
 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» 

 

 

ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Επιβλέπων Καθηγητής : Κουσενίδης Δημήτριος  

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση 

 

Δεκέμβριος 2013 

 



2 

 

Ευχαριστίες  

Για την ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

επιβλέπων καθηγητή κ. Δημήτριο Κουσενίδη, επίκουρο καθηγητή του τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την υποστήριξη, συμπαράσταση 

και αποτελεσματική καθοδήγηση που μου προσέφερε, χωρίς την οποία δε θα ήταν 

δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες καθηγητές του 

τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για 

την πληθώρα γνώσεων και εμπειριών που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την ηθική και 

οικονομική υποστήριξη τους αυτά τα χρόνια, καθώς και τους φίλους μου και τους 

κοντινούς μου ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, με ενθάρρυναν και με στήριξαν 

στην ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας μου.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Πρόλογος 

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

καθιερωθεί ως ένα  βασικό μέσο για την ακριβή διαχείριση των οικονομικών πόρων 

κάθε επιχείρησης. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια η εταιρική διακυβέρνηση έχει 

λάβει μεγάλη προσοχή τόσο στην πράξη όσο και στην ακαδημαϊκή έρευνα, λόγω των 

μεγάλων λογιστικών σκανδάλων και μεγάλης κλίμακας πτωχεύσεις εταιρειών. Κάτω 

από αυτό το πρίσμα, ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει σε 

θεωρητικό επίπεδο τη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Επιπλέον, αυτή η εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διαφόρων παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης , όπως το διοικητικό συμβούλιο 

(BOD), η επιτροπή λογιστικού ελέγχου και ο  εξωτερικός ελεγκτής, και της διαδικασία 

του εσωτερικού ελέγχου. Μέσω μιας εκτεταμένης επισκόπηση της βιβλιογραφίας, 

σκοπός της εργασία είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού πλαισίου 

σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και την επιχειρησιακή εταιρική διακυβέρνηση. Τα 

αποτελέσματα αυτής της επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνουν ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. 
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1. Εισαγωγή 

Λέγεται ότι μια αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στην παροχή βοήθειας προς τη διαχείριση μια επιχείρησης 

(management) και ειδικότερα προς το διοικητικό συμβούλιο ώστε να αναλάβει τις 

ευθύνες της διακυβέρνησης του. Ωστόσο, η διακυβέρνηση και η ίδια η λειτουργία του 

ελέγχου δεν είναι απόλυτα. Αν κοιτάξουμε την έννοια του εσωτερικού ελέγχου (internal 

audit) και τη σχέση της με την εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο ενός οργανισμού, θα 

βρούμε πολλές απόψεις γύρω από το θέμα αυτό. Η συστηματική εξέταση των αρχείων, 

των συστημάτων και των διαδικασιών, και των λειτουργιών ενός οργανισμού, τα οποία 

εξυπηρετούν στη διαχείριση ενός οργανισμού, είναι η  παραδοσιακή έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης που είναι εγκατεστημένη σε 

μία επιχείρηση ώστε να εξετάσει και να αξιολογήσει της δραστηριότητες της σαν μια 

υπηρεσία προς τον οργανισμό είναι η σύγχρονη έννοια του εσωτερικού ελέγχου. Η 

σχετική έννοια του εσωτερικού ελέγχου, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται 

πραγματικότητα, γιατί οι εσωτερικές δικλίδες διεύθυνσης, - δηλαδή το πλέγμα 

μηχανισμών και διαδικασιών, στο ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης της επιχείρησης, που η 

διοίκηση έχει θέσει σε λειτουργία για να είναι σε θέση να παρακολουθεί, να εποπτεύει 

και να κατευθύνει την επιχείρηση στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της - 

(internal control) ως ο κύριος στόχο του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) είναι 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας που έχει σχεδιαστεί και έχει υιοθετηθεί από τη 

διαχείριση ενός οργανισμού για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του, ηθικά 

οικονομικά και αποτελεσματικά. Ένας στόχος του εσωτερικού ελέγχου ( internal audit) 

είναι να αξιολογηθεί το κατά πόσον το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης 

(internal control) παρέχει με εύλογη βεβαιότητα ότι ο οργανισμός θα πετύχει τους 

στόχους του μέσα από τα διάφορα είδη  ελεγκτικών μηχανισμών. 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένας συνδυασμός των διαδικασιών και των 

οργανωτικών δομών που υλοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο για να 

ενημερώνει, να διευθύνει, να διαχειρίζεται και να παρακολουθήσει, τους πόρους, τις 

στρατηγικές και τις πολιτικές που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. Λέγεται ότι υπάρχουν σχεδόν τέσσερις πυλώνες της εταιρικής 

διακυβέρνησης και ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας από τους σημαντικούς αυτούς 
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πυλώνες. Ως εκ τούτου, σε έναν  οργανισμό, ο εσωτερικός έλεγχος παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται ώστε να γίνει ένας στρατηγικός παράγοντας στην 

εταιρική διακυβέρνηση ως απάντηση στους αυξημένους κυβερνητικούς κανονισμούς  

και στις οδηγίες της διαχείρισης να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να βελτιωθεί η διαχείριση 

κινδύνου. Χωρίς σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ή των εσωτερικών 

μηχανισμών ελέγχου, αν η διοίκηση επιχειρηματολογεί υπέρ της εταιρικής 

διακυβέρνησης, η εταιρική διακυβέρνηση δε θα είναι τίποτα παραπάνω από μία 

εφιαλτική επιθυμία να εξαπατήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς του οργανισμού. 
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2. Ελεγκτική 

2.1 Εισαγωγή στην Ελεγκτική 

Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός επαγγελματικός κλάδος των διοικητικών και 

οικονομικών επιστημών, ο οποίος πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονομική μονάδα, ή 

φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, 

καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η ελεγκτική ως κλάδος της οικονομικής – διοικητικής των επιχειρήσεων είναι 

συγχρόνως τόσο επιστήμη όσο και τεχνική. Επιστήμη διότι μέσα από τη διερεύνηση 

παρέχει συνεχώς καινούργια γνώση και τεχνική γιατί σε συνδυασμό με την παραγόμενη 

επιστημονική γνώση, ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει εις πέρας την 

αποστολή της. Η ελεγκτική ασχολείται με τρία βασικά θέματα:  

1. Το αντικείμενο του ελέγχου: Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι 

σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια του 

ελέγχου είναι οι διοικούντες την επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι πιστωτές και γενικότερα οι 

συναλλασσόμενοι με αυτή. 

2. Το υποκείμενο του ελέγχου: Αφορά τον ελεγκτή. Εξετάζει δηλαδή ποια πρόσωπα 

διενεργούν τον έλεγχο, ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν και ποια πρέπει να είναι 

τα προσόντα τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους 

καθήκοντα. 

3. Τις διαδικασίες ελέγχου: Οι επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

ελεγκτικό έργο. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) δεν πρέπει 

να συγχέεται με την έννοια των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης ( internal control 
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system). Η σύγχυση αυτή έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι στην ελληνική 

βιβλιογραφία όροι internal audit και internal control, συχνότατα, αλλά εσφαλμένα, 

αποδίδονται και οι δύο με τον ελληνικό όρο «εσωτερικός έλεγχος», χωρίς δηλαδή να 

γίνεται διάκριση μεταξύ του όρου «audit» - έλεγχος – και του όρου «control» - δικλίδες 

διεύθυνσης -. Οι δικλίδες διεύθυνσης είναι ένα πλέγμα μηχανισμών και διαδικασιών, 

στο ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης της επιχείρησης, που η Διοίκηση έχει θέσει σε 

λειτουργία για να είναι σε θέση να παρακολουθεί, να εποπτεύει και να κατευθύνει την 

επιχείρηση στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της. Οι δικλίδες αυτές 

λειτουργούν προληπτικά, δηλαδή πριν πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή (ex-ante), σε 

αντίθεση, τόσο με τον εσωτερικό όσο και με τον εξωτερικό έλεγχο που λειτουργούν εκ 

των υστέρων. Για παράδειγμα, πριν από την έκδοση τιμολογίου για την αποστολή 

εμπορευμάτων, η Διοίκηση απαιτεί να γίνεται επαλήθευση (λειτουργία δικλίδας) της 

ποσότητας αυτών κατά τη φόρτωση, καθώς και συμφωνία των δεδομένων του δελτίου 

παραγγελίας, του δελτίου αποστολής, και του τιμολογίου πώλησης (όνομα πελάτη, 

είδος, ποσότητα, τιμή πώλησης κ.τ.λ.). Αυτές οι συμφωνίες και οι έλεγχοι μπορεί να 

διενεργούνται και εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τη διενέργεια της συναλλαγής, είτε 

από εσωτερικούς ελεγκτές στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, είτε από εξωτερικούς 

ελεγκτές στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου. 

Οι επαγγελματίες που διενεργούν τους κατά νόμο εξωτερικούς ελέγχους των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ανήκουν στο «ελεγκτικό 

επάγγελμα» (auditing profession), η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται, σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό, από το νόμο σε όλες τις χώρες. Στη διεθνή ελεγκτική βιβλιογραφία 

χρησιμοποιείται πολλές φορές ο όρος «λογιστικό επάγγελμα» (accounting profession) 

ως συνώνυμο του όρου «ελεγκτικό επάγγελμα». Ομοίως, πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται οι όροι «λογιστής» και «ελεγκτής» ως συνώνυμοι. Ωστόσο, ο όρος 

«ελεγκτής» αναφέρεται πάντοτε στον επαγγελματία ο οποίος διενεργεί έλεγχο, ενώ ο 

όρος «λογιστής» μπορεί να αναφέρεται στον ίδιο επαγγελματία όταν προσφέρει άλλες 

υπηρεσίες εκτός ελέγχου. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι οι 

όροι «ελεγκτής» και «λογιστής» αναφέρονται στον πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο 

επαγγελματία αυξημένων προσόντων, δηλαδή στον «ορκωτό λογιστή» ή «ορκωτό 

ελεγκτή» που έχει δικαίωμα να διενεργεί υποχρεωτικούς από το νόμο ελέγχους και όχι 

στο φοροτεχνικό λογιστή ή τον υπάλληλο ή ακόμη και τον προϊστάμενο λογιστηρίου.     
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2.2 Κατηγορίες Ελέγχου 

Ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου (το άτομο που διενεργεί τον έλεγχο) και τη 

σχέση εργασίας του µε τον ελεγχόμενο, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

1. Εσωτερικούς: Είναι οι έλεγχοι που γίνονται από τον ίδιο τον ελεγχόμενο φορέα 

και συγκεκριμένα από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του, οι οποίοι είναι 

υπάλληλοι της επιχείρησης και ονομάζονται εσωτερικοί ελεγκτές. Ο εσωτερικός 

έλεγχος διενεργείται για λογαριασμό αποκλειστικά της διοίκησης μιας 

οικονομικής μονάδας.  

2. Εξωτερικούς: Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές οι 

οποίοι δεν έχουν καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας ή υπαλληλική ιδιότητα με 

την οικονομική μονάδα την οποία ελέγχουν κατόπιν πρόσκλησης από τους 

μετόχους της. αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο επαγγελματίας που διενεργεί τον 

έλεγχο και προσφέρει τις υπηρεσίες του, γενικότερα πληροί το κριτήριο της 

ανεξαρτησίας. 

3. Μικτούς: Είναι οι έλεγχοι που οργανώνονται και συντονίζονται από το τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής μονάδας και διενεργούνται σε συνεργασία 

με εξωτερικούς ελεγκτές. 

Στη συνέχεια, ανάλογα με την έκταση που έχουν, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

1. Ειδικούς: Είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικείμενο διερεύνησης ένα 

συγκεκριμένο τομέα ή αντικείμενο όπως για παράδειγμα τις προμήθειες, τις 

εισπράξεις, τις πληρωμές, τις πωλήσεις, την παραγωγή κ.ο.κ. 

2. Γενικούς: Είναι οι έλεγχοι που επεκτείνονται σε ολόκληρη την επιχειρηματική 

δραστηριότητα μίας χρονικής περιόδου. Παράδειγμα γενικού ελέγχου αποτελεί ο 

έλεγχος ισολογισμού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές. 

Επίσης, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται, έχουμε τους εξής ελέγχους: 

1. Προληπτικούς: ∆ηλαδή τους ελέγχους που έχουν στόχο την πρόληψη των 

αρνητικών για την επιχείρηση αποκλίσεων και διενεργούνται από τις ίδιες τις 

υπηρεσίες των τμημάτων 
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2. Κατασταλτικούς: ∆ηλαδή τους ελέγχους που διενεργούνται µετά το πέρας ή την 

ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας ή γεγονότος αποκλειστικά από εσωτερικούς 

ελεγκτές και αποσκοπούν στη διαπίστωση εφαρµογής συγκεκριµένων 

διαδικασιών, στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν ή όχι, 

και στην αποκάλυψη τυχόν λαθών, παραλείψεων, κλοπών ή κακών χειρισµών 

όσον αφορά σε υλικά µέσα ή παραγωγικούς πόρους. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα µε τη διάρκειά τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

1. Μόνιµους ή διαρκείς: ∆ιενεργούνται σε συνεχή βάση και λαµβάνουν χώρα 

κατά την εκτέλεση της οικονομικής πράξης, συναλλαγής ή οικονοµικής 

λειτουργίας. Οι διαρκείς έλεγχοι είναι πάντα και προληπτικοί έλεγχοι, όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2. Τακτικούς ή περιοδικούς: Πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

και διενεργούνται αποκλειστικά από εσωτερικούς ελεγκτές. 

3. Έκτακτους ή περιστασιακούς: ∆ιενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις είτε 

κατόπιν πρωτοβουλίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είτε κατόπιν εντολής 

της διοίκησης είτε κατόπιν συγκεκριμένων καταγγελιών. 

