  τους  για  την  

επάρκεια, αποτελεσµατικότητα  και  χρόνο  διεξαγωγής  των  ενεργειών  που  

υποδεικνύει  η  διοίκηση. 

Ανάλογα  µε  την  ποιότητα  της  έκθεσης  ελέγχου  λαµβάνονται  και  τα  

αντίστοιχα  διορθωτικά  µέτρα. Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  συµµετέχουν  τόσο  στην  

επιλογή  των  κατάλληλων  διορθωτικών  µέτρων, όσο  και  στην  εφαρµογή  τους, 

σηµατοδοτώντας  την  ολοκλήρωση  ενός  αποτελεσµατικού  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου. 
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Τα  διορθωτικά  µέτρα  µπορεί  να  περιλαµβάνουν  προτάσεις  για  αλλαγή  

στην  υφιστάµενη  διαδικασία  ή  εγκαθίδρυση νέας, ανάθεση  νέων  καθηκόντων  ή  

διαχωρισµό  των  καθηκόντων, εισαγωγή  επιπλέον  µέτρου  ελέγχου  και  

υπολογισµό  οικονοµικών  µεγεθών. 

Η  αποτελεσµατικότητα  των  διορθωτικών  µέτρων  πρέπει  να  αξιολογείται  

µε  βάση  τη  σύγκριση  κόστους – οφέλους  σε  οικονοµικά  µεγέθη, αν  είναι  

δυνατόν, κάθε  διορθωτικού  µέτρου  που  λαµβάνεται (cost – benefitanalysis). Εάν  

το  κόστος  του  διορθωτικού  µέτρου  υπερβαίνει  το  όφελος, τότε  το  συγκεκριµένο  

διορθωτικό  µέτρο  δεν  είναι  αποτελεσµατικό  για  την  επιχείρηση, η  οποία  πρέπει  

να  αναζητήσει  διαφορετικό  τρόπο  επίλυσης  του  προβλήµατος. Ένα  δεύτερο  

κριτήριο  αξιολόγησης  της  αποτελεσµατικότητας  των  διορθωτικών  µέτρων  είναι  

η  ικανότητα  να  πεισθεί  η  ελεγχόµενη  επιχείρηση  ότι  ένα  εύρηµα  που  

υποδεικνύει  µία  αδυναµία  είναι  άχρηστο, εάν  δεν  παρθούν  µέτρα  για  την  

αντιµετώπισή  του  και  τη  µη  επανεµφάνισή  του. 

 

4.6  ∆ικλίδες  ασφαλείας  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  

 

Οι  δικλίδες  ασφαλείας  (internalcontrols)  αποτελούν  τµήµα  του  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου  και  αποσκοπούν στον  εντοπισµό  και  την  έγκαιρη  

αντιµετώπιση  των  κινδύνων  που  µπορεί  να  προκύψουν  σε  µία  εταιρία, 

διασφαλίζοντας  την  οµαλή  της  λειτουργία. Προκειµένου  να  πετύχουν  το  στόχο  

τους, πρέπει  να είναι  σαφείς, πλήρεις, αντικειµενικές, έγκυρες  και  αποδεκτές  από  

όλο  το  σύνολο  του   προσωπικού  της  εταιρίας. 

 

Οι  δικλίδες  ασφαλείας  ανάλογα  µε  τον  τρόπο  λειτουργίας  ους  

χωρίζονται  σε  τρεις  κατηγορίες  (Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013): 

 

- Οργανωτικές: εξετάζουν  τις  εσωτερικές  διαδικασίες  λειτουργίας  σε  

σχέση  µε  τους  στόχους  και  τους  κανονισµούς  σε  συνάρτηση  µε  τη  

βασική  οργάνωση  των  δραστηριοτήτων  της εταιρίας 
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- Προληπτικές:  αποσκοπούν  στον  εντοπισµό  λαθών  που  αντιβαίνουν  

στην  εύρυθµη  λειτουργία  της  εταιρίας 

 

- Κατασταλτικές:  σχετίζονται  µε  την  παρέµβαση  του  εσωτερικού  

ελεγκτή  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  αποκλίσεις  από  την  

εύρυθµη  λειτουργία  της  εταιρίας  και  σε  πλάνο  για  την  καταστολή  

τους. 

 

Οι  δικλίδες  ασφαλείας  του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  διαφέρουν  

ανάλογα  µε  την  έκταση  και  το  πεδίο  εφαρµογής  τους  και  διακρίνονται  σε  

γενικές  και  εξειδικευµένες (Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013). 

 

Οι  γενικές  αφορούν  τον τρόπο  οργάνωσης  της  εταιρίας  και  των  

υπηρεσιών  οικονοµικής  φύσης  και  τη  διασφάλιση  τόσο  των  περιουσιακών  

στοιχείων  της  εταιρίας, όσο  και  των  πελατών  και  τρίτων  που  σχετίζονται  µε την  

εταιρία. 

 

Οι  εξειδικευµένες  στοχεύουν  σε  θέµατα  όπως  η  διασφάλιση  της  

έγκρισης  για  πρόσβαση, σωστή  λογιστική  απεικόνιση  και  κατάλληλη  διαφύλαξη  

των  περιουσιακών  στοιχείων. 

 

 

4.7  Κίνδυνος  Εσωτερικού  Ελέγχου  (Internal  Control Risk) 

 

4.7.1. Κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου 

 

Ο  κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου  (internalcontrolrisk)  ή  κίνδυνος  ελέγχου  

(auditrisk)  (∆ΠΕ  200: Γενικοί  στόχοι  του  ανεξάρτητου  ελεγκτή  και  η  διενέργεια  

ελέγχου  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου) είναι  ο  κίνδυνος  εµφάνισης  

ενός  ουσιώδους  λάθους  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  µίας  επιχείρησης  λόγω  

της  αδυναµίας  του  συστήµατος  εσωτερικού  λάθους  να  το  εντοπίσει  και  να  

διορθωθεί  (Καζαντζής, 2006).  Όσο  πιο  αποτελεσµατικός  είναι  ο  εσωτερικός  

έλεγχος, τόσο  πιο  χαµηλό  είναι  το  επίπεδο  του  κινδύνου  ελέγχου.  
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Ο  ελεγκτής  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  του  ότι  η  οργάνωση  και  η  

εφαρµογή  ενός  ολοκληρωµένου  συστήµατος  ελέγχου  βασίζεται  σε  µεγάλο  

βαθµό  στη  σωστή  λειτουργία  των  δικλίδων  ασφαλείας. Το  Ελληνικό  Ελεγκτικό  

Πρότυπο  4400  παροµοιάζει  τον  κίνδυνο  εσωτερικού  ελέγχου  µε  τον  κίνδυνο  

δυσλειτουργίας  των  δικλίδων  ασφαλείας  και  ορίζει  ότι  ο  ελεγκτής  αρχικά, 

οφείλει  να  εκτιµήσει  τον  κίνδυνο  δυσλειτουργίας  των  δικλίδων  ασφαλείας  για  

κάθε  υπόλοιπο  ή  συναλλαγή. Ο  κίνδυνος  ελέγχου  θεωρείται  χαµηλός, όταν  οι  

δικλίδες  ασφαλείας  µετά  την  εκτίµηση  θεωρήθηκαν  επαρκείς  για  να  

αποτρέψουν  ή  να  αποκαλύψουν  ένα  σηµαντικό  λάθος  ή  παράπτωµα  και  ο  ίδιος  

ο  ελεγκτής  δοκιµάζει  τις  δικλίδες  και  αξιολογεί  την  απόδοσή  τους. 

 

Ο  ελεγκτής  οφείλει  να  διαπιστώσει  την  αποτελεσµατικότητα  των  

δικλίδων  ασφαλείας  µε  δοκιµή  από  τον  ίδιο, εξασφαλίζοντας  ελεγκτική  

µαρτυρία  που  να  χαρακτηρίζει  το  επίπεδο  του  ελεγκτικού  κινδύνου  χαµηλό. 

Επιπλέον, οφείλει  να  εξετάσει  εάν  οι  δικλίδες  ελέγχου  ήταν  σε  λειτουργία  

καθ’όλη  τη  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου. 

 

Ο  κίνδυνος  ελέγχου  δεν  µπορεί  ποτέ  να  µηδενιστεί, όσο  οργανωµένος  

και  να  είναι  ο  εσωτερικός  έλεγχος. Ο  κίνδυνος  ελέγχου  πάντα  ελλοχεύει, καθώς  

ο  εσωτερικός  έλεγχος  δεν  µπορεί  να  εγγυηθεί  τον  απόλυτο  βαθµό  ασφάλειας  

εµποδίζοντας  και  αποκαλύπτοντας  όλα  τα  πιθανά  σφάλµατα (Νεγκάκης  και  

Ταχυνάκης, 2013). Ακόµη  και  αν  όλες  οι  δραστηριότητες  εκτελεστούν  σύµφωνα  

µε  τα  προβλεπόµενα  και  τις   διατάξεις  των  ∆ιεθνών  Προτύπων  Ελέγχου, 

υπάρχουν  απρόβλεπτοι  παράγοντες  της  ανθρώπινης  φύσης, όπως  η  κούραση  ή  η  

απροσεξία  που  µπορεί  να  είναι  ανασταλτικοί  στην  αποκάλυψη  του  λάθους. Ο  

ελεγκτής  δεν  µπορεί  να  µεταβάλλει  το  επίπεδο  κινδύνου  εσωτερικού  ελέγχου, 

αλλά  µπορεί  να  επηρεάσει  προτείνοντας  στη  διοίκηση  πολιτικές  βελτίωσης  στο  

πρόγραµµα  του  εσωτερικού  ελέγχου. Οι  συµβουλές, όµως, του  ελεγκτή  θα  

ακουστούν  και  θα  ακολουθηθούν  από  τη  διοίκηση, εφόσον  η  επιρροή  του  

ελεγκτή  στη  διοίκηση  είναι  µεγάλη. Αυτό  σηµαίνει  ότι  από  τον  έλεγχό  του  έχει  

συγκεντρώσει  τα  απαραίτητα  και  αδιαµφισβήτητα  ελεγκτικά  τεκµήρια, τα  οποία  

θα  διαβεβαιώνουν  ότι  τα  σφάλµατα  και  οι  ανακρίβειες  των  οικονοµικών  

καταστάσεων  έχουν  εντοπιστεί και  αποµακρυνθεί. Συνεπώς, όσο  περισσότερο  
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αποτελεσµατικός  είναι  ο  εσωτερικός  έλεγχος  τόσο  χαµηλότερο  είναι  το  επίπεδο  

κινδύνου  εσωτερικού  ελέγχου. 

 

4.7.2  Μοντέλο  ελεγκτικού  κινδύνου 

 

Ο  κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου  αποτελεί  έναν  από  τους  κινδύνους  της  

ελεγκτικής.  Οι  άλλοι  δύο  κίνδυνοι  της  ελεγκτικής  είναι  ο  εγγενής  κίνδυνος  

(inherentrisk)  και  ο  κίνδυνος  ανίχνευσης  (detectionrisk).  Ο  συνδυασµός  των  

κινδύνων  αυτών  δίνουν  το  µοντέλο  ελεγκτικού  κινδύνου: 

 

Ελεγκτικός  κίνδυνος =  

               εγγενής  κίνδυνος * κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου * κίνδυνος  ανίχνευσης 

 

Συνοπτικά, ο  εγγενής  κίνδυνος  (inherentrisk)  είναι  ο  κίνδυνος  µη  

εντοπισµού  από  τον  ελεγκτή  σφάλµατος  στις  οικονοµικές  καταστάσεις. Το  

µέγεθος  του  εγγενούς  κινδύνου  ποικίλλει  ανάµεσα  στις  επιχειρήσεις, ανάλογα  µε  

τη  φύση  και  το  είδος  των  δραστηριοτήτων  που  εκτελούνται  και  το  είδος  της  

επιχείρησης.  Ο  ελεγκτής  δεν  µπορεί  να  µεταβάλλει  το  µέγεθος  του  εγγενούς  

κινδύνου, η  ύπαρξη  του  οποίου  είναι  ανεξάρτητη  από  τον  έλεγχο  των  

οικονοµικών  καταστάσεων. 

 

Ο  κίνδυνος  ανίχνευσης  (detectionrisk)  είναι  ο  κίνδυνος,  ο  ελεγκτής  να  

µην  µπορέσει  να  αποτρέψει  ή  να  εντοπίσει  σηµαντικά  σφάλµατα, παρά  την  

εφαρµογή  κατάλληλων  ελεγκτικών  διαδικασιών  και  έτσι  να  συνεχίσουν  να  

εµφανίζονται  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  της  επιχείρησης  (Νεγκάκης  και  

Ταχυνάκης, 2013). Ο  κίνδυνος  ανίχνευσης  είναι  αποδεκτός  σε  βαθµό  

αντιστρόφως  ανάλογου  των  εκτιµώµενων  κινδύνων  ουσιώδους  σφάλµατος  ή  

παράλειψης. 

 

Σκοπός  των  ελεγκτών  είναι  να  µειώσουν  το  επίπεδο  ελέγχου, έτσι  ώστε  

οι  οικονοµικές  καταστάσεις  της  επιχείρησης  να  αποτυπώνουν  την  ακριβοδίκαιη  

εικόνα  της. Οι  ελεγκτές  επιδιώκουν  χαµηλό  επίπεδο  ελέγχου. Ανέχονται  ένα  

υψηλό  επίπεδο  κινδύνου  ανίχνευσης, εάν  ο  εγγενής  και  ο  κίνδυνος  εσωτερικού  
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ελέγχου  είναι  σε  χαµηλά  επίπεδα. Για  υψηλά  επίπεδα  εγγενούς  και  κινδύνου  

εσωτερικού  ελέγχου  εξασφαλίζεται  σε  µεγαλύτερο  βαθµό  ελεγκτική  µαρτυρία  

για  εφαρµογή  ελεγκτικών  διαδικασιών. 

 

Ο  ελεγκτής  θεωρεί  πιθανή  την  ύπαρξη  λάθους  στις οικονοµικές  

καταστάσεις, όταν  ο  εγγενής  και  ο  κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου  είναι σε  υψηλά  

επίπεδα, τότε  υπάρχει  η  πιθανότητα  ανίχνευσης  λάθους  και  συνεπώς  ο  κίνδυνος  

ανίχνευσης  είναι  χαµηλός, καθώς  εφαρµόζονται  ποικίλες  διαδικασίες  ελέγχου. Ο  

εγγενής  και  ο  κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου  µπορούν  να  επηρεαστούν  µόνο  από  

την  επιχείρηση  και  όχι  από  τον  ελεγκτή. Αντίθετα, ο  κίνδυνος  ανίχνευσης  

µπορεί  να  προσαρµοστεί  από  τον  ελεγκτή  µέσω  του  αυξηµένου  ή  µειωµένου  

αριθµού  ελεγκτικών  διαδικασιών.  

 

Ο  ελεγκτής  οφείλει  να  αλλάξει  ή  ακόµη  και  να  µην  υπογράψει  την  

έκθεση  ελέγχου, εάν  διαπιστώσει  ότι  ο  κίνδυνος  για  µη  αποκάλυψη  ουσιώδους  

σφάλµατος  είναι  µεγάλος. Για  κάθε  περίεργη  δραστηριότητα  ή  παρέκκλιση  από  

την  προκαθορισµένη  διαδικασία  οφείλει  να  ενηµερώνει  τη  διοίκηση  της  

επιχείρησης. 

 

 

4.8  Ελεγκτικά  τεκµήρια 

 

4.8.1  Γενικά 

 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  µετά  τη  διενέργεια  του  εσωτερικού  ελέγχου  εκθέτει  τα  

αποτελέσµατα  της  έρευνάς  του. Προκειµένου  να  θεωρηθούν  αξιόπιστα  τα 

πορίσµατα  του  ελέγχου, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  συγκεντρώνει  

ελεγκτικά  τεκµήρια, τα  οποία  υποστηρίζουν  και  αποδεικνύουν  την  άποψή  του  

και  είναι  διαθέσιµα  για  επίλυση  οποιασδήποτε  απορίας. Υπάρχουν  διάφοροι  

τρόποι  συγκέντρωσης  ελεγκτικών  τεκµηρίων. Τα  Πρότυπα  επαγγελµατικής  

διενέργειας  εσωτερικού  ελέγχου  αναφέρονται  εκτενώς  στα  φύλλα  εργασίας  σαν  

τα  αποδεικτικά  στοιχεία, που  χρησιµοποιεί  ο  εσωτερικός  ελεγκτής. 
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4.8.2  Τρόποι  συγκέντρωσης  ελεγκτικών  τεκµηρίων 

 

Ο  Φίλος  (2004)  επισηµαίνει  δύο  κύριους  τρόπους  συγκέντρωσης  των  

ελεγκτικών  τεκµηριών: α)  έλεγχοι  διαδικασιών  (ή  συµµορφώσεως)  και  β)  

έλεγχοι  τεκµηριώσεως. 

 

α) Έλεγχοι διαδικασιών (testsofcontrols) 

 

Οι  έλεγχοι  διαδικασιών  αποσκοπούν  στην  εξασφάλιση,  ότι  όλες  οι  

διαδικασίες  λειτουργούν  αποτελεσµατικά. Οι  συγκεκριµένοι  έλεγχοι  έρχονται  

αντιµέτωποι  µε  τον  κίνδυνο  του  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  (controlrisk)  

και  διακρίνονται  στις  ακόλουθες  κατηγορίες: 

 

- Έλεγχοι  διακρίσεων (authorization  tests) 

 

- Έλεγχοιδιενέργειαςεργασιών  (transaction  processing  tests) 

 
- Έλεγχοι  διαφύλαξης  της  περιουσίας  (physicalsafeguardtests) 

 

β)  Έλεγχοι  τεκµηριώσεως  των  εργασιών  (substantivetests) 

Οι  έλεγχοι  τεκµηριώσεως  των  εργασιών  στοχεύουν  στην  εξασφάλιση  και  

αξιολόγηση  της  τεκµηριώσεως  των  εργασιών  κατά  τη  διεξαγωγή  του  

ελεγκτικού  έργου  και  διακρίνεται  στις  παρακάτω  κατηγορίες: 

- Αναλυτικές  διαδικασίες  (analyticalprocedures). Πρόκειται  για  

συγκρίσεις, ανάλυση  ποικίλων  αριθµοδεικτών  και  χονδρικών  

υπολογισµών 

 

- Λεπτοµερειακούς  ελέγχους  (detailtests). Αφορούν  τον  έλεγχο  των  

περιουσιακών  στοιχείων, λογαριασµών  και  συµφωνιών  λογαριασµών  

(reconciliations), παραστατικών  (vouching), αριθµητικών  πράξεων, λήψη  

επιβεβαιωτικών  απαντήσεων  από  νοµικούς  κ.ά. 
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4.8.3  Φύλλα  εργασίας  εσωτερικού  ελέγχου 

 

Τα  φύλλα  εργασίας  εσωτερικού  ελέγχου  αποτελούν  αποδεικτικά  στοιχεία  του  

εσωτερικού  ελεγκτή  για  τα  συµπεράσµατα,  στα  οποία  οδηγεί  ο  έλεγχός  του, 

προκειµένου  να  είναι  καλυµµένος  για  οποιαδήποτε  απορία.  Οι  ελεγκτικές  

µαρτυρίες  ανεξάρτητα  του  τρόπου  συγκέντρωσής  τους  καταγράφονται  σε  αυτά. 

 

Τα  Πρότυπα  επαγγελµατικής  διενέργειας  του εσωτερικού  ελέγχου  

αναφέρονται  σε  διάφορα  θέµατα  σχετικά  µε  τα  φύλλα  εσωτερικού  ελέγχου, 

όπως  η  χρησιµότητά  τους, το  περιεχόµενό  τους, οι  τεχνικές  προετοιµασίας  τους, 

η  επισκόπηση  και  η  πρόσβαση  στα  φύλλα  εργασίας. 

 

Η  χρησιµότητα  των  φύλλων  εργασίας  είναι  ότι  αποτελούν  αποδεικτικά  

στοιχεία  για  την  έκθεση  ελέγχου  του  ελεγκτή, βοηθούν  στον  προγραµµατισµό, 

τη  διεξαγωγή  και  επισκόπηση  του  ελέγχου, επισηµαίνουν  την  επιτυχία  ή  όχι  

των  στόχων  του  ελέγχου, βοηθούν  την  παρακολούθηση  από  τρίτους, συνδράµουν  

στην  αξιολόγηση  της  εργασίας   του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, βοηθούν  σε  

περιπτώσεις  ασφαλιστικών  αξιώσεων  ή  απάτης, αλλά  και  στην  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  του  προσωπικού  του  τµήµατος  και  επισηµαίνουν  την  εναρµόνιση  του  

τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  µε  τα  Πρότυπα  Επαγγελµατικής  ∆ιενέργειας  του  

Εσωτερικού  Ελέγχου  (Φίλος, 2004). 

 

Το  ελάχιστο  περιεχόµενο  των  φύλλων  εργασίας  είναι  (Νεγκάκης  και  

Ταχυνάκης, 2013): 

 

- Επικεφαλίδα, που  περιλαµβάνει  την  επωνυµία  της  επιχείρησης  και  της  

ελεγχόµενης  δραστηριότητας, τον  τίτλο  του  φύλλου  εργασίας, το  

χρόνο  διενέργειας  ελέγχου  και  σύνταξης  των  φύλλων  εργασίας, το  

όνοµα  του  ελεγκτή  που  είναι  υπεύθυνος  για  τη  συµπλήρωση  του  

φύλλου  εργασίας  και  κωδικοποίηση  του  φύλλου  εργασίας  για  εύκολη  

ταξινόµηση  και  αναζήτησή  τους  (τεχνικές  προετοιµασίας  φύλλων  

εργασίας) 
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- Πηγή  των  πληροφοριών  που  εµπερικλείονται  στα  φύλλα  εργασίας. 

Εάν, όλες  οι  πληροφορίες  έχουν  κοινή  πηγή, τότε  η  πηγή  αναφέρεται  

στην  επικεφαλίδα. Σε  διαφορετική  περίπτωση γίνεται  αναφορά  της  

κάθε  πηγής  ενδιάµεσα  στο  κείµενο. 

 

- Περιγραφή  του  ελεγκτικού  έργου  που  εξελίχθηκε 

 

- Σηµαντικά  ευρήµατα  του  ελέγχου  σε  κατάλληλη  µορφή  για  να  µπουν  

στην  έκθεση  ελέγχου 

 

- Συµπεράσµατα  του  ελέγχου. 

Τα  φύλλα  εργασίας  εσωτερικού  ελέγχου  µπορεί  να  περιέχουν, επίσης, 

προγράµµατα  ελέγχου  και  ερωτηµατολόγια  αξιολόγησης  του  συστήµατος  

εσωτερικού  ελέγχου, διαγράµµατα  ροής  διαδικασιών, αποτελέσµατα  

συνεντεύξεων, περιγραφή  των  καθηκόντων  των θέσεων  εργασίας, φωτοτυπίες  

συµβολαίων, πληροφορίες  για  λειτουργίες  της  επιχείρησης, επιστολές  της  

διοίκησης, αρχεία  συναλλαγών, σχόλια  της  διοίκησης  στην  έκθεση  ελέγχου. 