Τέλος, ξεχωριστό είδος ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος διαχείρισης, ο οποίος είναι ο 

εκείνος που µετρά το βαθµό επίτευξης των τεθέντων στόχων της επιχείρησης και θέτει 

ως ζήτηµα την αποτελεσµατική ή µη εκµετάλλευση των χρησιµοποιούµενων 

παραγωγικών πόρων. Ο έλεγχος διαχείρισης δεν ελέγχει απευθείας τα αποτελέσµατα 

της επιχείρησης αλλά τις διαδικασίες και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την 

επίτευξη αυτών των αποτελεσµάτων και εξετάζει τα επιτεύγµατα της επιχείρησης σε 

σχέση µε το εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον. 
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3. Εσωτερικός Έλεγχος 

3.1 Εισαγωγή 

Ο όρος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) ξεκίνησε να ακούγεται περισσότερο στην 

Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκδόθηκε ο νόμος υπ’ 

αριθμόν 3016, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(Corporate Governance), και ο οποίος εκσυγχρονίζει και επίσημα το ελληνικό 

νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και καθιστά την ύπαρξη Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ορισμός του έρχεται να ανατρέψει την 

εσφαλμένη αλλά ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ασχολείται αποκλειστικά με 

λογιστικά θέματα, και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει στελέχη της Παραγωγής, των 

Προμηθειών, της Εφοδιαστικής και αρκετών άλλων επιχειρησιακών τμημάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου σε μία επιχείρηση 

είναι η ύπαρξη καθορισμένων και καταγεγραμμένων διαδικασιών, οι οποίες θα 

αποτελέσουν το σύστημα αναφοράς για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Οι επιχειρησιακοί 

κίνδυνοι και τα σχετιζόμενα στοιχεία ελέγχου που προσπαθούν να τους περιορίσουν 

εντοπίζονται στις δραστηριότητες που συνθέτουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Κατάλληλα προσαρμοσμένες τεχνικές μοντελοποίησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη 

τους την οπτική των κινδύνων και των σημείων ελέγχων μπορούν να επικουρήσουν τη 

διεξαγωγή αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων των επιχειρησιακών διαδικασιών και 

να συμβάλουν στον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση. 

3.2 Ορισμός  

Με σκοπό την πληρέστερη εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατίθεται η διάκριση των όρων «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός 

Έλεγχος». Στα πλαίσια της παραπάνω διάκρισης, οι Cook and Winkle (1976) 

προσομοίασαν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με το νευρικό σύστημα του ανθρώπου 

το οποίο απλώνεται στην οικονομική μονάδα μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις 

από και προς τη Διοίκησή της. Δηλαδή, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της 
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οικονομικής μονάδας συνδέεται άμεσα με την οργανωτική της δομή και τους γενικούς 

κανόνες λειτουργίας της. 

Σύμφωνα με έναν ευρύτερο ορισμό, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως το 

πλάνο της επιχείρησης και το σύνολο των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθεί η 

Διοίκηση για να διασφαλίσει την αποδοτική συνεργασία με τη διεύθυνση της 

επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και του λάθους, την ακρίβεια 

και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την έγκαιρη προετοιμασία όλων των 

χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών (Meigs et al., 1984; Παπαδάτου, 2005). 

Πιο πρόσφατα, ο Φίλος (2004) τονίζοντας τη συνεισφορά του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας, όρισε το Σ.Ε.Ε. ως το 

οργανωμένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνεται από τη 

Διοίκηση με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού, την 

αποτελεσματική του λειτουργία και την ικανοποίηση των στόχων του. 

Την ίδια περίοδο, ο Γρηγοράκος (2006) δίνοντας έμφαση στο καθαρά λογιστικό 

εσωτερικό έλεγχο όρισε το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ως «το όλο σύστημα 

οργάνωσης των διαδικασιών εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής 

τους απεικόνισης». Ειδικότερα, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τις 

αρμοδιότητες του προσωπικού, τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα δικαιολογητικά, τη 

διαδρομή και τον έλεγχό τους, και τέλος τους τηρούμενους λογαριασμούς, τον τρόπο 

και τη μέθοδο ενημέρωσής τους. 

Συγκεντρωτικά από όλες τις παραπάνω απόψεις συμπεραίνεται ότι το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί το πλέγμα όλων των διαδικασιών και πολιτικών που: 

προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, 

προστατεύουν τους πόρους της οικονομικής μονάδας από τη σπατάλη και την απάτη, 

εκτιμούν την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της Διοίκησης από τα διάφορα τμήματα 

και γενικότερα αξιολογούν τη συνολική αποτελεσματικότητα και απόδοση των 

λειτουργιών της οικονομικής μονάδας (Alexander Hamilton Institute, 2005). 
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Μερικοί άλλοι ορισμοί  

”Εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες 

προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης , για την 

διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων , τον έλεγχο της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης επιχειρηματικής 

πολιτικής”.  

American Institute Of Certified Public Accountants, (ΑΙCPA)  

“Ο έλεγχος εξυπηρετεί μια σχέση λογοδοσίας. Είναι η ανεξάρτητη, αντικειμενική 

εκτίμηση της δίκαιης απεικόνισης της απόδοσης της διοίκησης είτε της αξιολόγησης των 

συστημάτων και πρακτικών της διοίκησης ενάντια στα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε 

ένα κυβερνών σώμα ή άλλα με παρόμοιες αρμοδιότητες.”  

Canadian Comprehensive Audit Foundation, 1991.  

“Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενικά διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του 

προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου (control) και των διαδικασιών της διοίκησης.”  

The Professional Practices Framework, 2004, Institute of Internal Auditors, IIA 
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3.3 Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (internal Audit) είναι η παροχή 

εξειδικευμένου και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τη διοίκηση, μέσω αξιολόγησης 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, να βοηθά τα μέλη του οργανισμού, γενικότερα, 

στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω επιστημονικών αναλύσεων, 

αξιολογήσεων και παροχής σχετικών συμβούλων με το ελάχιστο κόστος.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και 

αξιολογεί:  

 Την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και επάρκεια αυτού σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα. Καθώς επίσης, την ύπαρξη διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις συναλλαγών – συνεργασίας με τρίτους.  

 Την περιοδική επιβεβαίωση και κατά αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση 

λειτουργίας της επιχείρησης και τη σύγκριση των αρχικών στόχων με το 

αποτέλεσμα.  

 Τη μέτρηση του management σε όλα τα επίπεδα, εξαιρουμένης αυτής της 

διοίκησης, που αποβλέπει στη σωστή διαχείριση των παραγωγικών μέσων και 

πόρων.  

 Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, καθώς και την αποτελεσματική διαχείρισή του.  

 Την τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής προαγωγών, αξιολογήσεων 

και αξιοποιήσεων των στελεχών. Την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, νομοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και την απονομή ευθυνών 

και επιβραβεύσεων.  

 Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες, μέσω αναλύσεων και εντοπισμός των 

σημείων εκείνων που επιδέχονται βελτίωση επιφέροντας άμεσα θετικά 

αποτελέσματα.  

 Τα αποτελέσματα του φορέα σε σχέση με τα πρότυπα που θέτει κάθε φορά η 

διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτύπων 

αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει.  

 Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 

αυτών.  
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 Τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα 

στελέχη όλων των βαθμίδων και γενικότερα τη συμπεριφορά των εργαζομένων.  

 Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης, τους 

κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις με τρίτους.  

 Το συνολικό και επιμέρους των τμημάτων κόστος και τη σύγκριση αυτού με το 

προϋπολογισθέν, ως επίσης και με τη σχέση κόστους, οφέλους.  

 Την αποφυγή, μέσω της παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ατασθαλιών, 

καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων, προσπορισμό 

οικονομικών οφελών, καθώς και την αδιαφορία των ιθυνόντων.  

 Η διαπίστωση, το κατά πόσο οι υπηρεσίες – τμήματα έχουν σαφή αντίληψη της 

αποστολής και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί. Αν κατάλληλα 

στελεχωμένες και αν αξιοποιείται κατά άριστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό.  

 Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων.  

 Την διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου δηλαδή το 

κατά πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται 

προς τα καθορισμένα standards που έχουν θεσπισθεί. 

 Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων από 

κλοπές, απώλειες και φθορές.  

 Το βαθμό συνεργασίας του φορέα με τρίτους, και γενικά το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται ο φορέας.  

 Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, τη 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής, το 

ύψος και τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς τη διάθεση των προϊόντων.  

 Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των ελεγχομένων με 

τον Εσωτερικό Έλεγχο.  

 Τη τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των 

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

υποχρεώσεων αυτών, καθώς επίσης την αξιολόγηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων.  
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 Το περιβάλλον που δρα η επιχείρηση καθώς και τη δυναμική του περιβάλλον 

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

απέναντι στον ανταγωνισμό.  

 Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 

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

προσωπικού(απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για παραγωγή 

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

μέρη.  

 Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά – ανταγωνισμό, καθώς και την 

εικόνα που έχει το καταναλωτικό κοινό προς την επιχείρηση και τα προϊόντα 

της. Επίσης, την εικόνα του φορέα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι προς τα 

έξω.  

 Τέλος, αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εξετάζει, και 

να αξιολογεί τις δραστηριότητες, να διαμορφώνει γνώμη για την ποιότητα της 

εργασιακής απόδοσης και να εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση τη βελτίωση 

των αδυναμιών.  

 

3.4 Οι διακρίσεις και το περιεχόμενο του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος, ως «σύμβουλος της διοίκησης» δεν περιορίζεται στον 

παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο (Financial Audit), δηλαδή στον έλεγχο επί των 

οικονομικών καταστάσεων και μόνο. Αντίθετα προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε επίπεδο 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε ένα ευρύτερο πεδίο λειτουργιών και δραστηριοτήτων, 

όπου υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

Στην προσπάθειά του λοιπόν να καλύψει ελεγκτικά όλους τους χώρους, συναντά μια 

σειρά εμποδίων, όπως η έλλειψη ανάλογης υποστήριξης από τους διοικούντες, η 

αδυναμία των ίδιων των ελεγκτών να υποστηρίξουν το έργο τους καθώς και η μη 

αποδοχή του από τους ελεγχόμενους, με την δικαιολογία ότι δεν αποτελούν αντικείμενα 

του εσωτερικού ελέγχου όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις για τον οικονομικό έλεγχο. 
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Παρόλο αυτά οι σύγχρονες διοικήσεις κατανοούν τη νέα αντίληψη της χρησιμότητας 

του εσωτερικού ελέγχου, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή του στην διαχείριση 

των κινδύνων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών τους και 

στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, γεγονός που τον 

κατέστησε όχι μόνο αποδεκτό αλλά και αναγκαίο ακόμη και στους ίδιους τους 

ελεγχόμενους. Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του ίδιου του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και συνεπώς διενεργείται εφ' όλων των λειτουργιών 

και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, επομένως, είναι τόσα όσες και οι δραστηριότητες του 

φορέα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως, τα διάφορα είδη ελέγχου, δεν είναι ανεξάρτητα 

μεταξύ τους, δεν λειτουργούν μεμονωμένα, καθώς στην πράξη εμπλέκονται και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Οι βασικότεροι τύποι εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής: 

α) Έλεγχοι παραγωγής (Production Audits). Στοχεύουν στο να διαπιστώσουν εάν και 

κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγής, οι παραγόμενες 

ποσότητες είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο από την διοίκηση πρόγραμμα, γίνεται 

σωστή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τηρούνται οι προδιαγραφές των 

προϊόντων και εκπαιδεύονται τα στελέχη. 

β) Οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits). Στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το βαθμό 

στον οποίο διασφαλίζεται η σωστή απεικόνιση, ακρίβεια και αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται με κάθε 

λεπτομέρεια επί των οικονομικών στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών – συναλλαγών 

και επί κάθε είδους οικονομικού φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες 

στην εκάστοτε Διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

γ) Διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits). Στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το 

βαθμό στον οποίο τα τμήματα διοικούνται σωστά. Κινούνται σε ευρύτερο πεδίο 

δράσης. Εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και τη 

στρατηγική του φορέα ως προς την επίτευξη των στόχων, τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα όλων των δραστηριοτήτων του φορέα που 

αφορούν το σκέλος της διοίκησης. Σε αυτή τη κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε 

και τους διαχειριστικούς ελέγχους (Καραμάνης Κ., 2002), οι οποίοι στοχεύουν στο να 

διαπιστώσουν την αποτελεσματική ή μη εκμετάλλευση των χρησιμοποιούμενων 

παραγωγικών πόρων. 
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δ) Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits). Στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το 

βαθμό στον οποίο τα τμήματα λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά και εάν 

εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αποβλέπουν στην προαγωγή και την 

προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται σε 

επιμέρους λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος 

διοίκησης. Διαπιστώνουν εάν οι λειτουργίες συμβάλουν στη βελτίωση της 

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και μεταξύ των 

τμημάτων.  

ε) Έλεγχοι Πληροφοριακής Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων (IT/IS 

Auditing). Στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το βαθμό στον οποίο διασφαλίζεται η 

αξιοπιστία, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, που 

έγκειται στην αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, τη σωστή χρήση 

των πόρων, την ενίσχυση της ασφάλειας υποδομών και πληροφοριών, την ορθότητα, 

πληρότητα και ακρίβεια των συναλλαγών και της ενημέρωσης των αρχείων των 

πληροφοριών, τη συντήρηση των ετήσιων και ιστορικών στοιχείων (Κυριαζόγλου Ι., 

2001, σελ.20). Το συγκεκριμένο είδος ελέγχου αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας, και θα αναλυθεί εκτενέστερα στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, στόχος είναι να σκιαγραφηθούν τα τρία είδη ελέγχων –    

Οικονομικοί, Διοικητικοί, Λειτουργικοί και να γίνει πλήρως κατανοητή η διάκριση 

αυτή από τον αναγνώστη ελεγκτή, καθώς επίσης, να φανεί και η αλληλοσύνδεση των 

δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και ο βαθμός συμμετοχής των κατά τον έλεγχο.  

Εκδίδεται αίτηση αγοράς από το τμήμα αποθήκης ή χρήστη, προωθείται στο τμήμα 

αγορών (προμηθειών), δίδεται παραγγελία στον προμηθευτή την οποία και εκτελεί 

παραλαμβάνονται οι πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και εξοφλείται το τιμολόγιο αγοράς. 

Στο παράδειγμα μας στόχος του ελεγκτή είναι να διενεργήσει έλεγχο από τα αρχικό 

στάδιο « αίτημα για αγορά» μέχρι και το οριστικό κλείσιμο που είναι η «εξόφληση του 

τιμολογίου». Ο διοικητικός έλεγχος στοχεύει να διαπιστώσει πόσο καλά διοικείται το 

τμήμα αγορών και αποθηκών, ο οικονομικός έλεγχος έχει ως κύριο στόχο τον έλεγχο 

των αποθηκών, ενώ ο λειτουργικός έλεγχος έχει ως κύριο στόχο να επισημάνει πόσο 

καλά λειτουργεί το τμήμα και αν εφαρμόζονται οι διαδικασίες από το αρχικό στάδιο 

έναρξης της αγοράς έως και την ολοκλήρωση αυτής. 
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3.5 Εσωτερικός Έλεγχος και Ορκωτός Ελεγκτής 

 

Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης από τον ορκωτό ελεγκτή πριν 

την έναρξη του ελέγχου αναφέρεται σαφώς στη διεθνή ελεγκτική βιβλιογραφία, καθώς 

και στα ελεγκτικά πρότυπα που έχουν νομοθετηθεί από το 1979 για χρήση από τους 

ορκωτούς λογιστές στην Ελλάδα . Αν και η ευθύνη της εσωτερικής οργάνωσης και του 

ελέγχου της επιχείρησης μέσω αυτής είναι ευθύνη της διοίκησης της μονάδας, η ύπαρξη 

αλλά και το επίπεδο της αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου ενδιαφέρει 

σοβαρά τον εξωτερικό ελεγκτή. 

Η σημασία της ύπαρξης αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τη σκοπιά 

του εξωτερικού ελεγκτή είναι να διαβεβαιώσει τούτον ότι λάθη και ανωμαλίες, οι 

οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν την αξιοπιστία του λογιστικού, τελικά, συστήματος 

και των παραγόμενων από αυτό στοιχείων, μπορούν να ανακαλυφθούν έγκαιρα. Στην 

αντίθετη περίπτωση, ο εξωτερικός ελεγκτής θα είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στην 

εφαρμογή επιπρόσθετων, κατάλληλων, ελεγκτικών διαδικασιών για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της κακής λειτουργίας ή της μη ύπαρξης συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου στην επιτυχή διεξαγωγή του διενεργούμενου ελέγχου. Εκ μέρους του ελεγκτή 

απαιτείται ικανοποιητική γνώση των χαρακτηριστικών και των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου για τη μελέτη και αξιολόγηση τούτου. 

Σκοπός της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή.  

Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου πρωταρχικό σκοπό έχει να διαμορφώσει γνώμη 

ο ορκωτός ελεγκτής για το κατά πόσον τούτος μπορεί να στηριχτεί στην ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου και της οργάνωσης της μονάδας για τη χρησιμοποίηση επιμέρους 

λειτουργιών και συστημάτων στη διεξαγωγή του ελέγχου. Τα συστήματα τα οποία θα 

μπορέσει ο ορκωτός ελεγκτής, αναλόγως της ποιότητας και της αξιολόγησης των 

προϊόντων τους, να χρησιμοποιήσει είναι βασικά το λογιστικό σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένου και του μηχανογραφικού και όπου υπάρχει, αυτό των 

εσωτερικών ελεγκτών. 

Ο βαθμός της αξιοπιστίας την οποία μπορεί να έχει για τον ορκωτό ελεγκτή το σύστημα 

εσωτερικού της ελεγχόμενης μονάδας θα επηρεάσει το εύρος και την τελική μορφή του 

ελέγχου. Ο ορκωτός ελεγκτής ενδιαφέρεται, πρωταρχικά, για το λογιστικό εσωτερικό 

έλεγχο, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις παραγόμενες από το λογιστικό σύστημα 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά τούτος μπορεί να αξιολογήσει και τα άλλα 
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συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας, όπως αυτά των ποιοτικών 

ελέγχων, προμηθειών, MIS, κλπ., τα οποία μπορούν να έχουν έμμεση επίπτωση στην 

αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος. 

Ανακάλυψη απάτης.  

Εκτός από τη χρησιμοποίηση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου στη 

διαμόρφωση του ελέγχου (βάθος, εύρος, ειδικές διαδικασίες, τεστ), αναμένεται από τον 

ορκωτό ελεγκτή να εκμεταλλευτεί την μελέτη του εσωτερικού ελέγχου και για την 

ανακάλυψη ατασθαλιών και απάτης σημαντικού βαθμού, χωρίς, αυτή η αναζήτηση και 

ανακάλυψη απάτης να αποτελεί αυτοσκοπό του χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

Διαμόρφωση του ελέγχου βάσει της αξιολόγησης της εσωτερικής οργάνωσης και 

ελέγχου.  

Είναι αυτονόητο ότι η ελπίδα του ορκωτού ελεγκτή να υπάρχει λογιστικό σύστημα, του 

οποίου τις λογιστικές καταστάσεις (προϊόντα) καλείται να ελέγξει, μπορεί να 

επαληθευτεί από την ευτυχή συγκυρία αποτελεσματικής και αξιόπιστης λειτουργίας του 

μέχρι και την πλήρη ανυπαρξία ή αναποτελεσματικότητα και αναξιοπιστία τούτου. 

Στην πρώτη περίπτωση ο ορκωτός ελεγκτής θα επωφεληθεί από την ποιότητα του 

εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και θα διεκπεραιώσει τον εξωτερικό έλεγχο 

συντομότερα και οικονομικότερα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

διοίκηση μιας επιχείρησης επικαλείται την υψηλή ποιότητα της λογιστικής και 

εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας της μονάδας της στη διαπραγμάτευση της αμοιβής 

του ορκωτού ελεγκτή. Αντίθετα, στις περιπτώσεις κακής λειτουργίας των εν λόγω 

συστημάτων θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος (και εφαρμογή εκτενέστερων και 

ειδικότερων ελεγκτικών και λογιστικών, ακόμα, διαδικασιών ) και ο ορκωτός ελεγκτής 

θα συμπεριλάβει στην αμοιβή του το επιπλέον για τον απαιτούμενο έλεγχο κόστος. Η 

αντίδραση του ορκωτού ελεγκτή εν όψει μιας κακής λειτουργίας του λογιστικού 

συστήματος μιας μονάδας που καλείται να ελέγξει μπορεί να φθάσει στην άρνηση του 

ελέγχου, στα πλαίσια που καθορίζει ο νόμος σχετικά με την άρνηση εκτέλεσης ελέγχου 

(Π.Δ. 226/92, άρθρο 4) ή στην αδυναμία έκφρασης γνώμης. 

Συμπερασματικά, στην περίπτωση που το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εμφανίζεται να 

λειτουργεί αποτελεσματικά, ο ορκωτός ελεγκτής θα περιοριστεί, για τον έλεγχο των 

λογιστικών καταστάσεων, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των μεγεθών που 

εμφανίζονται σ΄ αυτές. Μια τέτοια προσέγγιση στον έλεγχο προϋποθέτει, βεβαίως και 

την εφαρμογή στη λογιστική πρακτική και διαδικασία του ελεγχόμενου των γενικώς 

παραδεκτών λογιστικών αρχών, πράγμα το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της ύπαρξης 
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ικανοποιητικού εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. Στην αντίθετη περίπτωση, μόνο ευρύς 

έλεγχος, που μπορεί να φθάσει και την επιβεβαίωση όλων των συναλλαγών και 

μεταβολών των επιμέρους μεγεθών και στοιχείων, θα καλύψει την ανάγκη σε τεκμήρια 

για τη διαμόρφωση γνώμης από τον ορκωτό ελεγκτή. Ένας τόσο ευρύς έλεγχος, όμως 

είναι πρακτικά αδύνατος και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογείται το 

οικονομικό κόστος εκτελείται. 

 

 

4. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

4.1 Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system) νοείται ένα οργανωμένο και 

σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισμός, 

με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχείων και πολιτικών προκειμένου να 

διασφαλισθούν τα συμφέροντά του. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο, σε όλες τις 

προεκτάσεις . 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι μια ζωντανή νευραλγική λειτουργία που 

μεταφέρει όλα τα μηνύματα, εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση, καθώς προς 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα που ασκούν διοίκηση. Κατά τον Cook Wincle, το Σ.Ε.Ε. είναι 

κάτι σαν το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, που διακλαδώνεται μέσα 

στην επιχείρηση μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση. 

Συνδέεται άμεσα με την οργανωτική δομή και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της 

Επιχείρησης. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η πληρότητα, το 

μέγεθος και η έκταση αυτού σε μια επιχείρηση, καθορίζεται από τις δραστηριότητες, 

την πολυπλοκότητα του αντικείμενου εκμετάλλευσης και των συναλλαγών την 

εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και μια σειρά άλλων 

παραγόντων. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου Σ.Ε.Ε. παρέχει τα εχέγγυα στις διοικήσεις, 

μέσω δικλείδων ασφαλείας που παρέχει, ως σύστημα, να συμβάλει αποτελεσματικά 

στην εύρυθμη λειτουργία και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. 
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4.2 Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Ως αντικειμενικός σκοπός ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να 

αναφερθεί: 

1. Να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων 

στρατηγικών στόχων, ως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης και μέτρησης του 

αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους. 

2. Να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και να στοχεύει 

στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, να 

αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες και να διασφαλίζει την 

βιωσιμότητα της μονάδας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

3. Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης καθώς και σωστής διαχείρισης των 

διαθεσίμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και του 

ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. 

Παράλληλα να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση με τους συναλλασσόμενους. 

4. Να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς που να 

παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να 

διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και 

βιωσιμότητα του φορέα. 

5. Να συμπεριλαμβάνει στη δομή του Εσωτερικό Έλεγχο (internal Audit) για την 

αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος εσωτερικών ελέγχων 

(controls). 

6. Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέον άριστο τρόπο, 

μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά. Επίσης, η ρύθμιση των σχέσεων 

μεταξύ αυτών. Να συμβάλει αποτελεσματικά στο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των 

απασχολουμένων. 

7. Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις – εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές σε όλα 

τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα ιεραρχίας 

σύμφωνα με τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από το φορέα. 

8. Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρήστες για δημιουργική 

εργασία και όχι να θέτει περιορισμούς δημιουργώντας παρενέργειες στην ανάπτυξη του 

φορέα. 
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9. Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στην θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων ασφαλείας 

ελέγχου, στο ίδιο το σύστημα, προκείμενου να συμβάλλει στον συντονισμό και την 

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του. 

 

4.3 Περιεχόμενο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων και 

υποσυστημάτων ου είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας 

οργανισμός. Ενδεικτικά ως τέτοια συστήματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

1. Εγκεκριμένο οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας 

καθώς και τη διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες. Μέσα από ένα 

σύστημα <οργανόγραμμα> πρέπει να διαγράφεται μα σαφήνεια και να προσδιορίζεται 

η περιοχή ευθύνης ανά τομέα, τμήμα. 

2. Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Περιγραφή 

καθηκόντων ανά τμήμα και ανάπτυξη διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις 

δραστηριότητες των ιεραρχικών επιπέδων. 

3. Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασμών και στόχων και την πολιτική υλοποίησης 

αυτών βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και τρόπου δράσης, ώστε να 

επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσμα. 

4. Μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο προγραμματισμό δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, ανά 

δραστηριότητα, με αντίστοιχο απολογισμό και επισήμανση των αποκλίσεων, καθώς και 

την αιτιολόγηση αυτών. 

5. Πλήρες και ενήμερο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται με 

σαφήνεια το αντικείμενο εκμετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του 

οικονομικού φορέα. 

6. Πολιτική αγορών‐ προμηθειών σε όλες τις κατηγορίες και επίπεδα. 

7. Πολιτική πωλήσεων και τιμολόγηση σε εσωτερικό –εξωτερικού σε όλα τα επίπεδα 

των πελατών. 

8. Διαδικασίες εισπράξεων και διαχείρισης αυτών. Επίσης, διαχείριση των ίδιων και 

ξένων κεφαλαίων. 

9. Διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων. 

10. Συστήματα πληροφόρησης. Αξιόπιστο σύστημα M.I.S. με ευρύτητα επιχειρησιακού 

πνεύματος που συμβάλλει στην αναβάθμιση των επιδιωκόμενων στόχων. 
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11. Κανονισμό ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων. 

12. Σύστημα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε 

στελέχη για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης 

της Εταιρείας, έναντι τρίτων. 

13. Διαδικασίες καθορισμού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεως δαπανών.  

14. Γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού συστήματος, με την 

ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραμίδας που να 

διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία. 

15. Αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύστημα, σωστά οργανωμένο που να παρέχει την 

απαιτούμενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία. 

16. Στρατηγική και πολιτική επενδύσεων βραχυχρόνια και μακροχρόνια ως και οι 

αναμενόμενες αυτών αποδόσεις. 

17. Πολιτική λήψη δανείων για επενδύσεις και κεφαλαίου κινήσεως, ως επίσης και 

αποπληρωμή αυτών. 

18. Διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις απόδοση φόρων 

και δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών. 

19. Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, μισθοδοσίας, κοινωνικών παροχών, 

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίηση και γενικότερα σωστής 

διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. 

20. Διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού και παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών. 

21. Ασφάλεια (Security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου 

προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών. 

22. Συστήματα I.S.O., έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

23. Σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας (E.M.A.S.= Environmental Management 

Auditing Systems), προκειμένου να αποφευχθούν απρόβλεπτες συνέπειες στο 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σύμφωνα με τις περιβαλλοντολογικές 

προδιαγραφές, I.S.O. 14001, έγκριση τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2‐ 4‐ 1996. 