 Για  να  είναι  αποτελεσµατικά  τα  φύλλα  εργασίας  εσωτερικού  ελέγχου, 

πρέπει  να  είναι  σύντοµα  και  περιεκτικά, να  συµπληρώνονται  µε  οµοιόµορφο  

τρόπο  από  όλους  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές  της  επιχείρησης  για  να  είναι  

δυνατή  η  παρακολούθηση, αλλά  και  η  ταξινόµησή  τους  και  τέλος  να  

συµπληρώνονται  το  συντοµότερο  δυνατό. 

Η  επισκόπηση  των  φύλλων  εργασίας  γίνεται  από  κάποιον  ανώτερο  από  

τον  ελεγκτή. Στα  φύλλα  εργασίας  είναι  απαραίτητο  να  αναφέρεται  ότι  

πραγµατοποιήθηκε  επισκόπησή  τους. Στόχος  της  επισκόπησης  είναι  η  

επιβεβαίωση  της  τήρησης  όλων  των  αρχών  και  παραµέτρων  στις  ελεγκτικές  

διαδικασίες. Η  τεκµηρίωση  της  επισκόπησης  πραγµατοποιείται  µε  την  αναφορά  

του  ονόµατος  του  ασκούντος  την  επισκόπηση  και  της  ηµεροµηνίας  

επισκόπησης  στα  φύλλα  εργασίας. Άλλος  τρόπος  τεκµηρίωσης  είναι  η  

συµπλήρωση  ενός  αρχείου  ή  λίστας, η  οποία  αναφέρει  τη  φύση, την  έκταση  και  

τα  ευρήµατα  της  επισκόπησης (Φίλος, 2004). 
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 Τα  φύλλα  εργασίας  αποτελούν  περιουσιακά  στοιχεία  της  επιχείρησης  και  

η   πρόσβαση  σε  αυτά  είναι  δυνατή µόνο  σε  συγκεκριµένα  άτοµα, που  είναι  

µέλη  του  τµήµατος  του  εσωτερικού  ελέγχου. Εάν  κάποιος  τρίτος επιθυµεί  

πρόσβαση  στα  συγκεκριµένα  αρχεία, πρέπει  να  πάρει  έγκριση  από  το  διευθυντή  

του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  δικαιολογώντας  τη  χρησιµότητα  που  θα  του  

αποφέρουν  στην  εργασία  του. 

 

4.9  Έκθεση  ελέγχου 

 

Μετά  το  πέρας  κάθε  ελέγχου  συντάσσεται  µία  έκθεση  ελέγχου, η  οποία  

συνοψίζει  τα  ευρήµατα  του  ελέγχου. Η  έκθεση  ελέγχου  πρέπει  να  είναι  

αντικειµενική, έγκαιρη, ευκρινής, ακριβής  και  δηµιουργική. Αυτό  συνεπάγεται  ότι  

πρέπει  να  βασίζεται  σε  γεγονότα  και  να  µην  επηρεάζεται  από  προκαταλήψεις, 

να  υποβάλλεται  στην  ώρα  της, χωρίς  κωλυσιεργίες, ώστε  να  µπορούν  να  

ληφθούν  άµεσα  τα  διορθωτικά  µέτρα, που  απαιτούνται, να  είναι  κατανοητή  για 

να  µη  δηµιουργούνται  παρεξηγήσεις, να  µην  αναλώνεται  σε  περιττές  

λεπτοµέρειες  και  να  είναι  βοηθητική  για  την  επιχείρηση  (Φίλος, 2004). 

 Τα  ευρήµατα  και  τα  συµπεράσµατα  του  ελέγχου  πρέπει  να  συζητούνται  

µε  τη  διοίκηση, προτού  συνταχθεί  η  τελική  έκθεση. Αλλιώς, η  διοίκηση  

ενηµερώνεται  για  τα  ευρήµατα  µέσω  ενός  σχεδίου  έκθεσης (draft). Σκοπός  των  

συγκεκριµένων  συζητήσεων  είναι  η  επίλυση  οποιονδήποτε  ανεξήγητων  ή  

λανθασµένων  στοιχείων, που  έχουν  φανερωθεί  µε  τον  έλεγχο. 

 Κατά  τη  διάρκεια  του  ελέγχου,  συντάσσονται  ενδιάµεσες  εκθέσεις, όταν  

ανακύπτουν  σοβαρά  θέµατα  που  χρήζουν  άµεσης  επίλυσης. Οι  εκθέσεις  αυτές   

µεταφέρονται  είτε  προφορικά, είτε  γραπτά. 

 Ακόµη, συντάσσονται  συνοπτικές  εκθέσεις  που  εστιάζουν  στα  

σηµαντικότερα  ευρήµατα  του  ελέγχου  και  απευθύνονται  στη  διοίκηση. 

 Η  σύνταξη  ενδιάµεσων  και  συνοπτικών  εκθέσεων  δε  µειώνει  την  ανάγκη  

δηµιουργίας  της  τελικής  εκθέσεως  ελέγχου. Πολλές  φορές, οι  συνοπτικές  

εκθέσεις  εκδίδονται  το  ίδιο  χρονικό  διάστηµα  µε  την  τελική  έκθεση  ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ  - ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΑΤΗΣ 

 

5.1  Εισαγωγή 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  γίνεται  αναφορά  στις  οικονοµικές  ατασθαλίες  µε  τις  

οποίες  µπορεί  να  έρθει  αντιµέτωπος  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  κατά  τη  διενέργεια  

του  εσωτερικού  ελέγχου, καθώς  και  οι  οδηγίες  των  ∆ιεθνών  Προτύπων  Ελέγχου  

και  συγκεκριµένα  του  ∆ΠΕ  240   “Ευθύνες  του  ελεγκτή   σχετικά  µε  απάτη  σε  

έναν  έλεγχο  οικονοµικών  καταστάσεων” για  µία  τέτοια  περίπτωση. Επιπλέον, 

γίνεται  διαχωρισµός  της  απάτης  προς  όφελος  της  επιχείρησης  και  της  απάτης  

σε  βάρος  της  επιχείρησης. Ακόµη, περιγράφονται  οι  υποχρεώσεις  του  

εσωτερικού  ελεγκτή  σχετικά  µε   τον  εντοπισµό  των  οικονοµικών  ατασθαλιών  

και  των  ενεργειών  που  ακολουθούν  για  την  καταστολή  τους. 

 

5.2  Οικονοµικές  ατασθαλίες  σύµφωνα  - ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου 

 

Πολλές  φορές  η  εύρυθµη  και  οµαλή  λειτουργία  της  εταιρίας  διαταράσσεται  από  

την  εµφάνιση  οικονοµικών  ατασθαλιών. Πρόκειται  για  ενέργειες  αντίθετες  µε  

τον  κανονισµό  της  εταιρίας, που  µπορεί  να  πραγµατοποιούνται  από  άτοµα  που  

ανήκουν  στο  υπαλληλικό  της  προσωπικό  ή  από  τρίτους  και  να  είναι  είτε  προς  

όφελος  είτε  εις  βάρος  της  εταιρίας. 

Οι  οικονοµικές  ατασθαλίες,  που  είναι  εις  βάρος  της  επιχείρησης,  

εξυπηρετούν  άµεσα  ή  έµµεσα  συµφέροντα  εργαζοµένων  ή  τρίτων. Εκείνες  που  

είναι  προς  όφελος  της  επιχείρησης,  δρουν  εις  βάρος  τρίτων  και  συνήθως  οι  

δράστες  ευνοούνται  έµµεσα  από  προσωπικά  οφέλη  που  προκύπτουν, όταν  

ευνοείται  η  επιχείρηση  (Νεγκάκης και  Ταχυνάκης, 2013). 
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Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  240  “Ευθύνες  του  ελεγκτή   σχετικά  µε  

απάτη  σε  έναν  έλεγχο  οικονοµικών  καταστάσεων”  ορίζει  την  απάτη  σαν  

εσκεµµένη  πράξη  ενός  ή  περισσοτέρων  ατόµων  της  ∆ιοίκησης, υπαλλήλων  ή  

τρίτων  που  συνεπάγεται  στην  παρερµήνευση  των  οικονοµικών  καταστάσεων.Το 

ίδιο πρότυπο αναγνωρίζει επίσης ότι «ο κίνδυνος µη εντοπισµού µιας υλικής 

ανακρίβειας που προκύπτει από απάτη είναι µεγαλύτερος από τον κίνδυνο µη 

εντοπισµού µιας υλικής ανακρίβειας που προκύπτει από σφάλµα, επειδή η απάτη 

µπορεί να συνοδεύεται από επιτηδευµένα και προσεκτικά οργανωµένα συστήµατα 

που έχουν σχεδιαστεί για να την συγκαλύπτουν, όπως η πλαστογραφία, η εσκεµµένη 

µη καταγραφή συναλλαγών ή η εκ προθέσεως εµφάνιση εσφαλµένων 

πληροφοριών…» 

Σύµφωνα  µε  το  ίδιο  Πρότυπο, η  απάτη  µπορεί  να  οδηγεί  σε: 

 

- Λαθροχειρία, νόθευση  ή  παραποίηση  στοιχείων  ή   εγγράφων  που  τηρεί  η  

επιχείρηση 

 

- Κατάχρηση  περιουσιακών  στοιχείων 

 

- Απόκρυψη  ή  αφαίρεση  στοιχείων  από  συναλλαγές   

 

- Καταγραφή  µη  ουσιαστικών  συναλλαγών 

 

- Κατάχρηση  της  εφαρµογής  λογιστικών  αρχών. 

 

Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  240  δίνει  ακόµη  τον  ορισµό  του  σφάλµατος, 

σηµειώνοντας  ότι  το  σφάλµα  οφείλεται  σε  ακούσια  λάθη  οικονοµικών  

καταστάσεων  όπως  λάθη  µαθηµατικής  φύσης  ή  γραφειοκρατικά  σε  λογιστικά  

στοιχεία, παρερµηνείες  γεγονότων  και  κατάχρηση  της  εφαρµογής  των  

λογιστικών  προτύπων  (Καζαντζής, 2006). 

 

Η  διαφορά  ανάµεσα  στην  απάτη  και  το  σφάλµα  είναι  η  πρόθεση  ή  µη  

πρόκλησης  οικονοµικής  ατασθαλίας. Παρ’όλο  που  το  ∆ΠΕ  240  καλύπτει  

εννοιολογικά  την  απάτη  µόνο  των  οικονοµικών  καταστάσεων, ωστόσο  
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αναφέρεται  και  στις  περιπτώσεις  κατάχρησης  των  περιουσιακών  στοιχείων  µε  

επιλήψιµες  πράξεις  ή  παραλείψεις. Η  απάτη  µπορεί  να  οφείλεται  σε  εξαπάτηση  

ή  παραβίαση  της  εµπιστοσύνης  (Καζαντζής, 2006). 