24. Εσωτερικό Έλεγχο (internal Audit), που αποτελεί μέρος του Σ.Ε.Ε. που είναι 

αρμόδιος για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ως επίσης και των επιμέρους 

συστημάτων , λειτουργιών αυτού. 
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25. Λοιπές δραστηριότητες που έχει ο οργανισμός και επιχειρούν να εξασφαλίσουν την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και επιδιώξεων. 

 

4.4 Βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου(Σ.Ε.Ε.) 

 

Η αναφορά που ακολουθεί σε μια σειρά βασικών αρχών του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου έχει ως σκοπό να μυήσει τους εσωτερικούς ελεγκτές στη φιλοσοφία και τη 

δομή των λειτουργιών του ίδιου του συστήματος, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες 

εκείνες γνώσεις και ικανότητες, για την καλύτερη αξιολόγηση των λειτουργιών και των 

διαδικασιών αυτού. Ως βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε. , ενδεικτικά θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε:  

α. Κατάλληλη στελέχωση 

Η σωστή στελέχωση από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, και ο ανάλογος αριθμός 

αυτού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση και ειδικά σε μια 

περίοδο με τάσεις διεθνοποιούμενης αγοράς που δεν επιδέχεται πειραματισμούς για 

κακή επιλογή στελεχιακού δυναμικού. Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει ν δοθεί στη 

σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού από τα στελέχη μέχρι και 

τον απλό ανειδίκευτο εργαζόμενο. Η σωστή λοιπόν αξιολόγηση και αξιοποίηση του 

εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού 

ή ιδιωτικού φορέα. 

β. Αποκέντρωση της διοίκησης 

Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, η 

διοίκηση, καθώς και κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει ανάλογα να μεριμνούν 

ώστε: 

1. Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

2. Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες 

και να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για το αποτέλεσμα 

των δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων. 

3. Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος τόσο των 

διοικητικών οργάνων όσο και των αρμοδίων τμημάτων και αναλόγως να λαμβάνονται 

μέτρα. 
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γ. Διαχωρισμό καθηκόντων και ευθυνών 

Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων κ ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που άπτονται της ζωτικότητας τη επιχείρησης, όπως τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικά σημασίας τμήματα 

παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένα. 

Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και άτομο δεν πρέπει να έχει την 

αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σημαντική λειτουργία η συναλλαγή. 

Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από έναν και μόνον 

υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, 

από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο. 

δ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων 

Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων απαιτείται 

εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν κατ’ 

ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις, εν αντιθέσει με αυτές που ρυθμίζονται μέσω των 

καθιερωμένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων η 

επιχείρηση κατ΄ ανάγκη πρέπει να κινείται. 

ε. Διασφάλιση των συναλλαγών. 

Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες και τις κατευθύνσεις της 

διοίκησης έτσι ώστε: 

• Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις. 

• Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν από κάθε 

συναλλαγή. 

• Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε λογιστικού 

γεγονότος. 

• Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και οργανωμένα έντυπα, 

ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή πληροφόρηση. 

• Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα ή πιθανότητα λάθους 

• Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και η παροχή 

πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων. 

Για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού η κάθε συναλλαγή θα πρέπει να 

ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή: 

• Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα άτομα που 

θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και μέχρι ποιο ποσό. 
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• Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την εκτέλεση της. Κάθε 

έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για την επιχείρηση και τους 

εργαζομένους. 

• Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η διαδικασία της έγκρισης. 

• Της καταγραφής. Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την εκτέλεση, είναι μια 

δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της ίδιας συναλλαγής και παροχή 

άμεσης εικόνας των συναλλαγών. 

στ. Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας 

Η συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άμεση 

διαρθρωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται για την τήρηση και κατανόηση των 

διαδικασιών για την εξασφάλιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και 

προϊόντων. 

ζ. Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση 

Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσματα μελετών συμπεράσματα 

συσκέψεων και συνεδρίων , που προέρχονται από το εξωτερικό και το 

ενδοεπιχειρισιακό περιβάλλον και που αποτελούν μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης 

της απόδοσης των δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και 

κατάλληλα και να διανέμονται έγκαιρα , τακτικά και προγραμματισμένα σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων. 

η. Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο 

Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια τμήματα, καθώς και η έκταση αυτού πρέπει να 

ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στη φύση των δραστηριοτήτων του φορέα, στην 

οργάνωση αυτού και ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένο το κάθε τμήμα. 

Κατά συνέπεια το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπέρμετρο. Ειδικά για το 

τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το σχεδιασμό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιμάται αν 

είναι εφικτό, το κόστος κ η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο. 

θ. Θέσπιση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Για άμεση, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση της διοίκησης από μια διαφορετική 

οπτική γωνία, σε ένα οργανωμένο φορέα, προϋποθέτει τη θέσπιση ενός ανεξάρτητου 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανεξαρτησία του, ως κύριο χαρακτηριστικό, καθώς 

και η εποπτεία του από τη διοίκηση, του δίδει τη δυνατότητα να αξιολογεί και να 

εκτιμά τις διαδικασίες σε όλο το εύρος , καθώς επίσης και το βαθμό υλοποίησης των 

αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά. 
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Η πλήρης υποστήριξη τότε εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση του παρέχει τη 

δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των λειτουργιών, 

στοιχείο απαραίτητο , προκειμένου να παρέχει στη διοίκηση να έχει την πληροφόρηση 

εκείνη , που να τη βοηθήσει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο για τον οποίο είναι κ υπεύθυνη. 

 

4.5 Μελέτη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Χρόνος μελέτης και αξιολόγησης εσωτερικού ελέγχου. 

Η μελέτη και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ανήκει στο μέρος εκείνου της 

συνολικής ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, σε ενδιάμεση χρονική περίοδο και πριν τι κλείσιμο των βιβλίων 

της επιχείρησης. Παρ όλη αυτή τη δυνατότητα, ας σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί τελεσίδικα, 

παρά μόνα μαζί με τον κανονικό έλεγχο, οπότε θα εκτιμηθεί και το μέγεθος των 

επιπτώσεων των πιθανών αδυναμιών του στις λογιστικές καταστάσεις, αδυναμίες οι 

οποίες εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης αλλά και επιβεβαιώθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Κατά το τελικό στάδιο θα συνταχθούν, επίσης, και οι 

όποιες συστάσεις, αναφορικά με τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν στην επιστολή προς τη διοίκηση. 

Ας σημειωθεί ότι ο χρόνος έναρξης, καθώς και το μέγεθος της μελέτης του εσωτερικού 

ελέγχου, θα εξαρτηθεί κυρίως από το μέγεθος της μονάδας. Ενδεικτικά μπορούμε να 

πούμε ότι η εσωτερική οργάνωση μιας μεγάλης μονάδας μπορεί μεν να εκτείνεται, 

λόγω του μεγέθους της, σε μεγάλη έκταση, αλλά το μέγεθος της επιβάλλει την ύπαρξη 

ικανού κ αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη λειτουργία της, 

πράγμα το οποίο είναι και το επιθυμητό και ζητούμενο στην αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου. Από την άλλη μεριά μια μικρή μονάδα είναι δυνατόν να 

παρουσιάζει την εξής ενδιαφέρουσα συγκυρία: να μην διατηρεί κανένα ικανοποιητικό 

σύστημα επίσημου εσωτερικού ελέγχου, αλλά να είναι δυνατόν να ασκείται άτυπος μεν 

αλλά πραγματικός τέτοιος έλεγχος επ αυτής από τον ιδιοκτήτη και με τη βοήθεια 

κάποιου έμπιστου και ικανού στελέχους. Τη σοβαρή πιθανότητα μια τέτοιας 

περίπτωσης ο ορκωτός ελεγκτής α πρέπει να έχει υπ όψιν και να διαμορφώσει ανάλογα 

την προσέγγισή του στην αξιολόγηση τούτου. Πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ο ορκωτός 

ελεγκτής μάλλον με τις μεσαίου μεγέθους μονάδες, οι οποίες συγκεντρώνουν μεν τα 
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χαρακτηριστικά και τις συνεπαγόμενες ανάγκες για ύπαρξη και αποτελεσματική 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου των μεγάλων μονάδων, δεν έχουν, δε, για λόγους όχι 

μόνο οικονομικούς αλλά και γρήγορης ανάπτυξης και έλλειψη πείρας , ακόμα 

εγκαταστήσει η λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα πλήρες σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Μια τέτοια ενδιάμεση και αμφίρροπη κατάσταση παρουσιάζει , ίσως , 

μεγαλύτερη δυσκολία στη διαμόρφωση του τρόπου μελέτης και αξιολόγησης του 

εσωτερικού ελέγχου από ότι η περίπτωση της μικρής μονάδας για την οποία 

γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο σύστημα ελέγχου ή την περίπτωση της 

μεγάλης μονάδας όπου οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες επέβαλαν την εγκατάσταση 

ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο και την έκταση της μελέτης του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη προηγούμενων και συνεχών ελέγχων από τον ίδιο 

ελεγκτή η την ίδια εταιρεία ελεγκτών, στη οποία περίπτωση στους επομένους ελέγχους 

η διαδικασία της μελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί σημαντικά 

λιγότερο χρόνο και περιορίζεται στις μεταβολές και τις επιπτώσεις τούτων στον 

εσωτερικό έλεγχο, Επίσης , η ύπαρξη ή μη τμήματος εσωτερικών ελεγκτών θα 

επηρεάσει θετικά ή αρνητικά ανάλογα το κόστος της μελέτης και αξιολόγησης του 

εσωτερικού ελέγχου. Τέλος η ηλικία της μονάδας αν είναι δηλαδή νέα και ακόμα 

οργανώνεται και απαιτεί, συνεπώς, συνεχή οργάνωση, προφανώς θα έχει να κάνει με 

την ύπαρξη αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία ικανού εσωτερικού ελέγχου. 

 

4.5.α. Μέσα μελέτης εσωτερικού ελέγχου. 

 

Για την εξέταση και μελέτη πριν την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου της προς 

έλεγχο μονάδας. Ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε δικής του 

επινόησης μεθόδους και μέσα είτε να επιλέξει και να συνδυάσει από την ελεγκτική 

βιβλιογραφία τα παρακάτω: 

Πηγές πληροφοριών για τη μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εξωτερικός 

ελεγκτής θα χρειαστεί να ανατρέξει σε πηγές γι συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών που θα χρειαστούν για την περιγραφή των διαφόρων λειτουργιών της υπό 

έλεγχο μονάδας, έτσι ώστε να παραχωρήσει στη συνέχεια στη διαπίστωση της ύπαρξης 

ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου επί των λειτουργιών τούτων. 

Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι οι παρακάτω: 
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1. Τα εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών, επάνδρωσης , καθώς και περιγραφής 

αντίστοιχων καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης. 

2. Η επιμέρους οργάνωση του λογιστηρίου όπως αυτή απεικονίζεται στα ιδιαίτερα 

οργανογράμματα, καθώς και η περιγραφή των λειτουργιών σε αυτό. 

3. Συνεντεύξεις και συζητήσεις με στελέχη αλλά και συγκεκριμένα σημαντικά κατά 

περίπτωση μέλη του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξαρτήτως επιπέδου. 

4. Φάκελοι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. 

5. Εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης, καθώς και των πρακτικών γενικής 

συνελεύσεως, διοικητικού συμβουλίου, αλλά και της εν γένει αλληλογραφίας της 

μονάδας αν χρειαστεί. 

6. Επιθεώρηση , παρατήρηση και εξοικείωση του ελεγκτή με τις διαδικασίες και 

λειτουργίες, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα μέσα διεκπεραίωσης των ελεγχόμενων 

λειτουργιών και διαδικασιών. 

 

4.5.β. Μέθοδοι μελέτης εσωτερικού ελέγχου 

1. Διαγράμματα ροής 

2. Ερωτηματολόγιο 

3. Γραπτή περιγραφή 

4. Τέστς (δοκιμές) 

1. Διαγράμματα ροής (flowcharts). Το διάγραμμα ροής μπορεί να απεικονίσει 

γραφικά επιμέρους στάδια και διαδικασίες μιας λειτουργίας της επιχείρησης και μέσα 

από την παράσταση αυτή να εντοπιστούν σημεία αδυναμίας στην άσκηση εσωτερικού 

ελέγχου επί της συγκεκριμένης λειτουργίας. Η χρήση διαγραμμάτων ροής στην μελέτη 

των υποσυστημάτων εσωτερικού ελέγχου είναι ευρέως διαδεδομένη, γιατί παρέχει το 

πλεονέκτημα της άμεσης και γρήγορης οπτικής άποψης της διαδικασίας υπό μελέτη, 

αφ' ενός και αφ' ετέρου της ευκολότερης σε σύγκριση με τη γραπτή, παρουσίασης της 

συγκεκριμένης διαδικασίας. Απαιτείται βεβαίως η γνώση κάποιων κοινώς αποδεκτών 

και χρησιμοποιούμενων συμβόλων για καλύτερη επικοινωνία, συνήθως δανειζομένων 

από τη μηχανογράφηση, των οποίων η χρήση δεν είναι, βεβαίως, απαραίτητη ή 

υποχρεωτική. Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικοί πλαστικοί χάρακες/οδηγοί, με τη βοήθεια 

των οποίων είναι πολύ εύκολη και γρήγορη η χάραξη των συμβόλων αυτών. 

2. Ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγχου συνιστά μια μεθοδική 

αναφορά μέσω ερωτήσεων σε όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου συστήματος και 

υποσυστήματος συγκεκριμένης εσωτερικής λειτουργίας ή διαδικασίας, με έμφαση και 
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ευαισθησία σε στοιχεία τούτων που αφορούν και μπορούν να αποκαλύψουν την ύπαρξη 

και αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ή προβλημάτων. Μια απλούστερη 

μορφή ερωτηματολογίου αναφέρεται στην ελεγκτική βιβλιογραφία και ως κατάλογος 

σημείων (checklist). 