 

 

5.3  Απάτη  προς  όφελος  της  επιχείρησης  

 

 

Το  συγκεκριµένο  είδος  απάτης  δρα  προς  το  συµφέρον  της  επιχείρησης. Οι  

δράστες  µπορεί  να  είναι  µέλη  της  ανώτατης  διοίκησης  της  επιχείρησης, που  µε  

τις  πράξεις  τους  να  προσπαθούν  να  αυξήσουν  την  οικονοµική  κατάσταση  της  

επιχείρησης, να  υπερεκτιµήσουν  το  αποτέλεσµα, τις  πωλήσεις  ή  το  ενεργητικό, ή  

αντίστοιχα  να  υποτιµήσουν  τις  δαπάνες  και  τις  υποχρεώσεις, εξαπατώντας  

τρίτους. Παραδείγµατα  τέτοιας  δράσης  είναι  τα  εξής(Καζαντζής, 2006): 

 

- Πώληση  παραπλανητικά  απεικονιζόµενων  στοιχείων  του  ενεργητικού 

 

- Αντικανονικές  πληρωµές, δωροδοκίες, αµοιβές  από  παράνοµες  

δραστηριότητες 

 

- Λανθασµένη  ή  ελλιπής  παρουσίαση  ή  αποτίµηση  συναλλαγών, στοιχείων  

ενεργητικού  ή  παθητικού 

 

- Απόκρυψη  πληροφοριών  σε  τρίτους  που  θα  βελτίωναν  τη  

χρηµατοοικονοµική  εικόνα  της  επιχείρησης 

 

- Φορολογική  απάτη 

 

- Παράνοµες  δραστηριότητες  που  αντιβαίνουν  νόµους  και  κανονισµούς. 
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5.4  Απάτη  εις  βάρος  της  επιχείρησης  

 

 

Η  απάτη  εις  βάρος  τις  επιχείρησης  µπορεί  να  πραγµατοποιηθεί  από  δύο  

διαφορετικές  πηγές:  εντός  και  εκτός  της  επιχείρησης (Καζαντζής, 2006) 

 

- Απάτη  από  δράστες  εντός  της  επιχείρησης 

o Κλοπή  περιουσιακών  στοιχείων, ιδιοποίηση  διαθεσίµων 

o Παραποίηση λογαριασµού  αποθεµάτων  και  τιµολογίων  προµηθευτών 

 

- Απάτη  από  δράστες  εκτός  της  επιχείρησης 

o Απάτη  από  προµηθευτές, υπερτιµολόγηση, διπλοτιµολόγηση, 

τιµολόγηση  άνευ  παράδοσης 

o ∆ωροδοκία  υπαλλήλων  από  προµηθευτές  ή  πελάτες 

 

 

5.5  Ευθύνη  ελεγκτή  και  διοίκησης   

 

 

Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  240  ορίζει Πρότυπα  και  δίνει  οδηγίες  σχετικά  µε  

την  ευθύνη  του  ελεγκτή, αλλά  και  τον  τρόπο  αντιµετώπισης  από  τον  ίδιο  σε  

περίπτωση  ανακάλυψης  απάτης. Ο  ελεγκτής  οφείλει  να  είναι  ιδιαίτερα  

προσεκτικός  κατά  το  σχεδιασµό  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  της  εφαρµογής  

των  ελεγκτικών  διαδικασιών  και  παρουσίασης  του  πορίσµατος  και  της  

παράδοσης  της  έκθεσης  ελέγχου  για  ανακρίβειες  στις  οικονοµικές  καταστάσεις, 

που  οφείλονται  σε  λάθος  ή  σε  απάτη   (Καζαντζής, 2006). 

 

Σύµφωνα  µε  το  ίδιο  Πρότυπο, η  ευθύνη  για  τον  εντοπισµό  και  την  

πρόληψη  της  απάτης  είναι  στην  αρµοδιότητα  της  διοίκησης  της  επιχείρησης. Η  

διοίκηση  πρέπει  να  επενδύσει  στην  ανάπτυξη  µηχανισµών  και  υιοθέτηση  

οργανωτικής  συµπεριφοράς, που  να  ευνοούν  την  πρόληψη  και  εντοπισµό  της  
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απάτης. Παρ’όλο  που  αυτοί  οι  µηχανισµοί, µπορεί  να  µειώσουν  το  ρυθµό  

εµφάνισης  απάτης, δεν  αποκλείουν  την  επανεµφάνισή  της. 

 

Επιπλέον, το  Πρότυπο  συµπληρώνει  ότι  ο  ελεγκτής  δεν  µπορεί  να  είναι  

υπεύθυνος  για  την  πρόληψη της  απάτης. Οι  ελεγκτές  δε  διαθέτουν  το  ίδιο  

επίπεδο  γνώσεων  µε  εκείνους  που  το  αντικείµενο  εργασίας  τους  είναι  η  

πρόληψη  της  απάτης. Ακόµη  και  µε  πιστή  εφαρµογή  των  ελεγκτικών  

διαδικασιών  δεν  είναι  σίγουρος  ο  εντοπισµός  των  οικονοµικών  ατασθαλιών, η  

δηµιουργία  όµως  ενός  αξιόπιστου  προγράµµατος  ελέγχου  µπορεί  να  µειώσει   

σηµαντικά  την  πιθανότητα  εµφάνισής  της. 

 

5.6  Υποχρεώσεις  ελεγκτή   

 

Οι  ευκαιρίες  διάπραξης  απάτης  είναι  ποικίλες. Η  ύπαρξη  αναποτελεσµατικού  

συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου, αναποτελεσµατικής  διοίκησης, πρακτικών  

ατιµωρησίας  και  έλλειψης  καθοδήγησης  είναι  µερικές  συγκυρίες  που  ευνοούν  

την  εµφάνισή  της. Οι  ελεγκτές  οφείλουν  να  έχουν  τα  κατάλληλα  εφόδια  για  

την  πρόληψη  και  τον  εντοπισµών  των  οικονοµικών  ατασθαλιών. 

 

Ο  ελεγκτής  δεν  πρέπει  να  µένει  πίσω  από  τις  εξελίξεις  και  οφείλει  να  

εκσυγχρονίζεται  συνεχώς, παρακολουθώντας  σεµινάρια  στα  οποία  ενηµερώνεται  

για  τις  νέες  µεθόδους  οικονοµικών  ατασθαλιών, ώστε  να  µη  διαφύγουν  της  

αντίληψής  του. 

 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  εξετάζει  το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  

ως  προς  την  επάρκεια  και  την  αποτελεσµατικότητά  του  για  πρόληψη  

οικονοµικών  ατασθαλιών. Επιπλέον, πρέπει  να  εφαρµόζει  τις  κατάλληλες  

διαδικασίες  ανάλογα  τους  κινδύνους  για  κάθε  τοµέα  της  επιχείρησης. Έτσι, ο  

ελεγκτής  οφείλει  να  (Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013): 

 

- Ελέγξει  αν  η  οργάνωση  ενός  τµήµατος  διευκολύνει  τον  εσωτερικό  έλεγχο. 

Αφού  αξιολογηθούν  παράγοντες  όπως  το  επίπεδο  κινδύνου  ή   το  περιβάλλον  
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της  επιχείρησης, πραγµατοποιείται  επιλογή  των  αρµόδιων  ελεγκτικών  

διαδικασιών. 

 

- Ελέγξει  αν  οι  οργανωτικοί  στόχοι  είναι  ρεαλιστικοί. Οι  ελεγκτικές  

διαδικασίες  προβαίνουν  σε  αξιολόγηση  της  επάρκειας  των  συστηµάτων  

εσωτερικού  ελέγχου, του  πλάνου  δράσης, του  οργανωτικού  προγράµµατος  και  

του  προϋπολογισµού  της  εταιρίας. 

 

- Ελέγξει  την  ύπαρξη  γραπτών  κανόνων  στη  εταιρία, στους  οποίους  να  

περιλαµβάνονται  κώδικες  συµπεριφοράς, παράτυπες  ενέργειες  και  οι  

αντίστοιχες  τιµωρίες. 

 

- Ελέγξει  την  ύπαρξη  µεθόδων  υπόδειξης  συµπλήρωσης  εκθέσεων  ελέγχου  και  

µηχανισµών  παρακολούθησης  των  δραστηριοτήτων  της  εταιρίας  και  των  

περιουσιακών  της  στοιχείων. 

 

- Ελέγξει,  αν  η  διοίκηση  µπορεί  να  έχει  πρόσβαση  σε  επαρκή  στοιχεία. 

 

- Ελέγξει,  αν  πραγµατοποιούνται  συστάσεις  για  καθιέρωση  ή  προσθήκη  

αποτελεσµατικών  ελέγχων  (θετική  σχέση  ωφέλειας – κόστους)  και  είναι  

αποδοτικοί  στην  αποτροπή  οικονοµικών  ατασθαλιών. 

 

 

5.7  Εντοπισµός  οικονοµικών  ατασθαλιών   

 

 

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  προκειµένου  να  εντοπίσουν  τις  οικονοµικές  ατασθαλίες,  

πρέπει  να  αναγνωρίσουν  µέσω  εσωτερικών  ελέγχων  της  διοίκησης, ή  από  

ελέγχους  εξωτερικών  ελεγκτών  ή  άλλες  πηγές  ενδεικτικά  στοιχεία, που  είναι  

επαρκή  για  έναρξη  διαδικασίας  έρευνας. Οι  υποχρεώσεις  των  ελεγκτών  είναι  οι  

εξής  (Νεγκάκης  και  Ταχυνάκης, 2013): 
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- Οι  ελεγκτές  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένοι  µε  τις κατάλληλες  γνώσεις, όπως  

µορφή και  είδη  οικονοµικών  ατασθαλιών, που  θα  τους  δώσουν  τη  

δυνατότητα  να  εντοπίσουν  ύποπτα  δείγµατα. 

 

- Πρέπει  να  είναι  ιδιαίτερα  προσεκτικοί  και επιφυλακτικοί  µε  καταστάσεις  που  

ευνοούν  τη  δηµιουργία  οικονοµικών  ατασθαλιών. 

Τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  των  εσωτερικών  ελεγκτών  και  οι  οικονοµικές  

ατασθαλίες  που  εντοπίστηκαν  παρουσιάζονται  στον  προϊστάµενο  οικονοµικών  

υπηρεσιών, που  θα  κρίνει,  αν  χρειάζονται  επιπλέον  έλεγχοι.Επιπλέον,ο  

προϊστάµενος  εσωτερικού  ελέγχου  σε  συνεργασία  µε  τον  οικονοµικό  διευθυντή  

αποφασίζεται,  αν  θα  µετέχουν  και  ειδικοί  από  το  υπόλοιπο  προσωπικό  στους  

επιπλέον  ελέγχους.Εάν  διαπιστωθούν  αδυναµίες  ή  ελλείψεις  στο  σύστηµα  

εσωτερικού  ελέγχου, διεξάγονται  επιπλέον  έλεγχοι  µετά  από  συµφωνία  του  

νοµικού  τµήµατος. 

Μετά  το  πέρας  των  ερευνών,  το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου πρέπει  να  

αποφασίσει,  αν  θα  πραγµατοποιηθούν  επιπλέον  έλεγχοι  και  αν  θα  παρέχει  

ενηµερωτική  βοήθεια  στα  µέλη  της  επιχείρησης, που  θα  τους  βοηθήσουν  να  

εντοπίσουν  οικονοµικές  ατασθαλίες  στο  µέλλον. 

Εφόσον  βρεθούν  αποδεικτικά  στοιχεία  για  οικονοµικές  ατασθαλίες, γίνεται  

αυτόµατη  ενηµέρωση  του  προϊσταµένου  των  οικονοµικών  υπηρεσιών, του  

γενικού  συµβούλου  και  της  διοίκησης, ιδιαίτερα  αν  οι  οικονοµικές  ατασθαλίες  

έχουν  σηµαντικό  αντίκτυπο  στην  ενηµέρωση  των  οικονοµικών  καταστάσεων. 

Το  πόρισµα  του  ελεγκτή  µετά  το  τέλος  των  ερευνών  αποτυπώνεται  σε  

γραπτή  έκθεση, που περιλαµβάνει  τα  ευρήµατα, τα  συµπεράσµατα  και  τις  

προτάσεις  του  ελεγκτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

Η  περίπτωση  της  εταιρίας  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος” 

 

6.1  Γενικά 

 

Η  “Ζ  ΑΕ”  είναι  µία  πολυεθνική  εταιρία  που  δραστηριοποιείται  σχεδόν  ένα  

αιώνα  στην  παραγωγή  οικιακών  και  επαγγελµατικών  ηλεκτρικών  συσκευών  για  

την  κουζίνα  και  το  καθάρισµα.  ∆ραστηριοποιείται  τόσο  στην  κατασκευή, όσο  

και  στο  εµπόριο  ηλεκτρικών  συσκευών. Με  έδρα  τη  Σουηδία  έχει  αναπτύξει  

ένα  ευρύ  δίκτυο  διακίνησης  προϊόντων  παγκοσµίως. Στα  προϊόντα  της  “Ζ  ΑΕ”  

περιλαµβάνονται  ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια  πιάτων, σκούπες  

και  ποικίλες  µικροσυσκευές. Στόχος  της  είναι  η  εξυπηρέτηση  του  πελάτη  µε  

την  παροχή  ανωτάτου  επιπέδου  προϊόντωνµε  µακροχρόνιο  κύκλο  ζωής  και  

υψηλές  προδιαγραφές  και  σύγχρονο  “design” που  καλύπτουν   τις  ανάγκες  του. 

 

6.2  Η  “ΖΑΕ  Ελλάδος” 

 

Η  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”αποτελεί  η  θυγατρική  της  “Ζ  ΑΕ”  στην  Ελλάδα.  Είναι  

υπεύθυνη  για  τη  διανοµή  των  προϊόντων  της  “Ζ  ΑΕ”  στην  ελληνική  αγορά. ∆ε  

σχετίζεται  µε  το  κατασκευαστικό  στάδιο  των  προϊόντων. 

Οι  δραστηριότητες  της  συγκεκριµένης  εταιρίας  περιλαµβάνουν:  

- Αγορές  τελικών  προϊόντων 

- Γενικά  έξοδα  και  υπηρεσίες 

- Άλλες  υποχρεώσεις  / εκταµιεύσεις 

- Πάγια  και  επενδύσεις 

- Πωλήσεις  τελικών  προϊόντων 
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- Υπηρεσίες  µάρκετινγκ 

- Υπηρεσίες  µετά  την  πώληση 

- Πληροφοριακή  τεχνολογία 

- Ανθρώπινο  δυναµικό 

- ∆ιαχείριση  πιστώσεων  και  εισπρακτέων  λογαριασµών 

- Λογιστήριο  και  έλεγχος 

- Πληρωµές 

- Λοιπές  διαδικασίες 

 

6.3  Ο  εσωτερικός  έλεγχος  στη  “Ζ  ΑΕ” 

 

Η  “Ζ  ΑΕ”  σαν  πολυεθνική  εταιρία  διαθέτει  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου, από  το  

οποίο  δίνονται  και  οι  κατευθυντήριες  γραµµές  εσωτερικού  ελέγχου  για  τις  

θυγατρικές  της. Ο  διευθυντής  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  

υπεύθυνος  για  τη  διεύθυνση  και  οργάνωση  ενός  λειτουργικού  και  

ολοκληρωµένου  προγράµµατος  εσωτερικού  ελέγχου σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  

Πρότυπα  Ελέγχου (∆ΠΕ  220: ∆ικλίδες  ποιότητας  για  τον  έλεγχο  οικονοµικών  

καταστάσεων).  Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  220  δίνει  τις  αρχές  για  τη  

διενέργεια  ενός  ποιοτικού  ελέγχου, που  είναι  σύµφωνος  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  

Ελέγχου  ή  άλλες  τοπικές  αρχές. Επιπλέον, ο  διευθυντής  και  οι  συνεργάτες  του  

έχοντας  πλήρη  και  ελεύθερη  πρόσβαση  σε  όλα  τα  στοιχεία, αρχεία  και  

δεδοµένα  των  δραστηριοτήτων  της  εταιρίας, αξιολογούν  την  επάρκεια  και  

αποτελεσµατικότητα  των  συστηµάτων  διοικητικού  ελέγχου, που  είναι  απαραίτητα  

για  την  επίτευξη  των  στόχων  της  εταιρίας. 

Οι  δραστηριότητες  του  διευθυντή  του  τµήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  της  

µητρικής  εταιρίας  περιλαµβάνουν: 

- Εδραίωση  πολιτικών  και  διαδικασιών  για  τη  διεξαγωγή  του  

εσωτερικού  ελέγχου  και  εποπτεία  διοικητικών  και  τεχνικών  

δραστηριοτήτων 
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- ∆ηµιουργία  ολοκληρωµένου  προγράµµατος  εσωτερικού  ελέγχου  για  

έλεγχο  διοικητικών  και  λοιπών  δραστηριοτήτων  της  εταιρίας 

 
- Αξιολόγηση  των  διοικητικών  υπηρεσιών  όσον  αφορά  την  εφαρµογή  

συγκεκριµένων  πολιτικών, έλεγχος  της  σωστής  αξιοποίησης  των  

πόρων  της  εταιρίας  και  υποβολή  προτάσεων  για  βελτίωση  των  

διοικητικών  ελέγχων 

 
- Έλεγχος  των  ακολουθούµενων  διαδικασιών  σχετικά  µε  τη  συµβολή  

τους στην  εκπλήρωση  των  στόχων  της  εταιρίας  και  αξιολόγηση  των  

πολιτικών 

 
- Σε  συνεργασία  µε  τη  διοίκηση  δίνει  έγκριση  σε  διοικητικές  

δραστηριότητες  για  αντιµετώπιση  ανεπιθύµητων  καταστάσεων  και  

διενεργεί  ειδικούς  ελέγχους. 

 

 

6.4  Ο  εσωτερικός  έλεγχος  στη  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος” 

 

 

Η  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  σαν  θυγατρική  της  “Ζ  ΑΕ”  θεωρείται  µεγάλη  επιχείρηση  

και  απασχολεί  το  δικό  της  εσωτερικό  ελεγκτή. Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  διεξάγει  

εσωτερικό  έλεγχο  ακολουθώντας  τις  οδηγίες  και  τις  πολιτικές  που  έχει  

καθορίσει  το  τµήµα  εσωτερικού  ελέγχου  της  µητρικής  εταιρίας. 

 

Σκοπός  της  θέσης  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι: 

 

- Ο  έλεγχος  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης  οργανωτικών  και  

λειτουργικών. 

 

- Η  αξιολόγηση  της  επάρκειας  και  καταλληλότητας  των  ελέγχων  της  

διοίκησης  για  τις  δραστηριότητες  της  εταιρίας. 
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- Ο  έλεγχος  ότι  όλες  οι  δραστηριότητες  της  εταιρίας  εκτελούνται  

σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  της  διοίκησης  και  τις  ισχύουσες  πολιτικές  

και   στοχεύουν  στην  επίτευξη  του  στόχου  της  επιχείρησης. 

 

- Ο  σχεδιασµός  και  η  διεξαγωγή  ελέγχων  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  

Πρότυπα  Ελέγχου  και  άλλα  Πρότυπα  και  εφαρµογή  οµοιόµορφου  

τρόπου  λογιστικής  αποτύπωσης  των  οικονοµικών  στοιχείων  της  “Ζ  

ΑΕ  Ελλάδος”. 

 

- Η  αναφορά  των  δυσλειτουργιών  και  οι  προτάσεις  για  αντιµετώπιση  

των προβληµάτων, βελτίωση  του  τρόπου  λειτουργίας  και  

ελαχιστοποίηση  του  κόστους, συζήτηση  των  ευρηµάτων  ελέγχου  µε  

τη  διοίκηση  (∆ΠΕ  260: Επικοινωνία  µε  τους  υπεύθυνους  για  

διακυβέρνηση). Σύµφωνα  µε  το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  260, ο  

ελεγκτής  µετά  το  πέρας  του  ελέγχου  είναι  υποχρεωµένος  να  

ενηµερώσει  τη  ∆ιοίκηση  για  τα  ευρήµατα  της  έρευνάς  του, τα  οποία  

ανήκουν  στη  δικαιοδοσία  της. 

 

- Η  διεξαγωγή  ειδικών  ελέγχων  µε  την  καθοδήγηση  της  διοίκησης 

(∆ΠΕ  501:  Ελεγκτικά  Τεκµήρια – Ειδικά  ζητήµατα  για  επιλεγµένα   

κονδύλια). Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  501  καθοδηγεί  τον  ελεγκτή  

στη  διεξαγωγή  ειδικών  ελέγχων, δίνοντάς  του  οδηγίες  για  θέµατα  

όπως  η  παρακολούθηση  της  φυσικής  απογραφής  των  αποθεµάτων, 

έρευνα  και  επιβεβαίωση  εισπρακτέων  λογαριασµών, έρευνα  

υποθέσεων  που  εκκρεµούν  δικαστικά, αποτίµηση  και  γνωστοποίηση  

µακροχρόνιων  επενδύσεων  της  επιχείρησης  και  ανακοίνωση  

πληροφοριών. 

 

- Ο  έλεγχος  ότι  όλες  οι  δραστηριότητες  διεξάγονται  µε  υψηλή 

ακεραιότητα  και  ηθική  σε  όλους  τους  τοµείς, αλλά  και  εξασφάλιση  

της  σωστής  επικοινωνίας  µεταξύ  των  υπαλλήλων  διαφορετικών  

τοµέων  µε  σκοπό  τη  µείωση  του   κινδύνου  απάτης  ή  άλλης  

ανάρµοστης  συµπεριφοράς πχ. φυλετικών  διακρίσεων ανάµεσα  στο  
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εργαζόµενο  προσωπικό (ιδιαίτερα  στα  κεντρικά  της  “Ζ  ΑΕ”, όπου  

απασχολείται  προσωπικό  διαφορετικών  φυλών  και  είναι  πιθανό  η  

ύπαρξη  συγκρούσεων). 

 

- Πολιτική  για  την  αντιµετώπιση  της  διαφθοράς  και  δωροδοκίας, που  

επηρεάζουν  το  επίπεδο  εργασίας  του  εργατικού  δυναµικού. Κάθε  

εργαζόµενος  πρέπει  να  αποφεύγει  καταστάσεις, που  µπορεί  να  

παρεµποδίζουν  τη  σωστή  λήψη  αποφάσεων  για  την  εταιρία, τους  

πελάτες, τους  προµηθευτές, άλλους  εργαζοµένους  και  εταίρους. 

 

- Η  εξασφάλιση  ότι  οποιαδήποτε  ενέργεια  αγοράς  ή  πώλησης είναι  

διαφανής, εξυπηρετεί  τους  πλέον  συµφέροντες  όρους  πώλησης  µε  

τους  προµηθευτές, επιδιώκει  το  συµφέρον  της  “Ζ  ΑΕ”  και  “Ζ  ΑΕ  

Ελλάδος”  στο  σύνολο  και  οι  αποφάσεις  λαµβάνονται  σε  κατάλληλο  

επίπεδο. 

 

- Η  διαβεβαίωση  ότι  η  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  αντιµετωπίζει  τους  

υπαλλήλους  της  µε  δίκαιο  τρόπο  και  οι  αποφάσεις, που  τους  

επηρεάζουν, λαµβάνονται  µε  τρόπο  αντικειµενικό, συνεπή  και  

αµερόληπτο. 

 

- Η  διαβεβαίωση  ότι  οι  οικονοµικοί  κίνδυνοι  και  οι  οικονοµικές  

δραστηριότητες  της  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  οργανώνονται  και  

διαχειρίζονται  σε  επίπεδο  Οµίλου. 

 

- Η  εξασφάλιση  ότι  η  πιστωτική  διαχείριση  πραγµατοποιείται  στη “Ζ  

ΑΕ”  και  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  για  την  επίτευξη  ανταγωνισµού  και  

πιστωτικών  πωλήσεων, περιορισµό  επισφαλειών, βελτίωση  ταµειακών  

ροών  και  κερδών  της  εταιρίας. 

 

- Η  εξασφάλιση  ότι  τα  λογιστικά  φύλλα, που  χρησιµοποιούνται  ως  

δικαιολογητικά  έγγραφα  της  Γενικής  Λογιστικής  εντοπίζονται, 

ελέγχονται  επαρκώς  και  συντηρούνται  από  εξουσιοδοτηµένο  
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προσωπικό  (∆ΠΕ  540:  Έλεγχος  Λογιστικών  Εκτιµήσεων, 

περιλαµβανοµένων  των  Λογιστικών  Εκτιµήσεων  εύλογης  αξίας  και  

σχετικών  γνωστοποιήσεων). Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου  540  δίνει  

οδηγίες  για  τη  διεξαγωγή  ελέγχου  των  Λογιστικών  Εκτιµήσεων. 