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ευρέως από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες 

διεθνώς, καθόσον τούτο συνιστά πρακτικό τρόπο προσέγγισης της μελέτης εσωτερικού 

ελέγχου, καθώς και εποπτείας της εν λόγω διαδικασίας σε έναν έλεγχο από τους 

υπευθύνους της ελεγκτικής ομάδας. Έχει βεβαίως και επικριθεί για την κατάχρηση που 

γίνεται και με βασικό αλλά και σοβαρό επιχείρημα ότι τούτο αντικαθιστά – ως 

μηχανιστική διαδικασία απαντήσεων στις ερωτήσεις «ναι», «όχι»‐  πολλές φορές την 

κριτική σκέψη αυτού που μελετά τα σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Η μορφή του ερωτηματολογίου είναι τέτοια που οι αρνητικές απαντήσεις σε κρίσιμες 

ερωτήσεις σημαίνουν πρόβλημα εσωτερικού ελέγχου στην ελεγχόμενη διαδικασία ή 

λειτουργία και παραπέμπουν σε ανάληψη μέτρων προς αντιμετώπιση της εντοπισθείσης 

αδυναμίας από μέρους του ελεγκτή με κατάλληλη διαμόρφωση (και πολλές φορές 

προσαρμογή του μόνιμου για την συγκεκριμένη επιχείρηση, τουλάχιστον) του 

προγράμματος ελέγχου, αλλά και σε παράλληλη επισήμανση των εν λόγω αδυναμιών 

στο γράμμα των ελεγκτών προς τη διοίκηση στο τέλος του ελέγχου. Εννοείται ότι τα 

ερωτηματολόγια διαφέρουν ως προς το περιεχόμενό τους ανάλογα με τον κλάδο στον 

οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

3. Γραπτή περιγραφή. Η μέθοδος της γραπτής περιγραφής αποτελεί μια γραπτή 

παρουσίαση των φάσεων μιας λειτουργίας, καθώς και των ανθρώπων που 

υπεισέρχονται σε κάθε φάση με τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. Στη μέθοδο αυτή, 

επιπλέον της περιγραφής των επιμέρους φάσεων της λειτουργίας που περιγράφεται, ο 

ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει συγχρόνως να αποφανθεί και ως προς την ύπαρξη ή μη 

εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συνιστούν μέσα εξάσκησης εσωτερικού ελέγχου και 

των οποίων η ύπαρξη, στη μέθοδο ερωτηματολογίου, ερευνάται υπό μορφή σαφούς και 

συγκεκριμένης ερωτήσεως. Η ταυτόχρονη επισήμανση των αδυναμιών επιβάλλεται έτσι 

ώστε να μην ξεχαστούν από τον ελεγκτή οι σχετικές λεπτομέρειες. 

Η γραπτή περιγραφή, ως μέθοδος μελέτης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μιας 

λειτουργίας, έχει το πλεονέκτημα ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις περιπτώσεις μικρών 

επιχειρήσεων στις οποίες έχει δυνατότητα προσαρμογής, καθώς και το πλεονέκτημα ότι 

καλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες της υπό μελέτη λειτουργίας. 
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4. Τεστ. Αφού έχει, με τον ένα ή τον άλλο από τους παραπάνω τρόπους, την εικόνα των 

διαφόρων λειτουργιών της μονάδας, πάντοτε με έμφαση κατά την παρουσίασή τους στη 

διαφάνεια του εσωτερικού τους ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει πρώτα τη λειτουργία τους κατά τον εμφανιζόμενο τρόπο και μετά να 

προχωρήσει στην αξιολόγηση του όποιου του εσωτερικού ελέγχου. 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη δοκιμή των περιγραφόμενων διαδικασιών. Τούτο μπορεί 

να γίνει με δυο τρόπους: 

α. φυσική παρακολούθηση(όπου είναι δυνατόν) της περιγραφόμενης λειτουργίας από 

τον εξωτερικό, ορκωτό ελεγκτή, 

β. αναδρομή όλων των παραστατικών μιας πράξης, που εκτελούνται στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης λειτουργίας, μέσα από όλα τα στάδια της εκτέλεσης της. Η επιβεβαίωση 

της εκτέλεσης της λειτουργίας, όπως τούτη περιγράφεται μέσα από αυτό τον τρόπο της 

αναδρομής των παραστατικών, στηρίζεται στη λογική ότι τούτο θα αποδειχθεί αφού τα 

εν λόγω παραστατικά καλύπτουν και καταγράφουν, υποτίθεται, αυτή τη διαδρομή.  

 

4.5.γ. Χαρακτηριστικά ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

Δεν υπάρχει τέλειο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και 

δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που να είναι 

κατάλληλο για όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Τα ειδικά χαρακτηριστικά ελέγχου 

σε οποιοδήποτε σύστημα εξαρτώνται από συγκεκριμένους παράγοντες,  όπως είναι το 

μέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης (έναντι εργασίας ή κεφαλαίου), η 

οργανωτική δομή και οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης, για να διατυπώσουν 

ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρμοστούν  θα βοηθήσουν την 

επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου. 

Ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

α. Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο 

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

παράγοντες του οργανωτικού συστήματος από το οποίο περιβάλλεται η επιχείρηση. 

Παράγοντες όμως όπως οι γραμμές παραγωγής, η γεωγραφική κατανομή των 

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

και τα υποκαταστήματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση στη μελέτη και 

στην καθιέρωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η διοίκηση ενδιαφέρεται για 

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

ελεγκτών του οργανωτικού σχήματος  επικεντρώνεται στο βαθμό στον οποίο το 
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σύστημα διευκολύνει την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του ελέγχου. Η 

αυτονομία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ο καθορισμός των δραστηριοτήτων 

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

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

υπευθυνοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων μελών του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Ένα σωστά σχεδιασμένο οργανωτικό σχήμα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τη διεξαγωγή των συναλλαγών σύμφωνα με τις στρατηγικές και την 

πολιτική της επιχείρησης, ότι διευκολύνεται η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, 

ότι προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και ότι προωθείται και εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων.  

β. Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

Μια σύγχρονη επιχείρηση με τα σύνθετα πολύπλοκα προβλήματα που παρουσιάζει, 

είναι αδύνατο να διοικηθεί από ένα άτομο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχήμα 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων, εξουσίας και ευθυνών, ώστε ορισμένα άτομα  να έχουν τη 

δύναμη  και εξουσία να εγκρίνουν την εκτέλεση των διαφόρων συναλλαγών. Η πηγή 

της εξουσίας στην επιχείρηση βρίσκεται στους μετόχους, οι οποίοι, στη συνέχεια την 

εκχωρούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκχωρεί αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον 

Γενικό Διευθυντή ή σε άλλους αξιωματούχους και διευθυντικά στελέχη της 

επιχείρησης. Όσο χαμηλότερα φτάνει αυτή η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων, τόσο 

αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. 

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

δυνατόν να υπάρχει η μία χωρίς την άλλη. Αν ένα άτομο έχει την εξουσία να εγκρίνει 

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

καταχωρούνται σε κάποιο λογιστικό σύστημα και να μπορούν αργότερα  να ελεγχθούν. 

Ένα καλό σύστημα εσωτερικού ελέγχου κάνει τα άτομα υπεύθυνα για τις ενέργειες 

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

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

πληρωθούν αμέσως, καθώς και τις αγορές “επί αντικαταβολή”. Ο ταμίας είναι 

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

δικαιολογητικών και των καταχωρήσεων, και αποδίδει λογαριασμό στον κεντρικό ή 

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

έκτακτοι έλεγχοι και καταμέτρηση μετρητών από κάποιο υπεύθυνο από τις οικονομικές 

υπηρεσίες. Ένα τέτοιο σύστημα διασφαλίζει επαρκώς την υπευθυνότητα του ταμία. 
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Συνήθως η εκτέλεση μίας συναλλαγής, σαν απόρροια της εξουσίας που δίνεται σε ένα 

άτομο, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και έκδοση ενός παραστατικού εγγράφου, το 

οποίο αποτελεί τη βάση για την υπευθυνότητα και τον έλεγχο της αρμοδιότητας της 

εκτέλεσης της συναλλαγής. Είναι γνωστό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν 

καταχωρήσεις και εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα, 

εσωτερικά ή εξωτερικά (η αρχή του δικαιολογητικού της λογιστικής). 

Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, με τα κύρια χαρακτηριστικά της 

εξουσιοδότησης εξουσίας, αρμοδιοτήτων και υπευθυνότητας, περικλείει τους εξής 

τέσσερις παράγοντες. Το σύστημα  πρέπει να είναι ικανό να εξασφαλίζει ότι οι 

συναλλαγές : 

1. Έχουν εκτελεστεί κατάλληλα. 

2. Έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα 

3. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, 

και  

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

με την ύπαρξη των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

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

Η εκτέλεση των συναλλαγών : το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν 

διευθυντικό εργαλείο, για να καθοριστεί αν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί από 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα και ότι η  εξουσιοδότηση έγινε σύμφωνα με την 

πολιτική της επιχείρηση. Ακόμη ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για 

τις διάφορες εγκρίσεις που απαιτούνται και εκδόθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα. Π.χ. η έγκριση για την εκροή μετρητών για την αγορά αποθεμάτων είναι 

αποτέλεσμα πολλών σταδίων εξουσιοδότησης, η οποία εξετάζεται για την πληρότητα 

και αυθεντικότητα σε κάθε διαδοχικό στάδιο εκτέλεσης της συναλλαγής αυτής. Πριν 

εγκριθεί η πληρωμή, ο υπεύθυνος των λογαριασμών των πιστωτών εξετάζει την εντολή 

αγοράς, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο αποθηκάριο, και το τιμολόγιο του 

προμηθευτή. Μετά την εξέταση και έγκριση των τριών αυτών εγγράφων της 

συναλλαγής και των σχετικών υπογραφών και θεωρήσεων αυτών, δημιουργείται η 

υποχρέωση πληρωμής για την επιχείρηση. Η διαδικασία εξουσιοδότησης και εκτέλεσης 

της συναλλαγής αποτελεί μέρος του εσωτερικού ελέγχου και ενδιαφέρει τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή. 

Η καταχώρηση των συναλλαγών : η εκτέλεση της συναλλαγής ακολουθείται από την 

καταχώρηση αυτής στα βιβλία από τα αρμόδια άτομα. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
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προβλέπει την καταχώρηση του κατάλληλου ποσού στην ημερομηνία εκτέλεσης της 

συναλλαγής, σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Η μέθοδος 

καταχώρησης εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής. Η χρησιμοποίηση π.χ. 

αριθμημένων τιμολογίων πωλήσεων βοηθάει στον έλεγχο του αναλυτικού ημερολογίου 

πωλήσεων, για να διαπιστωθεί αν όλα τα τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί στο 

ημερολόγιο.  

Πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία : η δυνατότητα πρόσβασης στα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία εξαρτάται από τη φύση των περιουσιακών στοιχείων και τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας της επιχείρησης. Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να διευκολύνει και να μην εμποδίζει την κανονική λειτουργία της επιχείρησης. 

Η χρησιμοποίηση δε των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν 

εγκρίσεων και αφού εκδοθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα. π.χ. Δεν 

είναι δυνατόν να έχουν όλα τα άτομα πρόσβαση στις αποθήκες της επιχείρησης, ούτε 

να αποστέλλονται πρώτες ύλες στο τμήμα παραγωγής χωρίς τις απαραίτητες εντολές 

και δελτία αποστολής. 

Σύγκριση των υπολοίπων των βιβλίων με την απογραφή : ένα σύστημα περιοδικής 

απογραφής και σύγκρισης με τα υπόλοιπα των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στα 

βιβλία θα δείξει αν αυτά συμφωνούν ή αν υπάρχουν λάθη, ή να διαπιστωθούν απώλειες 

ή παράνομες αφαιρέσεις των περιουσιακών στοιχείων. Η απογραφή και σύγκριση 

εξαρτάται από τη φύση και τον κίνδυνο κάθε περιουσιακού στοιχείου. Ο έλεγχος π.χ 

των μηχανημάτων μπορεί να γίνεται κάθε ένα ή δύο χρόνια, ενώ ο έλεγχος ορισμένων 

αποθεμάτων πρέπει να γίνεται μερικές φορές μέσα στο χρόνο. Ο έλεγχος των 

χρεογράφων ή γραμματίων εισπρακτέων πρέπει να γίνεται ακόμη πιο συχνά, γιατί ο 

κίνδυνος κλοπής ή απώλειας είναι ακόμη μεγαλύτερος.  

γ. Λογιστική διάρθρωση. 

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

ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο πρέπει να μετράει τη λειτουργικότητα και 

αποτελεσματικότητα των επιμέρους οργανωτικών μονάδων. Ένα τέτοιο σύστημα 

πρέπει να αποτελείται από :  

1. Ένα διάγραμμα λογαριασμών. 

Το διάγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται με 

τους τίτλους τους, τους κωδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στο καθένα, ανάλογα με 

την ομάδα στην οποία ανήκουν και το περιεχόμενο των λογαριασμών. Για κάθε 

λογαριασμό πρέπει να δίνεται ένας σύντομος ορισμός αυτού και να περιγράφεται 
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λεπτομερώς το περιεχόμενό του κάθε λογαριασμού, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εύκολα οι λογαριασμοί, αλλά και να ενημερωθούν όσοι ασχολούνται 

με την ανάλυση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το διάγραμμα 

των λογαριασμών είναι αναγκαίο για τη σωστή διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, 

γιατί μόνο αν το περιεχόμενο κάθε λογαριασμού είναι επακριβώς καθορισμένο, είναι 

δυνατόν να διασφαλιστούν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα εμφανίζονται 

σωστά στα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών και δε θα βρίσκονται 

διασπαρμένα σε πληθώρα άλλων ανομοιογενών λογαριασμών. Λογαριασμοί όπως 

“διάφορα έξοδα διοίκησης”, “προσωρινοί λογαριασμοί”, “διάφοροι λογαριασμοί”, 

κ.τ.λ., που συνήθως εμφανίζουν σημαντικά ποσά, παραπλανούν τον αναγνώστη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εμφανίζουν λανθασμένη εικόνα των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

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

υπεύθυνο για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Ο αριθμός των λογαριασμών που 

θα περιλαμβάνεται στο διάγραμμα εξαρτάται από τη φύση και την έκταση των 

εργασιών της επιχείρησης. 

2. Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών. 

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

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

επιχειρήσεις απαιτείται μια περισσότερο λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών, 

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

ταξινόμηση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των λογιστικών δεδομένων μιας 

επιχείρησης. Η ομοιόμορφη παρουσίαση ομοειδών συναλλαγών είναι ουσιώδης για την 

τήρηση αξιόπιστων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την ετοιμασία ειλικρινών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πράγμα που επιτυγχάνεται μόνο αν οι διαδικασίες 

και τα λογιστικά πρότυπα είναι γνωστά σε όλους τους υπαλλήλους. 

3. Περιγραφή θέσεων. 

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

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

περιγραφή περιλαμβάνει μία λίστα από καθήκοντα και αρμοδιότητες, καθώς και πλήρη 

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

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών επίσημα αναγνωρίζει το διαχωρισμό 

αρμοδιοτήτων σε περισσότερα άτομα και καθορίζει το βαθμό εξουσίας και 

υπευθυνότητας για κάθε άτομο στην επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται 
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οι αμφιβολίες για το ποιος είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη εργασία, ποιος πρέπει 

να εγκρίνει ορισμένες συναλλαγές και ποιος πρέπει να δώσει εντολή πληρωμής 

ορισμένων ποσών. 

4. Πρωτοβάθμιους λογαριασμούς ελέγχου. 

Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί ελέγχου είναι λογαριασμοί του Γενικού Καθολικού, 

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

αναλυτικών καθολικών για την παρακολούθηση των υπολοίπων των αναλυτικών αυτών 

των λογαριασμών. Στο τέλος της περιόδου (π.χ. Μήνα), συντάσσονται τα προσωρινά 

ισοζύγια του Γενικού Καθολικού, όπως και τα ισοζύγια των αναλυτικών καθολικών, 

και γίνεται σύγκριση για τη συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών του 

αναλυτικού καθολικού με τα υπόλοιπα του λογαριασμού του Γενικού Καθολικού. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας αναζητούνται τα λάθη και καταλογίζονται ευθύνες, γιατί οι δύο 

λειτουργίες εκτελούνται από διαφορετικά άτομα ώστε να διευκολύνεται ο εσωτερικός 

έλεγχος και ο εντοπισμός ευθυνών. Άλλος υπάλληλος ενημερώνει το Γενικό Καθολικό 

και άλλος υπάλληλος ενημερώνει τις καρτέλες των πελατών (πιστωτών ή αποθήκης). 

Έτσι διαχωρίζονται οι ευθύνες και αποφεύγονται λάθη ή παραλήψεις.  

5. Αριθμημένα εσωτερικά έγγραφα. 

Μόνο δικαιολογητικά από κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να γίνουν 

δεκτά και να χρησιμοποιηθούν για καταχωρήσεις στο λογιστικό σύστημα, 

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

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

επιβάλλεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Έτσι π.χ. για την πώληση 

εμπορευμάτων διευκολύνεται ο έλεγχος αν τα τιμολόγια είναι αριθμημένα και έχουν τις 

προβλεπόμενες εγκρίσεις. Το ίδιο για τα δελτία αποστολής εμπορευμάτων, τις εντολές 

αγορών, την έκδοση φορτωτικών, την έκδοση επιταγών κ.τ.λ. Τα προ αριθμημένα αυτά  

παραστατικά έγγραφα πρέπει να φυλάγονται επαρκώς και να διενεργείται και 

αριθμητικός έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα.  

6. Έλεγχο των εισερχόμενων στοιχείων και τις διαδικασίες αυτών. 

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

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

λαμβάνονται, ταξινομούνται κατάλληλα και παίρνουν κάποιο αύξοντα αριθμό, για 

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

ποσά κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και μεταφέρονται σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις και καταχωρίσεις, για παραπέρα χρήση και επεξεργασία. Πολλές 
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επιχειρήσεις και υπηρεσίες ή τμήματα αυτών, για τη διευκόλυνση του εσωτερικού 

ελέγχου, χρησιμοποιούν αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχομένων 

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

για τη σωστή εμφάνιση των λογιστικών καταχωρήσεων και της περιουσιακής θέσης της 

επιχείρησης. 

δ. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 

Η επιτυχία οποιουδήποτε συστήματος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από την 

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

μοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων, εκπαίδευσης και 

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

εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η στελέχωση των υπηρεσιών εσωτερικού από 

τα κατάλληλα άτομα αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας των αυτών. Γι' αυτό η 

διαδικασία επιλογής είναι πολύπλοκη και συνήθως περιλαμβάνει προσωπική 

συνέντευξη, εξέταση της προϋπηρεσίας, πολλές φορές διενέργεια εξετάσεων για να 

διαπιστωθεί η επαγγελματική γνώση και ικανότητα. Η ασφάλεια έναντι καταχρήσεων 

είναι ένα σπουδαίο τμήμα της διαδικασίας πρόσληψης. Συνήθως καλείται ο υπάλληλος 

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

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

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

καλός και αν είναι ο εσωτερικός έλεγχος, δεν είναι δυνατόν να προσφέρει πλήρη 

διασφάλιση για ζημιές και υπεξαιρέσεις από κακοήθεις υπαλλήλους. 

Αυτό συμβαίνει συνήθως σε τράπεζες. Η απάτη δεν είναι εύκολο να εμποδιστεί 

δίνοντας έμφαση μόνο σε επιλογή άριστου χαρακτήρα και τίμιων υπαλλήλων. Όλοι 

είναι τίμιοι, μέχρι να αποκαλυφθεί η απάτη. Οι πιο έμπιστοι υπάλληλοι είναι εκείνοι 

που διαπράττουν τις φοβερότερες καταχρήσεις, η εμπιστοσύνη σε αυτούς τους δίνει τη 

δυνατότητα να έχουν εύκολη προσπέλαση σε μετρητά, σε χρεόγραφα, στους 

υπολογιστές και στα βιβλία της επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν 

καταχρήσεις. Γι' αυτό, για ορισμένα άτομα, σε ευαίσθητες θέσεις (π.χ. Ταμίας), πρέπει 

να αναζητούνται ασφάλειες, είτε από ειδικές ασφαλιστικές εταιρείες, είτε από τράπεζες, 

με εγγυητικές επιστολές, είτε από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με δεσμευμένες 

καταθέσεις. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα παραχωρούν ατομικές και ομαδικές 

ασφάλειες, έναντι καταχρήσεων από προσωπικό εταιρειών. Ο ισχυρός εσωτερικός 

έλεγχος ελαττώνει την πιθανότητα τέτοιων καταχρήσεων και κλοπών, δεν μπορεί όμως 

να την εξαλείψει τελείως. 
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Για να προστατευτεί μια επιχείρηση επαρκώς από καταχρήσεις, απαιτούνται : α. Ένα 

ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, β. Τακτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητους ορκωτούς 

ελεγκτές, και γ. Ασφάλειες έναντι καταχρήσεων για προστασία, μέχρι ορισμένου 

ποσού, από ζημιές που οφείλονται στην απιστία υπαλλήλου. 

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

υπάλληλος θα είναι ικανός να προσφέρει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες στην 

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

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

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

επιμόρφωση συνήθως είναι περισσότερο πρακτική και αναφέρεται στις λεπτομέρειες, 

τις διαδικασίες και στα προβλήματα της εργασίας. Η πολιτική του προσωπικού πρέπει 

να προβλέπει εσωτερική μετακίνηση σε άλλα τμήματα για να καλυφθούν τα κενά, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απουσιών. Γι' αυτό ο νέος υπάλληλος θα πρέπει να 

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

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

προσωπικού πρέπει να προβλέπει ώστε όλοι οι υπάλληλοι υποχρεωτικά να παίρνουν τις 

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

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

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

κατάλληλες πολιτικές προσωπικού, μπορεί να συντελέσει στην αποκάλυψη των 

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

Ένα κάλο σύστημα προσωπικού δεν είναι εκείνο που περιέχει μόνο διαδικασίες 

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

συχνή και καλή επίβλεψη αυτού. Συχνά οι υπάλληλοι συναντούν προβλήματα, τα οποία 

μόνο ο άμεσος προϊστάμενος είναι ικανός να τα λύσει. Ακόμη, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα πρέπει να γίνεται επίβλεψη προσωπικού, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο 

και η ποιότητα της εκτέλεσης της εργασίας και να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις.   

ε. Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

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

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, και υπάγεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

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

διευθυντή – ιδιοκτήτη ή κάποιου άλλου μέλους της διοίκησης αυτής. Ο εσωτερικός 

έλεγχος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ασχολείται τόσο με το διοικητικό έλεγχο, 

όσο και με το λογιστικό ή οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο. Το προσωπικό του 
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τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την επιτυχία και την επίτευξη των 

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

αποτελεσματικότητα και τις διαδικασίες του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Ο 

εξωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να πετύχει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή, 

γιατί αυτός είναι ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Η έλλειψη ανεξαρτησίας του 

εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να μειώσει σημαντικά την σπουδαιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Αν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση, την 

οποία καλείται να ελέγξει, τότε η αποτελεσματικότητα αυτή είναι πολύ αμφίβολη. Για 

να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να βρίσκεται μόνο κάτω 

από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον πρόεδρο της εταιρείας. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

εργασία του προσωπικού του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 

εξωτερικό ελεγκτή, για την έκφραση της γνώμης του, για την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

στ. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου.  

Η επιτροπή ελέγχου, η οποία βρίσκεται κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

αποτελείται από λίγα μέλη, σκοπό έχει να προτείνει τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, 

να καθορίσει το σκοπό του ελέγχου και να εξετάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Όπως είναι φανερό, μια εννοιολογική αδυναμία στις σχέσεις μεταξύ του ελεγκτή και 

του πελάτη υπάρχει, γιατί ο πελάτης προσλαμβάνει, πληρώνει και απολύει τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή. Και ενώ πολλοί μπορεί να υποστηρίξουν ότι μία τέτοια σχέση 

πελάτη – ελεγκτή δεν είναι δυνατόν να βλάψει την ανεξαρτησία του ελεγκτή, εν τούτοις 

το κοινό διαβλέπει να με αμφιβολία μία τέτοια σχέση, ιδιαίτερα όταν τόσα σκάνδαλα 

ανακαλύπτονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την έκφραση της γνώμης του 

ελεγκτή. Για το λόγο αυτό, η ανεξαρτησία του ελεγκτή λογιστή μπορεί να ενδυναμωθεί, 

αν μια επιτροπή ελέγχου προτείνει τον ελεγκτή ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Συνήθως ο ελεγκτής, πριν αρχίσει την ελεγκτική του εργασία, συντάσσεται με την 

επιτροπή και συζητά το σκοπό και την έκταση του ελέγχου. Ο σκοπός του ελέγχου 

συνήθως, είναι η έκφραση της γνώμης των ελεγκτών, για την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μπορεί όμως να περιλαμβάνει και σχόλια για το 

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και για τις κατευθύνσεις και διαδικασίες που 

ακολουθούνται από τη διοίκηση. 

Ακόμη η επιτροπή συζητά με τον ελεγκτή τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αυτά 

περιλαμβάνουν την εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την 
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προκύπτουσα γνώμη των ελεγκτών για τα διάφορα πραγματικά ή πιθανά προβλήματα. 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής, τα ιδιαίτερα 

προβλήματα του κλάδου, οι διάφορες προτάσεις του ελεγκτή για τη βελτίωση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου συζητούνται με την επιτροπή. Η επιτροπή εσωτερικού 

ελέγχου διευκολύνει τον εσωτερικό έλεγχο, όταν οι υπάλληλοι του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τα μέλη της 

επιτροπής. Αυτό βοηθά και τον εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, για τις συναλλαγές οι 

οποίες είναι ασυνήθιστες, έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες και οι οποίες δεν 

περνούν από τα συνηθισμένα κανάλια και διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου. Η 

ύπαρξη της επιτροπής αυτής, η οποία αποτελείται από ικανά και ενήμερα μέλη, 

ενδυναμώνει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

Με απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι : 

 Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του 

Δ.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και διαθέτουν τις απαιτούμενες 

γνώσεις και εμπειρία. 

 Συμπληρωματικά, από ανώτερα στελέχη που δεν έχουν αρμοδιότητες στους 

τομείς έγκρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών 

 Πρόεδρος της επιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ. 

 Στην επιτροπή έχουν άμεση πρόσβαση η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ως 

υπεύθυνο όργανο για τον εσωτερικό έλεγχο) και οι εξωτερικοί ελεγκτές. 

 

4.5.δ. Αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ότι 

παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας προστατεύονται και ότι 

δημιουργούνται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, για την ορθολογική διοίκηση της 

εταιρίας και για την ετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η επιτυχία 

όμως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζεται στενά με το κόστος που 

απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. Θα 

πρέπει δηλαδή οι ωφέλειες, οι οποίες προκύπτουν από μια διαδικασία ελέγχου, να 

υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής. Αν και είναι δύσκολο να 

μετρηθούν επακριβώς το κόστος και οι ωφέλειες μιας διαδικασίας ελέγχου, εν τούτοις 
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θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, χρησιμοποιώντας και εκτιμήσεις, να συνδέεται 

πάντα το κόστος του εσωτερικού ελέγχου με τις αναμενόμενες ωφέλειες. 