 

- Η  εξασφάλιση  ότι  οι  υποδείξεις  και  παρατηρήσεις  των  εξωτερικών  

ελεγκτών  και  του  εσωτερικού  ελεγκτή  εφαρµόζονται  κατά  τη  σχετική  

περίοδο. 

 

- Η  διασφάλιση  ότι  µόνο  το  εξουσιοδοτηµένο  προσωπικό  της  “Ζ  ΑΕ”  

και   

“Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  µπορούν  να  αποφασίζουν, να  υπογράφουν  και  να  

δίνουν  εγκρίσεις  για  λογαριασµό  της  εταιρίας. 

 
- Ο  έλεγχος  της  σωστής  κατανοµής  των  αρµοδιοτήτων. 

 

- Η  διαβεβαίωση  ότι  κάθε  έγγραφο  που  είναι  δεσµευτικό  για  την  

εταιρία  πρέπει  να  είναι  υπογεγραµµένο  από  δύο  ανώτερα  στελέχη  

της  εταιρίας, τα  οποία  είναι  εξουσιοδοτηµένα  από  το  διοικητικό  της  

συµβούλιο. 

 

Τα  βήµατα  για  τη  διενέργεια  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  τα  

ακόλουθα: 

 

- Προκαταρκτική  έρευνα 

 

- Σύνταξη  προγράµµατος  ελέγχου 

 

- Επιτόπια  εργασία 

 

- Σύνταξη  της  έκθεσης  ελέγχου 

 

- Μεταγενέστερες  ενέργειες 
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Προκαταρκτική  έρευνα 

 

Κατά  το  στάδιο  της  προκαταρκτικής  έρευνας, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  

συγκεντρώνει  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και  αρχεία, που  θα  τον  βοηθήσουν  

στη  διεξαγωγή  ολοκληρωµένου  προγράµµατος  ελέγχου. 

 

Αρχικά, γίνεται  η  προετοιµασία  του  εσωτερικού  ελέγχου. Ο  εσωτερικός  

ελεγκτής  ανοίγει  το  µόνιµο  φάκελο (ή  ενηµερώνει), µελετά  προηγούµενα  φύλλα  

εργασίας  και  εκθέσεις, που  αφορούν  τις  ελεγχόµενες  δραστηριότητες  της  

εταιρίας  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  και  αξιολογεί  την  οργανωτική  της  δοµή. 

 

Κατόπιν, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  πρέπει  να  ενηµερωθεί  για  το  υπάρχον  

σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  της  εταιρίας  “ΖΑΕ  Ελλάδος”, γι’αυτό  καταρτίζει  

ερωτηµατολόγια. Τα  ερωτηµατολόγια  πρόχειρα  ή  περισσότερο  τυποποιηµένα  

έχουν  ελεγχθεί  και  εγκριθεί  από  τη  διοίκηση  της  εταιρίας. 

 

Το  επόµενο  στάδιο  περιλαµβάνει  συναντήσεις  και  συνεντεύξεις  µε  τους  

προϊσταµένους  των  δραστηριοτήτων  που  ελέγχονται, όπως  τον  προϊστάµενο  του  

τµήµατος  αγορών, πωλήσεων, µάρκετινγκ  ή  ανθρώπινου  δυναµικού. Η  

ηµεροµηνία  διεξαγωγής  κάθε  συνέντευξης  είναι  προκαθορισµένη  και  σε  

συµφωνία  µε  τον  διευθυντή  κάθε  τµήµατος, έτσι  ώστε  να  υπάρξει  αρµονική  

συνεργασία. 

 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  πρέπει  να  είναι  ενήµερος  για  τον  τρόπο  

λειτουργίας  και  το  σκοπό  κάθε  τµήµατος  της  εταιρίας. Για  το  σκοπό  αυτό  

συλλέγει  όσες  περισσότερες  πληροφορίες  µπορεί. Στις  πληροφορίες  αυτές  

περιλαµβάνονται  δραστηριότητες  της  εταιρίας  που  βρίσκονται  σε  εξέλιξη, 

πρόσφατα  υλοποιηµένα  και  µελλοντικά  σχέδια  και  ενηµέρωση  για  τον  τρόπο  

κατανοµής  των  δραστηριοτήτων. 

 

Παράλληλα, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  ενηµερώνεται  για  τη  διοίκηση  και  το  

απασχολούµενο  προσωπικό. Το  έργο  του  επεκτείνεται  στην  αξιολόγησή  τους  και  

τον  εντοπισµό  δυσλειτουργιών, όπως  ανάθεση   υλοποίησης  µίας  δραστηριότητας, 
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χωρίς  παραχώρησης  αντίστοιχης  ευθύνης. ∆υσλειτουργίες  µπορεί  να  εντοπιστούν  

στον  τρόπο  κατανοµής  των  πόρων  της  εταιρίας  από  τη  διοίκηση  ή  στη  σχέση  

υπαλλήλων  και  διευθυντικών  στελεχών (πρόκληση  φόβου)  που  δυσχεραίνουν  την  

οµαλή  λειτουργία  της  εταιρίας. 

 

Στη  συνέχεια, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  διενεργήσει  φυσική  

επισκόπηση, προκειµένου  να  διαπιστώσει  ο  ίδιος  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  

διάφορων  τµηµάτων  της  εταιρίας, των  εργασιών  που  εκτελούνται  και  την  πηγή  

των  προβληµάτων. Ο  ελεγκτής  περιηγείται  στους  χώρους  της  εταιρίας  και  

καταγράφει  τα  ευρήµατά  του. 

 

Προκειµένου  να  µεταφέρει  την  εικόνα  της  εταιρίας  στη  διοίκηση  και  

στους  ανωτέρους  του, καταρτίζει  διαγράµµατα  ροής  διαδικασιών. 

 

Έπειτα, εκτιµά  τους  κινδύνους  µε  τους  οποίους  έρχεται  αντιµέτωπη  κάθε  

δραστηριότητα  στην  εταιρία, µε  βάση  το  πρόγραµµα  ελέγχου. Αξιολογούνται  

όλοι  οι  κίνδυνοι  των  δραστηριοτήτων  και  ενηµερώνεται  για  τη  στάση  τη  

διοίκηση  απέναντι  σε  αυτούς. Οι  κίνδυνοι, οι  οποίοι  µπαίνουν  εµπόδιο  στην  

πραγµατοποίηση  των  στόχων  της  εταιρίας  είναι  διάφορων  ειδών, πχ.: 

στρατηγικοί, λειτουργικοί, οικονοµικοί, πληροφοριακών  συστηµάτων, 

συµµόρφωσης. 

 

Τέλος, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  παρουσιάζει  τα  αποτελέσµατα  της  

προκαταρκτικής  έρευνας, έχοντας  διαµορφώσει  άποψη  για  το  σύστηµα  

εσωτερικού  ελέγχου  της  εταιρίας  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”, ώστε  να  καταρτίσει  το  

πρόγραµµα  ελέγχου. Επίσης, µετά  το  τέλος  της  προκαταρκτικής  έρευνας, ο  

ελεγκτής  θα  αναφέρει  στα  φύλλα  ελέγχου  τις  αδυναµίες  που  εντόπισε, τις  

προτάσεις  του  και  την  εκτίµησή  του  για  την  ολοκλήρωση  του  προγράµµατος  

εσωτερικού  ελέγχου. 

 

Σύνταξη  προγράµµατος  ελέγχου 

 

O  εσωτερικός  ελεγκτής  της  “Ζ  ΑΕ Ελλάδος”  καταρτίζει  ένα  

µακροπρόθεσµο  και  ένα  ετήσιο  πλάνο  ελέγχου. 
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Στο  µακροπρόθεσµο  πλάνο  ελέγχου  καθορίζεται  η  φύση  και  η  ουσία  

του  ελέγχου. Ο  ελεγκτής  εφόσον  έχει  αξιολογήσει  το  µέγεθος, τον  αναµενόµενο  

ρυθµό  ανάπτυξης, τον  κλάδο  δραστηριοποίησης, τις  λειτουργίες   και  τους  

κινδύνους  της  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  καταρτίζει  το  µακροπρόθεσµο  πλάνο  ελέγχου. 

 

Στο  βραχυπρόθεσµο  πλάνο  ελέγχου  γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  των  

στόχων, της  φύσης  του  ελέγχου, το  κόστος  και  ο  χρόνος  υλοποίησής  του. 

 

Επιτόπια  εργασία  

 

Στο  συγκεκριµένο  στάδιο, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  συνεχίζει  µε  τα  βήµατα  

του  προγράµµατος  ελέγχου  διεξάγοντας  µία  σειρά  ελέγχων. 

 

� Έλεγχοι  διαδικασιών 

 

- Έλεγχοι  εγκρίσεων 

Οι  έλεγχοι  διαδικασιών  περιλαµβάνουν  τον  έλεγχο  των  εγκρίσεων, 

δηλαδή  ότι  όλες  οι  δραστηριότητες  της  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  εγκρίθηκαν  από  τα  

κατάλληλα  πρόσωπα, για  παράδειγµα  η  έγκριση  νέου  προµηθευτή  έχει  ελεγχθεί  

από  το  γενικό  διευθυντή  και  το  διευθυντή  προϊόντων  ή  οι  τιµές  πωλήσεων  

έχουν  εγκριθεί  από  το  γενικό  διευθυντή  και  το  διευθυντή  πωλήσεων  ή  η  

πρόσληψη  µόνιµου  προσωπικού  έχει  εγκριθεί  από  το  γενικό  διευθυντή  και  το  

διευθυντή  ανθρώπινου  δυναµικού.   

- Έλεγχοι  διενέργειας  εργασιών 

Οι  έλεγχοι  διενέργειας  εργασιών  έχουν  σαν  αντικείµενο  την  αξιολόγηση  

των  δραστηριοτήτων   που  διενεργούνται,  για  παράδειγµα  η  αγορά  νέων  

προϊόντων  θα  πρέπει  να  έχει  συζητηθεί  αρχικά  από  το  τµήµα  προϊόντων  που  

συγκρίνει  προϊόντα  και  αποφασίζει  τα  κατάλληλα  για  την  επιχείρηση. Έπειτα, 

πραγµατοποιείται  έρευνα  αγοράς, όπου  ερευνούνται  τα  χαρακτηριστικά  του  

προϊόντοςκαι  η  καταλληλότητά  του  για  την  ελληνική  αγορά. 

- Έλεγχοι  διαφύλαξης  της  περιουσίας 
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Ελέγχεται  η  σωστή  φύλαξη  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  εταιρίας  και  η  

κατάλληλη  αξιοποίησή  τους. Για  παράδειγµα, ελέγχεται,  αν  υπάρχει  στην  εταιρία  

θησαυροφυλάκιο  για  τη  φύλαξη  των  µετρητών, εάν  χρησιµοποιούνται  οι  θυρίδες  

στην  τράπεζα, εάν  οι  καταστάσεις  υπογράφονται  από  δύο  άτοµα, εάν  οι  

χρησιµοποιούµενοι  τραπεζικοί  λογαριασµοί  έχουν  εγκριθεί  από  το  διοικητικό  

συµβούλιο  της  εταιρίας, εάν  ο  προϊστάµενος κάνει  έλεγχο  των  παραστατικών  σε  

ηµερήσια  βάση. Επιπλέον, ελέγχεται,  αν  οι  πόροι  τους  αξιοποιούνται  σωστά, πχ. 

για  την  προώθηση  των   προϊόντων  και  προσέλκυση  νέων  πελατών. 

� Έλεγχοι  τεκµηρίωσης  εργασιών 

Οι  έλεγχοι  αυτοί  στοχεύουν  στον  έγκαιρο  εντοπισµό  των  σφαλµάτων  και  

στις  προτάσεις  βελτίωσης. ∆ιακρίνονται  σε  αναλυτικές  διαδικασίες  και  

λεπτοµερειακούς  ελέγχους. 

Οι  αναλυτικές  διαδικασίες  περιλαµβάνουν  συγκρίσεις  τωρινών  οικονοµικών  

στοιχείων  της  εταιρίας  µε  παλαιότερα, ανάλυση  αριθµοδεικτών, πχ. αριθµοδείκτης  

ρευστότητας  ή  κεφαλαιακής  διάρθρωσης  της  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  και  χονδρικούς  

υπολογισµούς. 

Οι  λεπτοµερειακοί  έλεγχοι  περιλαµβάνουν  ελέγχους  της  περιουσίας  της  “Ζ  

ΑΕ  Ελλάδος”  για  να  διαπιστώσει  ότι  συµφωνεί  µε  την  αναγραφόµενη  στα  

βιβλία, αναλύσεις  των  λογαριασµών  της  εταιρίας, έλεγχος  παραστατικών, όπως  

παραστατικών  αγοράς  από  προµηθευτές  προϊόντων  ή  παραστατικών  πώλησης  σε  

πελάτες  ή  ύπαρξη  παραστατικού  για  κάθε  ταµειακή  συναλλαγή  ή  παραστατικών  

εξόδων  της  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  όπως  για  εταιρικά  αυτοκίνητα  για  υψηλόβαθµα  

στελέχη, κινητά  τηλέφωνα, αεροπορικά  εισιτήρια  επαγγελµατικών  ταξιδιών, λήψη  

επιβεβαιωτικών  απαντήσεων  από  τρίτους  και  από  εµπειρογνώµονες  και  

διαχωρισµός  περιόδων. 

Έκθεση  ελέγχου 

 

Η  έκθεση  ελέγχου  στοχεύει  στην  ενηµέρωση  της  διοίκησης  της  “Ζ  ΑΕ  

Ελλάδος”  για  τα  ευρήµατα  του  εσωτερικού  ελέγχου, κάνοντας  παράλληλα  

προτάσεις  στη  διοίκηση  για  την  εκπλήρωση  του  στόχου  της  εταιρίας. 
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Η  ενηµέρωση  της  διοίκησης  µπορεί  να  γίνει  και  προφορικά, αλλά  τις  

περισσότερες  φορές  προτιµάται  η  γραπτή  έκθεση  ελέγχου, που  είναι  

υπογεγραµµένη  από  τον  εσωτερικό  ελεγκτή, όπου  παρουσιάζεται  το  ελεγκτικό  

έργο  που  διεξήχθη, τα  αποτελέσµατα  του  ελέγχου, οι  προτάσεις  του  ελεγκτή  και  

η  γενική  εικόνα  για  το  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου  της  εταιρίας. 

 

Το  πιο  σηµαντικό  σηµείο  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  ο  εντοπισµός  

των  δυσλειτουργιών  της  εταιρίας, έτσι  ώστε  να  µπορέσουν  να  αντιµετωπιστούν  

τα  προβλήµατα  και  να  υπάρξει  βελτίωση, για  παράδειγµα  µπορεί  να  

διαπιστωθεί  πρόβληµα  στη  διαδικασία  προώθησης  των  προϊόντων  στους  

πελάτες. Τότε, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  κάνει  προτάσεις  στη  διοίκηση  και  στους  

αρµόδιους  του  τµήµατος, δηλαδή  στο  γενικό  διευθυντή  και  το  διευθυντή  

πωλήσεων  οικιακών  για  αντιµετώπιση  του  προβλήµατος. Για  παράδειγµα, 

πρόβληµα  πιθανόν  να  παρουσιαστεί  σε  υπηρεσίες  µετά  την  πώληση  των  

προϊόντων  όπως  στη  διαδικασία  πώλησης  απαξιωµένων  ανταλλακτικών. Μετά  

τον  εντοπισµό  του  προβλήµατος, γίνεται  ενηµέρωση  της  διοίκησης  και  του  

γενικού  διευθυντή  και  διευθυντή  του  “servis”  και  γίνονται  προτάσεις  για  την  

επίλυσή  του. Άλλο  πιθανό  πρόβληµα  µπορεί  να  εντοπιστεί  στη  συµφωνία  

πληρωµής  προµηθευτών. Τότε, ενηµερώνεται  η  διοίκηση  και  σε  συνεργασία  µε  

τον  εσωτερικό  ελεγκτή, το  γενικό  διευθυντή  και  τον  υπεύθυνο  πληρωτέων  

λογαριασµών  γίνεται  προσπάθεια  για  αντιµετώπιση  της  δυσλειτουργίας. 

 

Μεταγενέστερες  ενέργειες 

 

Στις  µεταγενέστερες  ενέργειες, ο  εσωτερικός  ελεγκτής  της  εταιρίας  

αξιολογεί   την  επάρκεια, την  αποτελεσµατικότητα  και  το  χρόνο  εφαρµογής  των  

αποφάσεων  της  διοίκησης  µε  οδηγό  τα  ευρήµατα  της  έρευνας  του  εσωτερικού  

και  εξωτερικού  ελεγκτή. 

 

 Η  πλειονότητα  των  µεταγενέστερων  ενεργειών  προκύπτει  από  την  

έκθεση  ελέγχου  του  εσωτερικού  ελεγκτή. Κατόπιν,  αποφασίζονται  τα  

απαραίτητα  διορθωτικά  µέτρα,  που  θα  ληφθούν  και  πραγµατοποιείται  η  

εφαρµογή  τους. 
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Η  συµµετοχή  του  εσωτερικού  ελεγκτή  στην  επιλογή  των  κατάλληλων  

διορθωτικών  µέτρων  σηµατοδοτεί  την  ολοκλήρωση  της  προσπάθειάς  του  για  

την  ύπαρξη  ενός  καλά  οργανωµένου  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου. 

 

Τα  ευρήµατα  του  εσωτερικού  ελέγχου  µπορεί  να  σηµατοδοτούν  αλλαγές  

όπως  τροποποίηση  διαδικασίας, πχ. της  διαδικασίας  παροχών  µπόνους  ή  

διαχείρισης  δανειακών  λογαριασµών  ή  εγκρίσεων  πληρωµών, πρόσθεση  νέας  

διαδικασίας  ή  µέτρου  ελέγχου, διαχωρισµό  καθηκόντων   και  υπολογισµό  

οικονοµικών  µεγεθών. 

 

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  διενεργεί  εσωτερικό  έλεγχο  σύµφωνα  

µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  και  άλλα  Πρότυπα  και  να  µην  παρεκκλίνει  

από  αυτά, εκτός  από  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  οφείλει  να  δικαιολογεί  την  

απόκλιση  αυτή. Τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχουν  κατευθύνουν  τον  ελεγκτή  στη  

διαδικασία  εφαρµογής  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  τον  αποσαφηνίζουν  την  

ευθύνη  του  ελεγκτή (SAS 82, SAS 89, ∆ΠΕ  240: ευθύνες  του  ελεγκτή  σχετικά  µε  

την  απάτη  σε  έναν  έλεγχο  οικονοµικών  καταστάσεων).Το  ∆ιεθνές  Πρότυπο  

Ελέγχου  240  περιγράφει  τις  διαδικασίες  που  πρέπει  να  πραγµατοποιούνται  σε  

περίπτωση  εντοπισµού  απάτης  ή  σφάλµατος, προειδοποιεί  για  καταστάσεις  που  

είναι  πιθανόν  να  οδηγήσουν  σε  διάπραξη  απάτης  και  ορίζει  την  ευθύνη  του  

ελεγκτή  και  της  ∆ιοίκησης  σε  µία  τέτοια  περίπτωση.  

 

Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  18%  των  

εσωτερικών  ελεγκτών  παγκοσµίως, δεν  εφαρµόζουν  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  

κατά  τη  διεξαγωγή  του  εσωτερικού  ελέγχου (Burnaby  et  al, 2006).Οι  πιθανοί  

λόγοι  µη  εφαρµογής  τους  είναι  η  απουσία  επαρκώς  εκπαιδευµένου  προσωπικού, 

θεωρείται  χαµηλής  αξίας  και  χρονοβόρα  η  εφαρµογή  τους  από  τη  διοίκηση. Η  

“Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  οφείλει  να  σταθµίσει  τους  παράγοντες  και  να  διαπιστώσει  τα  

προτερήµατα  που  προσφέρει  η  εφαρµογή  των  ∆ιεθνών  Προτύπων  Ελέγχου  για  

την  εταιρία. 

 

Η  γνώµη  του  εσωτερικού  ελεγκτή  µε  την  εφαρµογή  των  ∆ιεθνών  

Προτύπων  Ελέγχου  είναι  αξιόπιστη  και  έγκυρη  και  προστατεύει  τον  ελεγκτή  

από  αδικαιολόγητη  επίρριψη  ευθυνών, καθώς  έχει  τα  αρµόδια  και  κατάλληλα  
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ελεγκτικά  τεκµήρια (∆ΠΕ  230: τεκµηρίωση  του  ελέγχου). Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  

οφείλει  να  υποστηρίζει  τη  γνώµη  του  µε  τεκµήρια,  που  να  την  αποδεικνύουν  

και  να  µπορεί  να  τα  χρησιµοποιήσει, εφόσον  του  ζητηθούν, γι’αυτό  οφείλει  να  

διατηρεί  φύλλα  εσωτερικού  ελέγχου,  στα  οποία  περιγράφονται  τα  ευρήµατά  του  

για  οποιαδήποτε  απορία  έχει  κάποιος. 

 

Προκειµένου  να  είναι  περισσότερο  αποδοτικός  ο  εσωτερικός  έλεγχος, ο  

εσωτερικός  ελεγκτής  οφείλει  να  πραγµατοποιεί  εκτός  από  τους  

προκαθορισµένους  και  αιφνιδιαστικούς  ελέγχους  στη  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος” (SAS 99,  

ISA 240: ο  ελεγκτής  πρέπει να  έχει  το  στοιχείο  του  αιφνιδιασµού). Ο  

αιφνιδιασµός  βοηθάει  στην  πρόληψη  και  την  καταστολή  της  απάτης (McKee, 

2006). Ένας  ευφυής  και  απρόβλεπτος  εσωτερικός  ελεγκτής  είναι  σε  θέση  να  

σχεδιάζει  απρόσµενους  ελέγχους, αλλά  και  να  διαφοροποιεί  τον τρόπο  

διεξαγωγής  των  ήδη  υπαρχόντων  ελέγχων  ή  να  επιλέγει  από  τυχαίο  δείγµα, 

αυξάνοντας  την  πιθανότητα  ανακάλυψης  απάτης. Τα  οφέλη  για  την  “Ζ  ΑΕ  

Ελλάδος”  είναι  µεγάλα, καθώς  µπορεί  η  αποκάλυψη  µίας  απάτης  να  την  

προφυλάξει  από  απώλεια  µεγάλου  χρηµατικού  ποσού, αλλά  σε  κάθε  περίπτωση  

πρέπει  να  αντισταθµίζονται και  οι  δαπάνες. Τα  έξοδα  για  την  εκπαίδευση  του  

εσωτερικού  ελεγκτή  και  τα  έξοδα  σεµιναρίων  θα  είναι  αυξηµένα, όπως  

µεγαλύτερος  θα  είναι  και  ο  χρόνος  σχεδιασµού  και  υλοποίησης  των  ελέγχων. Η  

εταιρία  θα  πρέπει  να  σκεφτεί  τα  οφέλη   και  τις  δαπάνες  και  να  αποφασίσει  

για  την  υλοποίηση  του  αιφνιδιασµού.   