Ακόμη, πολλές αρχές , στις οποίες βασίζεται ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, μπορεί 

να καταστρατηγηθούν και παραβιαστούν. Ο διαχωρισμός π.χ. των ευθυνών, 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μεταξύ των διαφόρων ατόμων και τμημάτων, μπορεί να 

μην έχει καμία αξία, όταν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ αυτών. Ακόμη, ο εσωτερικός 

έλεγχος μπορεί να είναι αναποτελεσματικός, όταν επεμβαίνει κατά αρνητικό τρόπο το 

μάνατζμεντ, για να δικαιολογήσει και συγκαλύψει ορισμένες παρατυπίες, σφάλματα ή 

παραλείψεις. Θα πρέπει ακόμα να σημειώσουμε πάλι ότι τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. Επομένως, απροσεξίες, αβλεψίες, οδηγίες 

που δεν τις καταλαβαίνουν καλά και διάφορα λάθη εκτιμήσεων αποδυναμώνουν την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
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5. Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

5.1 Ορισμός και εννοιολογικές παρατηρήσεις 

Η εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) έχει γίνει αντικείμενο πολλών 

συζητήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων, εξαιτίας της 

κρισιμότητας της στον καθορισμό της συγκριτικής θέσης των επιχειρηματικών 

μονάδων στην παγκόσμια οικονομική ιεραρχία, αλλά και της σπουδαιότητας της στη 

διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ο ΟΟΣΑ (1999) ορίζει ως εταιρική διακυβέρνηση το σύστημα με το οποίο οι εταιρείες 

παρακολουθούνται και ελέγχονται. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης εξειδικεύει 

τη διάρθρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών 

συμμετεχόντων σε μία εταιρεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτατα 

εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, τους μετόχους (shareholders) και τους άλλους 

εταίρους (stakeholders), π.χ. εργαζόμενοι, προμηθευτές, μακροχρόνιοι πελάτες, τοπική 

κοινωνία και άλλοι. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί έναν τρόπο να προσεγγισθεί και 

να επιλυθεί το βασικό πρόβλημα του «εντολέα – εντολοδόχου» (principal – agent 

problem), πως δηλαδή θα επιλεγούν οι ικανότεροι διαχειριστές της εταιρείας 

(εντολοδόχοι), και κυρίως με ποιο τρόπο θα είναι αξιόπιστοι και θα λογοδοτούν στους 

μετόχους – επενδυτές αυτής (εντολείς). Καθώς οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) και οι 

διαχειριστές (management) της εταιρείας μπορούν να έχουν διαφορετικά και 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης οφείλει να 

διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα αυτά ευθυγραμμίζονται, κατά το δυνατό, ώστε να 

επιτυγχάνεται το άριστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. 

Το ενδιαφέρον για την εταιρική διακυβέρνηση είναι καθολικό. Στις ανεπτυγμένες 

χώρες, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας και η 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών συμβουλίων στο ρόλο της 

παρακολούθησης των αποφάσεων της εκτελεστικής διοίκησης (management) 

αποτελούν κρίσιμες διαδικασίες. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντική 

πρόκληση και για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, ιδίως για τις πρώην κεντρικά 

σχεδιαζόμενες οικονομίες. Καθώς οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν το βασικό μοχλό της 

διαδικασίας φιλελευθεροποίησης τους, έχει εξαιρετική σημασία οι αλλαγές στις 

εταιρείες να διασφαλίζουν τη δημιουργία υγιούς μετοχικής βάσης και να προκρίνουν 
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πρακτικές διακυβέρνησης οι οποίες να προσελκύουν μακροχρόνια επενδυτικά 

κεφάλαια. 

5.2 Βασικά στοιχεία εταιρικής διακυβέρνησης 

Σε στρατηγικό επίπεδο η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων με απώτερο στόχο τη 

βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση δύναται να επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός μοντέλου 

στον οργανισμό, βασισμένου σε πέντε στοιχεία, την κουλτούρα, την ηγεσία, τη 

συνεργασία, τα συστήματα και τη δομή (Class – Culture, Leadership, Alignment, 

Systems, Structure) (Drew at al., 2006) 

 

Κουλτούρα 

Το σύνολο των αξιών, καθοδηγητικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων και τρόπων σκέψης 

που υιοθετούν τα μέλη ενός οργανισμού αποτελούν την κουλτούρα του και 

αντιπροσωπεύουν τους άγραφους κανόνες του οργανισμού (Daft, 2005). Σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα, όπως ανήθικη συμπεριφορά, έντονος 

εσωτερικός ανταγωνισμός ή έλλειψη εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο αποδυναμώνει την 

ισχύ της εταιρικής κουλτούρας και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική εταιρική 

διακυβέρνηση. Η διοίκηση, όταν παρουσιάζονται τέτοιες καταστάσεις, οφείλει να 

λαμβάνει μέτρα ώστε να εξαλείφονται τα σχετικά φαινόμενα.  
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Ενδεικτικά μπορεί να :  

Πραγματοποιήσει σεμινάρια με αντικείμενο θέματα εταιρικής κουλτούρας. 

Εισάγει νέα σημεία ελέγχου, όπου παρατηρούνται αποκλίσεις από τις διαδικασίες. 

Πραγματοποιήσει συναντήσεις με ομάδες εργαζομένων με θέμα συζήτησης την 

επιθυμητή εταιρική κουλτούρα. 

Ηγεσία  

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζεται άμεσα από την ηγεσία του 

οργανισμού. Η διοίκηση μπορεί να βελτιώσει το είδος ηγεσίας που ασκεί με τους 

παρακάτω τρόπους : 

Καθορισμός των απαιτήσεων ηθικής συμπεριφοράς από τους εργαζόμενους.  

Εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής ηθικής. 

Αναγνώριση και ανταμοιβή των εργαζομένων που συμπεριφέρονται σύμφωνα με 

τις ηθικές αρχές της εταιρείας. 

Συμπεριφορά της διοίκησης με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως υπόδειγμα για 

τον εργαζόμενο. 

Συνεργασία 

Η συνεργασία σε έναν οργανισμό σε όλα τα επίπεδα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. 

Οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και 

κανονιστικής συμμόρφωσης δεν συνεργάζονται πάντοτε αρμονικά με αποτέλεσμα να 

μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται προβλήματα συντονισμού 

που αρκετές φορές οφείλονται και στους διαφορετικούς στόχους που έχει η κάθε 

λειτουργία (Grant, 2008). Η διοίκηση πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να 

υπάρχει εσωτερική συνεργασία των τμημάτων, να είναι σαφώς καθορισμένες οι 

αρμοδιότητες του κάθε υπαλλήλου και να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και 

επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. 

Σε γενικές γραμμές πρέπει να διασφαλίζεται ότι η επίτευξη των στόχων της εταιρείας 

υποστηρίζεται από κατάλληλες διαδικασίες καθορισμού στρατηγικής και οι 
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οργανωτικές και οι δομικές αλλαγές είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της εταιρείας και το 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Επιπλέον, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο 

ενδείκνυται η εισαγωγή πληροφορικού συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαχείριση 

των επιχειρησιακών κινδύνων, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση τους. 

Συστήματα  

Οι λειτουργίες του οργανισμού είναι αναγκαίο να υποστηρίζονται από τα κατάλληλα 

συστήματα, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. Η αξιολόγηση των 

συστημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται 

ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο ρόλο τους. Τα συστήματα μπορούν να 

υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

λειτουργιών οργανισμού, όπως οι πωλήσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα και η εξυπηρέτηση 

πελατών (Elbashir et al., 2008). Αν και επιτυγχάνεται αποδοτικότερη εκτέλεση των 

διαδικασιών με τη χρήση των συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των πληροφοριών είναι αναγκαίο να υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου που θα 

διασφαλίζουν την ασφάλεια και την πληρότητα της ροής των δεδομένων (Huang et al., 

2009) 

Δομή 

Η οργανωτική δομή του οργανισμού είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν 

στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Είναι απαραίτητο οι οργανωτικές 

μονάδες να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά και να εξασφαλίζεται η επικοινωνία 

και η ροή των πληροφοριών μεταξύ τους. Σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό περιβάλλον, η δομή του οργανισμού πρέπει να 

αναθεωρείται και να ανασχεδιάζεται ώστε να επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικά οι 

στόχοι του οργανισμού. Η οργανωσιακή αλλαγή κατά κανόνα αφορά ανθρώπινους 

πόρους, λειτουργίες, τεχνολογικά θέματα ή τη συσχέτιση μεταξύ τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διοίκηση να ανταποκρίνεται άμεσα και 

έγκαιρα στις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή άλλου είδους προκλήσεις που 

επιτάσσουν αλλαγές στη δομή, προκειμένου να επιτυγχάνεται άμεση προσαρμογή στις 

συνθήκες ανταγωνισμού (Jones, 2006). 
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Σε γενικές γραμμές υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις από επενδυτές , μετόχους και 

ρυθμιστικές αρχές για εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών που θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση στην εταιρεία. Απώτερος στόχος είναι 

η καλή λειτουργία της εταιρείας, η διαφάνεια στις οικονομικές αναφορές και η 

μακροχρόνια κερδοφορία (Windsor, 2009) 

 

5.3 Βασικές θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης 

5.3.α. Θεωρία αντιπροσώπευσης 

Σύμφωνα με τη θεωρία αντιπροσώπευσης (agency theory), η οποία αρχικά εδραιώθηκε 

από το έργο του Adam Smith (1776) και στη συνέχεια στους σύγχρονους καιρούς από 

αυτό των Berle and Means (1932), (Λαζαρίδης Θ.- Δρυμπέτας Ε. [2011]) οι 

επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως ένα πλέγμα συμβολαίων μεταξύ των κατόχων 

των πόρων αυτής. 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ δύο μερών 

σε μια επιχείρηση, αφενός δηλαδή του κυρίου (principal) ή αλλιώς εντολέα και 

αφετέρου του αντιπροσώπου (agent) ή αλλιώς εντολοδόχου. Συγκεκριμένα, με τη 

θεωρία αντιπροσώπευσης προσδιορίζεται η σχέση όπου ο εντολέας αναθέτει 

συγκεκριμένη εργασία και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες, μέσα στα πλαίσια 

δράσης μιας οικονομικής οντότητας, στον αντιπρόσωπο.  

Η ανάθεση εργασίας σε τρίτο πρόσωπο από τον εντολέα, στον εντολοδόχο, ενέχει 

ορισμένα πιθανά μειονεκτήματα-προβλήματα (principal-agent problem) τα οποία δε 

μπορούν να παραβλεφθούν. Αναλυτικότερα, ο αντιπρόσωπος μπορεί να μη δρα προς 

την επιδίωξη των βέλτιστων συμφερόντων του κυρίου ή να δρα μερικώς προς αυτά. 

Αυτό μπορεί να εκφραστεί μέσα στη σχέση αντιπροσώπευσης είτε με την κατάχρηση 

της εξουσίας από τον αντιπρόσωπο για τον προσπορισμό χρηματικών ή άλλων 

ατομικών επιδιώξεων είτε με την απόκλιση των απόψεων που μπορεί να υφίσταται, 

μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου όσον αφορά την εκτίμηση του ρίσκου. Υπάρχει 

περίπτωση ο αντιπρόσωπος να θεωρεί ότι δεν πρέπει ή ότι πρέπει να εκτεθεί σε 

ορισμένα ρίσκα επειδή τα θεωρεί ακατάλληλα ή κατάλληλα αντίστοιχα (moral hazard), 

σε αντίθεση με την άποψη του κυρίου όπου θα τα έπαιρνε ή όχι για την επιδίωξη των 

καλύτερων συμφερόντων του και για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη Θ.- Δρυμπέτα Ε. (2011), oι ιδιοκτήτες και οι 

αντιπρόσωποι υιοθετούν καιροσκοπική συμπεριφορά με την έννοια ότι μπορεί να 
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αλλάξουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και με 

γνώμονα κυρίως το ίδιο συμφέρον τους και όχι αυτά που έχουν κληθεί να προασπίσουν. 

Βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται στη σχέση μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου είναι η 

ασυμμετρία πληροφόρησης (asymmetric information) που αυτοί έχουν εξαιτίας του 

διαφορετικού επιπέδου πρόσβασης που ο καθένας έχει μέσα στην επιχείρηση και στις 

πληροφορίες που αυτή παράγει με τον κίνδυνο της δυσμενούς επιλογής (adverse 

selection). Αυτό σημαίνει πως ο κύριος έχει διαφορετική πληροφόρηση, συνήθως 

μικρότερη, για ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση σε αντίθεση με τον αντιπρόσωπο 

όπου συνήθως έχει καλύτερη πληροφόρηση. 

Όταν προκύπτει σχέση αντιπροσώπευσης στις επιχειρήσεις, εμφανίζεται η τάση 

αύξησης του κόστους αντιπροσώπευσης (agency costs). Κόστος αντιπροσώπευσης 

θεωρείται το κόστος που πραγματοποιείται προκειμένου να διατηρηθεί μια 

αποτελεσματική σχέση αντιπροσώπευσης, δηλαδή προκειμένου να μειωθεί το δυνητικό 

χάσμα που υπάρχει, είτε σε πληροφοριακό επίπεδο είτε σε επίπεδο δράσης της 

διοίκησης, μεταξύ του εντολέα και του εντολοδόχου. Το κόστος αντιπροσώπευσης 

περιλαμβάνει το κόστος με το οποίο προσπαθούν να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα 

των ενδιαφερομένων μερών της αντιπροσώπευσης. Παραδείγματα από κόστη 

αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται στην επιχείρηση, η 

πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων και η παροχή πριμ απόδοσης 

(bonus) στους διαχειριστές με σκοπό την ενθάρρυνσή τους ούτως ώστε να ενεργούν 

προς το συμφέρον των μετόχων. 

Πρωταρχικός σκοπός της θεωρίας αντιπροσώπευσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση 

της αξίας και η προστασία των μετόχων και ως εκ τούτου η εταιρική δομή 

διαμορφώνεται σε πλαίσια για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Το διοικητικό 

συμβούλιο της επιχείρησης αποτελεί τη γέφυρα που θα ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα 

μεταξύ των ιδιοκτητών και των αντιπροσώπων της επιχείρησης μέσα από τον έλεγχο 

και την εποπτεία των αποφάσεων της εκτελεστικής διοίκησης. 