 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  θεωρείται  αποτελεσµατικός, όταν  η  εφαρµογή  του  

δε  συνεπάγεται  υπερβολική  επιβάρυνση  για  την  εταιρία. Σε  κάθε  περίπτωση, η  

“Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  οφείλει  να  σταθµίσει  το  κόστος  κάθε  ελέγχου  µε  το  κόστος  

πιθανού  σφάλµατος. Εάν, το  κόστος  για  την  εφαρµογή  του  ελέγχου  είναι  

µεγαλύτερο  από  τις  επιπτώσεις  ενός  πιθανού  σφάλµατος, τότε  ο  εσωτερικός  

έλεγχος  δεν  είναι  αποτελεσµατικός. Παρ’όλα  αυτά, οι  επιπτώσεις  του  κάθε  

πιθανού  σφάλµατος  ή  κίνδυνος  µη  ανίχνευσης  µιας  απάτης  πρέπει  να  

σταθµίζονται  σωστά  και  να  µην  υποτιµούνται.  Έτσι, η  εταιρία  για  την  

υλοποίηση  οποιουδήποτε  ελέγχου, θα  είναι  ωφέλιµο  και  σώφρον  να  ζυγίζει  τις  

δαπάνες  και  τα  οφέλη  που  θα  αποκοµίσει  από  αυτόν  και  να  κάνει  την  επιλογή  

υιοθέτησης  ή  µη  του  υποκείµενου  ελέγχου.  Για  παράδειγµα, η  πρόσληψη  ενός  
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επιπλέον  υπαλλήλου  στη  διαχείριση  και  παρακολούθηση  των  ταµειακών  

συναλλαγών, µπορεί  να  επιβαρύνει  την  εταιρία  µε  τα  έξοδα  ενός  ακόµη  

υπαλλήλου, αλλά  παράλληλα  να  µειώσει  τις  πιθανότητες  για  διάπραξη  απάτης. 

 

Η  “Ζ  ΑΕ  Ελλάδος”  θα  πρέπει  να  αναλογιστεί  την  επίπτωση  που  θα  

έχει  ο  εσωτερικός  έλεγχος  στο  ηθικό  των  υπαλλήλων. Παρ’όλο  που  µε  την  

εφαρµογή  του  εσωτερικού  ελέγχου  µειώνονται  δραστικά  οι  περιπτώσεις  απάτης, 

αλλά  και  οι  ευκαιρίες  για  διάπραξη  οικονοµικής  ατασθαλίας, η  εφαρµογή  τόσων  

διαφορετικών  ελέγχων  για  τους  υπαλλήλους  σηµαίνει  ότι  οι  κινήσεις  τους 

παρακολουθούνται  και  ελέγχονται, συνεπώς  µπορεί  να  σκεφτούν  ότι  η  εταιρία  

δεν  τους  εµπιστεύεται.Εποµένως, ένας  ακόµη  παράγοντας  που  πρέπει  να  

σταθµίζει  η εταιρία  είναι  το  όφελος  που  αποκοµίζει  η  ίδια  από  την  εφαρµογή  

κάθε  ελέγχου  σε  σχέση  µε  πιθανό  κλονισµό  του  ηθικού  των  υπαλλήλων. Για  

την  πρόληψη  του  συγκεκριµένου  αρνητικού  φαινοµένου, η  εταιρία   θα  πρέπει  

να  εξηγήσει  στο  εργατικό  δυναµικό  ότι  η  εφαρµογή  εσωτερικού  ελέγχου  δε  

συνεπάγεται  έλλειψη  εµπιστοσύνης  στο  πρόσωπό  τους, αλλά  είναι  ωφέλιµη  και  

για  τις  δύο  πλευρές. Αφενός  για  την  εταιρία  γιατί  προφυλάσσει  τα  συµφέροντά  

της, καθώς  προλαµβάνει  αρνητικές  συνέπειες  για  την  ίδια, αφετέρου  

προφυλάσσονται  και  οι  ίδιοι  οι  υπάλληλοι  από  επίρριψη  ευθυνών  για  

παράπτωµα  που  δεν  έχουν  διαπράξει, καθώς  διατηρούν  για  την  εργασία  τους  

τεκµήρια. Ακόµη, µία  υγιής  και  κερδοφόρα  εταιρία, στην  οποία  δε  διαπράττονται  

οικονοµικές  ατασθαλίες, θεωρείται  πιθανόν  να  διανύσει  µία  µακροχρόνια  πορεία, 

που  σηµαίνει  ότι  δε  θα  κινδυνέψει  η  θέση  εργασίας  τους  σε  αυτή. Παρ’όλα  

αυτά, για  να  λειτουργήσει  σωστά  και  αρµονικά  η  εταιρία, θα  πρέπει  παράλληλα  

µε  την  εφαρµογή  ενός  ολοκληρωµένου  προγράµµατος  εσωτερικού  ελέγχου  να  

δείξει  ένα  επίπεδο  εµπιστοσύνης  στο  υπαλληλικό  της  προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1  Εισαγωγή 

 

Στο  έβδοµο  κεφάλαιο  γίνεται  συνοπτική  παρουσίαση  των  αποτελεσµάτων  της  

διπλωµατικής  εργασίας, παράλληλα  µε  επισηµάνσεις, βελτιώσεις  και  προτάσεις  

για  επιπλέον  έρευνα  σχετικά  µε  το  ρόλο  του  εσωτερικού  ελεγκτή  και  τον  

εσωτερικό  έλεγχο  στις  επιχειρήσεις. 

 

7.2  Συµπεράσµατα  εργασίας 

 

Από  την  ανασκόπηση  των  ερευνών  που  προηγήθηκαν  εύκολα  θα  µπορούσε  

κανείς  να  οδηγηθεί  στο  συµπέρασµα  ότι  ο  εσωτερικός  έλεγχος  είναι  ζωτικής  

σηµασίας  για  τις  οικονοµικές  µονάδες. Επιπλέον, προκύπτουν  στοιχεία  που  θα  

τον  καθιστούσαν  περισσότερο  αποδοτικό  και  θα  βελτιστοποιούσαν  το  τµήµα  

εσωτερικού  ελέγχου. 

 

Αρχική  προϋπόθεση  ενός  αποτελεσµατικού  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  η  

εναρµόνιση  των  ελεγκτών  παγκοσµίως  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  και  να  

πεισθεί  η  ∆ιοίκηση  και  τα  διευθυντικά  στελέχη  για  την  ωφελιµότητά  τους, 

ώστε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  να  αποτελούν  βάση  για  τον  έλεγχο  των  

οικονοµικών  καταστάσεων, καθοδηγώντας  τον  ελεγκτή  στην  άσκηση  του  

εσωτερικού  ελέγχου. Το  κόστος  εφαρµογής  των  Προτύπων  δεν  πρέπει  να  

αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  για  την  εναρµόνιση  µε  τα  Πρότυπα, 

δεδοµένου  των  ωφελειών  που  αποφέρουν. 

 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  αµερόληπτη  άσκηση  των  καθηκόντων  

του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  η  διατήρηση  της  ανεξαρτησίας  του. Η  ∆ιοίκηση  

και  το  διευθυντικό  προσωπικό  δεν  πρέπει  να  παρεµβαίνουν  στο  έργο  του  

εσωτερικού  ελεγκτή, αλλά  και  ο  ίδιος  να  αποµακρύνεται  από  δραστηριότητες  

που  µπορεί  να  επηρεάσουν  την  κρίση  του. Μία  αντικειµενική  έκθεση  ελέγχου  
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εσωτερικού  ελεγκτή  αποτελεί  πολύτιµο  εργαλείο  στα  χέρια  του  εξωτερικού  

ελεγκτή  και  στη  διαβεβαίωση  της  ευρύτερης  οµαλής  λειτουργίας  του  

συστήµατος  ελέγχου. 

 

Για  ένα  αποτελεσµατικό  εσωτερικό  έλεγχο  είναι  µεγάλης  σηµασίας, ο  

εσωτερικός  ελεγκτής  να  µη  λειτουργεί  υπό  πίεση  χρόνου  για  την  ολοκλήρωση  

του  ελεγκτικού  του  έργου, ειδάλλως  η  αδυναµία  συγκέντρωσης  επαρκών  

στοιχείων, µπορεί  να  οδηγήσει  σε παραλείψεις, σφάλµατα  ή  να  χαθεί  η  ευκαιρία  

αποκάλυψης  πιθανής  απάτης.  

 

Ακόµη, είναι  σηµαντικό  για  το  επίπεδο  εργασίας  του  εσωτερικού  ελεγκτή  

να  ενδιαφέρεται  για  τον  εµπλουτισµό  των  γνώσεών  του  µε  συµµετοχή  σε  

επιµορφωτικά  σεµινάρια. Τα  επαγγελµατικά  Πρότυπα  ανανεώνονται  συνεχώς  και  

οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  ενηµερώνονται  για  να  προλαβαίνουν  τις  

εξελίξεις. 

 

Επιπρόσθετα, εξέχουσας  σηµασίας  είναι  ο  ορισµός  της  ευθύνης  του  

εσωτερικού  ελεγκτή  σχετικά  µε  την  αξιοπιστία  των  οικονοµικών  καταστάσεων, 

αλλά  και  την  ευθύνη  του  σε  περίπτωση  απάτης. Είναι  φανερό  ότι  για  τους  

χρήστες  των  οικονοµικών  καταστάσεων  δεν  είναι  ξεκαθαρισµένη, γι’αυτό  πρέπει  

να  γίνουν  βήµατα  βελτίωσης  του  συγκεκριµένου  τοµέα. 

 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  γίνεται  ιδιαίτερα  αποτελεσµατικός, όταν  οι  

εσωτερικοί  ελεγκτές  χρησιµοποιούν  πρωτότυπες  µεθόδους  και  διαδικασίες  

ελέγχου, ελέγχουν  διαφορετικούς  τύπους  πληροφοριών  και  υιοθετούν  το  στοιχείο  

του  αιφνιδιασµού.  Ο  εσωτερικός  ελεγκτές  πρέπει  να  διαθέτει  εφευρετικό  και  

οξυδερκές  µυαλό  και  να  στοχεύει  πάντα  στο  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσµα. 

 

Βέβαια, όπως  προκύπτει  και  από  το  case-study της  περίπτωσης  της  

επιχείρησης  “Ζ  ΑΕ Ελλάδος”, ένας  εσωτερικός  έλεγχος  παύει  να  είναι  

αποτελεσµατικός, όταν  το  κόστος  υλοποίησής  του  είναι  µεγαλύτερο  των  

υπηρεσιών  και  ωφελειών  που  αποφέρει. Για  το  σκοπό  αυτό, οι  διαδικασίες  του  

εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  σταθµίζονται  και  να  υιοθετούνται  µόνο  οι  

αποτελεσµατικές. 
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Τέλος, ένα  από  τα  πιο  σηµαντικά  συστατικά  για  την  επιτυχία  του  

εσωτερικού  ελέγχου  είναι  να  µην  έχει  αρνητική  επίδραση  στο  ηθικό  των  

υπαλλήλων. Η  εφαρµογή  διαφορετικών  ελέγχων  λειτουργεί  προς  όφελος  της  

επιχείρησης, καθώς  αποκαλύπτει  παράνοµες  ενέργειες, λάθη, δυσλειτουργίες  και  

οδηγεί  σε  βελτιώσεις  της  λειτουργίας  της  επιχείρησης, αλλά  οι  υπάλληλοι  

,µπορεί  να  θεωρήσουν  ότι  η  επιχείρηση  δεν  τους  εµπιστεύεται  και  να  κλονιστεί  

το  ηθικό  τους. Είναι  σηµαντικό, η  επιχείρηση  να  εξηγήσει  πως  οι  έλεγχοι  δε  

συνεπάγονται  έλλειψη  εµπιστοσύνης  στο  πρόσωπό  τους,  αλλά  ωφελούνται  και  

οι  δύο  πλευρές. Βέβαια, η  επιτυχία  ενός  εσωτερικού  ελέγχου, αλλά  και  της  

παραγωγικής  λειτουργίας  της  επιχείρησης  ενισχύεται, όταν  όλα  τα  τµήµατα  της  

επιχείρησης  συνεργάζονται  αρµονικά  µεταξύ  τους. 
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