Συνήθως, στη δομή και στην καθημερινή πρακτική μιας επιχείρησης ή ενός 

οικονομικού οργανισμού ο εντολέας είναι ο μέτοχος ή οι μέτοχοι και ο αντιπρόσωπος 

είναι η εκτελεστική διοίκηση της εταιρίας (management). Η σχέση αντιπροσώπευσης 

όμως μπορεί να έχει ισχύ και να αναφέρεται και σε άλλες σχέσεις όπως είναι αυτή του 

εργοδότη με τον εργαζόμενο, της επιχείρησης με τους πιστωτές της, τους μετόχους που 

συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας (minority 

shareholders) και άλλες σχέσεις. 
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Διαχωρισμός ιδιοκτησίας (ownership) και διοίκησης (control) 

Η ολοένα αυξανόμενη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και η 

διόγκωση του μεγέθους αυτών μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και τη δημιουργία 

θυγατρικών εταιριών (subsidiaries) επέφερε σταδιακά το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας 

αυτών από τη διοίκησή τους. Επισημαίνεται πως κάτι τέτοιο ήταν άμεσο επακόλουθο 

της βιομηχανοποίησης των κρατών, της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της 

αύξησης του μεγέθους των επιχειρήσεων. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ της ιδιοκτησίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων 

πραγματοποιήθηκε εξαιτίας ποικίλων παραγόντων μερικοί από τους οποίους είναι, η 

αδυναμία παρακολούθησης, ελέγχου και διοίκησης εταιριών που τα διοικητικά τους 

κέντρα βρίσκονταν μακριά το ένα σε σχέση με το άλλο, η αδυναμία επωμισμού τέτοιου 

μεγέθους ευθυνών και αρμοδιοτήτων που συνεπάγονται από τη διοίκηση μιας ή και 

περισσότερων εταιριών μόνο από τους ιδιοκτήτες (owners)-μετόχους (shareholders) 

των επιχειρήσεων και τέλος η έλλειψη από τους ιδιοκτήτες εξειδικευμένων δεξιοτήτων, 

γνώσεων και ικανοτήτων. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η εξέλιξη των 

επιχειρήσεων τόσο στη δομή όσο και στο μέγεθος τους, οδήγησε αυτόματα στο 

διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και της διοίκησης και κατέστησε αναγκαία την εναπόθεση 

αρμοδιοτήτων, εξουσιών και ευθυνών της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων σε ειδικούς 

προσοντούχους επαγγελματίες, τους διοικούντες την επιχείρηση. 

Ο διαχωρισμός αυτός επέφερε ορισμένα δυνητικά προβλήματα όπως είναι αυτό του 

εντολέα-εντολοδόχου όπως αναφέρθηκε παραπάνω και δημιούργησε ασυμμετρία 

πληροφοριών μεταξύ των ιδιοκτητών και των διοικούντων των επιχειρήσεων. Σύμφωνα 

με το Smith Α. (1838), οι διευθυντές εταιριών που το κεφάλαιό τους απαρτίζεται από 

μετοχές, είναι διαχειριστές χρήματος τρίτων και όχι δικού τους, συνεπώς, δεν είναι 

δυνατόν να το παρακολουθούν και να το διαχειρίζονται με την ίδια αγωνιώδη 

επαγρύπνηση, όπως θα συνέβαινε εάν ήταν. 

Βασικό στοιχείο του προβλήματος του εντολέα-εντολοδόχου αποτελεί η θεωρία των 

“ατελών συμβολαίων” (incomplete contracts) όπου πρώτος εξέθεσε ο Coase R.Η. 

(1937). Σε συνθήκες πλήρους και συμμετρικής πληροφόρησης και με τις 

κεφαλαιαγορές να λειτουργούν τέλεια θα μπορούσε να συναφθεί ένα συμβόλαιο μεταξύ 

του εντολέα και του εντολοδόχου όπου θα ορίζονταν με ακρίβεια οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους για μελλοντικές ενδεχόμενες καταστάσεις. 

Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο καθώς οι μελλοντικές ενδεχόμενες καταστάσεις είναι 
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αδύνατο να προβλεφθούν και να περιγραφούν, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 

σύναψη “τέλειων συμβολαίων” (Shleifer and Vishny[1997]). 

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης γεφυρώνει 

την ασυμμετρία πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλομένων με άμεσο αποτέλεσμα τη 

μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης και λειτουργεί σαν ασπίδα για την 

ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ των εντολέων – εντολοδόχων δημιουργώντας 

τις προϋποθέσεις για την προάσπιση του γενικού εταιρικού και κοινωνικού 

συμφέροντος. 

 

5.3.β. Η θεωρία του κόστους συναλλαγών 

Η θεωρία του κόστους συναλλαγών (Transaction cost theory) ή όπως αναφέρει ο 

Williamson O.E. (1975) και οικονομικά της διακυβέρνησης ή οικονομικά του 

οργανισμού και η οποία αναπτύχθηκε από τον ίδιο τον Williamson O.E. (1975), σε 

αντίθεση με τη θεωρία αντιπροσώπευσης που θεωρεί την επιχείρηση ως ένα πλέγμα 

συμβολαίων, θεωρεί την επιχείρηση ως μια δομή και αναφέρεται στο κόστος που 

απαιτείται για την παροχή κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας μέσω της αγοράς αντί να 

παρέχεται από την ίδια την επιχείρηση ή γενικότερα στο κόστος που προκύπτει για την 

πραγματοποίηση μιας οικονομικής συναλλαγής. 

Η θεωρία του κόστους συναλλαγών προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν 

αφενός να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ανταλλαγής πόρων με το εξωτερικό τους 

περιβάλλον και αφετέρου προσπαθούν να μειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος μέσα 

στην επιχείρηση. Οι εταιρίες επομένως “ζυγίζουν” το κόστος ανταλλαγής πόρων με το 

γραφειοκρατικό κόστος που πραγματοποιείται σε εσωτερικό επίπεδο. Όταν το 

εξωτερικό κόστος των συναλλαγών είναι υψηλότερο από τις εσωτερικές 

γραφειοκρατικές δαπάνες της εταιρίας, αυτή θα αναπτυχθεί επειδή θα είναι σε θέση να 

ασκεί της δραστηριότητές της σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το αν αυτές 

πραγματοποιούνταν στην αγορά. Εάν ωστόσο τα γραφειοκρατικά κόστη για το 

συντονισμό της δραστηριότητας είναι υψηλότερα από το εσωτερικό κόστος των 

συναλλαγών, η εταιρία θα συρρικνωθεί. Σύμφωνα με τον Ronald Coase (1937), κάθε 

εταιρία θα επεκταθεί, εφόσον οι δραστηριότητές της εταιρίας μπορούν να 

πραγματοποιηθούν φθηνότερα μέσα στην εταιρία παρά π.χ. από εξωτερική ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς παρόχους στην αγορά. 
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5.3.γ. Το υπόδειγμα των ενδιαφερόμενων μερών- εταίρων 

Σε αντίθεση με τη θεωρία αντιπροσώπευσης βρίσκεται το υπόδειγμα των εταίρων 

(Stakeholder model). Παραπάνω αναφέρθηκε πως η διατήρηση και ενίσχυση της αξίας 

των μετόχων αποτελεί βασική προτεραιότητα της θεωρίας αντιπροσώπευσης. Το 

υπόδειγμα των εταίρων λειτουργεί σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και λαμβάνει 

υπόψη τα συμφέροντα μιας ευρύτερης ομάδας ενδιαφερομένων όπως είναι οι πελάτες, 

οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές κοινότητες και 

άλλες ομάδες ενδιαφερομένων. Δίνεται δηλαδή έμφαση, τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και οι ιδιοκτήτες αυτής δε θεωρούνται οι 

μόνοι που μπορούν να διαχειριστούν την περιουσία της. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα των εταίρων, η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων δεν ανήκει 

μόνο στο διοικητικό συμβούλιο, στο management ή ακόμη και στους μετόχους αυτής, 

αλλά ανήκει και σε μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων όπως είναι οι πελάτες, οι 

εργαζόμενοι, οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές κοινότητες και 

άλλες ομάδες ενδιαφερομένων. Όπως αναφέρει ο Vinten G. (2002), οι επιχειρήσεις που 

επιλέγουν να αγνοήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να βρεθούν να είναι στόχος 

πιέσεων από καταναλωτές και boycottage. Στο υπόδειγμα των εταίρων τα συστατικά 

στοιχεία των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων προέρχονται από μια 

ευρύτερη και αντιπροσωπευτική βάση ενδιαφερομένων. Στο Γερμανικό μοντέλο επί 

παραδείγματι ορισμένες ομάδες ενδιαφερομένων, όπως είναι οι εργαζόμενοι, 

κατοχυρώνονται από το νόμο για να μπορούν να συνδιοικήσουν με το διοικητικό 

συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τη Mallin C. (2010), μια αιτιολογία για την αποτελεσματική προνομιούχα 

μεταχείριση των μετόχων έναντι των άλλων ομάδων ενδιαφερομένων είναι ότι οι 

πρώτοι είναι οι παραλήπτες του υπολοίπου των αδέσμευτων ταμιακών ροών (είναι το 

κέρδος που απομένει όταν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πιστωτές, έχουν 

πληρωθεί). Αυτό σημαίνει πως οι μέτοχοι έχουν κεκτημένο ενδιαφέρον στο να 

προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι οι πόροι της επιχείρησης χρησιμοποιούνται με το 

μέγιστο αποτέλεσμα, το οποίο ως αντίκρισμα θα έχει όφελος  και στην κοινωνία ως 

σύνολο. 

Το βασικότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στο υπόδειγμα των εταίρων έγκειται στη 

δυσκολία να οριστούν οι τρόποι με τους οποίους θα ικανοποιηθούν τα συμφέροντα 

όλων των ομάδων ενδιαφερομένων ταυτόχρονα. &εν υπάρχουν, δηλαδή, 

προκαθορισμένες διαδικασίες ή προκαθορισμένα “τέλεια συμβόλαια” που να 



52 

 

ικανοποιούν ταυτόχρονα το πλήθος των ομάδων ενδιαφερομένων. Ένα άλλο πρόβλημα 

που εντοπίζεται στο υπόδειγμα των εταίρων είναι πως εξαιτίας της ευρύτητας της 

βάσης του διοικητικού συμβουλίου καθίσταται δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη η 

σύγκλιση απόψεων όσων αφορά τις αποφάσεις και τις ενέργειες των διαχειριστών 

(management) με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο ή αδύνατο να δοθεί μια σαφής 

κατεύθυνση για τη διαχείριση και τη διοίκηση των εταιριών. 

 

5.3.δ. Θεωρία της επιτροπείας-επιμελητείας 

Οι θεωρίες που περιγράφηκαν παραπάνω και ειδικότερα η θεωρία αντιπροσώπευσης 

έχει ως αφετηρία το ατομικό συμφέρον ορισμένων ατόμων ή άλλων ομάδων 

ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με τους Donaldson και Davis (1991) και Davis et al. (1997), 

η θεωρία της επιτροπείας έχει σημαντικές διαφορές με τη θεωρία αντιπροσώπευσης. Η 

σημαντικότερη από όλες είναι ότι αναγνωρίζει άλλα, πλην της οικονομικής ιδιοτέλειας, 

κίνητρα για τις ενέργειες των στελεχών. 

Η θεωρία της επιτροπείας (Stewardship theory) όπου αναπτύχθηκε πρώτα από τους 

Donaldson and Davis (1991) και σε αντίθεση με τη θεωρία αντιπροσώπευσης, δε 

λαμβάνει υπόψιν τυχόν ιδιοτελείς συμπεριφορές για την ικανοποίηση ατομικών 

συμφερόντων τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους διαχειριστές μιας 

επιχείρησης, αλλά οι διαχειριστές (εκτελεστική διοίκηση) επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν και να επιτύχουν μη οικονομικούς σκοπούς όπως το να ικανοποιήσουν 

την αίσθηση του καθήκοντος, να έχουν μια καλή φήμη, μια καλή δουλειά, ένα αίσθημα 

ικανοποίησης από το έργο και τη δουλειά που επιτελούν και υιοθετούν αλτρουιστικές 

συμπεριφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διευθυντές να κάνουν καλά τη δουλειά 

τους, να μεγιστοποιούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και να επιτυγχάνουν μια 

ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους. Αυτά, φυσικά, τα επιδιώκουν όχι για ίδιο 

όφελος αλλά γιατί αισθάνονται μια ισχυρή υποχρέωση και έντονο καθήκον απέναντι 

στην επιχείρηση και θεωρούν τον εαυτό τους ως μέλος ενός συνόλου, της επιχείρησης, 

αντί να θεωρούν ότι είναι μεμονωμένα άτομα ούτως ώστε να δρουν για το ατομικό τους 

συμφέρον. Σύμφωνα με τους Dulewicz και Herbert (2004), η θεωρία της επιτροπείας 

υπονοεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των στελεχών- 

αντιπροσώπων και των ιδιοκτητών- εντολέων και για να είναι επιτυχής μια οργάνωση 

απαιτείται μια δομή στην οποία ο συντονισμός μπορεί να γίνει περισσότερο 

αποδοτικός. Σύμφωνα με τους Donaldson and Davis (1991), στη θεωρία της 

επιτροπείας, οι διαχειριστές είναι καλοί επίτροποι των εταιριών και με επιμέλεια 
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εργάζονται να επιτύχουν υψηλά επίπεδα εταιρικών κερδών και αποδόσεις για τους 

μετόχους. 

 

5.3.ε. Θεωρία της ηγεμονίας της διοίκησης 

Η θεωρία της ηγεμονίας της διοίκησης (Managerial Hegemony Theory) ή των στελεχών 

η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από τον Mace (1971) και έπειτα από τον Vance (1983) και 

τους Lorsch και Maclver (1989), αναφέρεται στην εξασθένιση των μεθόδων και των 

δομών εποπτείας, ελέγχου και γενικότερα της οργάνωσης των επιχειρήσεων όσον 

αφορά τις αποφάσεις και τη δράση της εκτελεστικής διοίκησης και με αυτό τον τρόπο 

κυρίαρχες μονάδες εξουσίας καθίστανται τα στελέχη της επιχείρησης. Το πρόβλημα 

του εντολέα- εντολοδόχου δεν υφίσταται αφού οι σχέσεις εξουσίας είναι τέτοιες που 

θεωρείται άμεσο επακόλουθο να μην καθίσταται εφικτή η ευθυγράμμιση των 

συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών και διοικούντων. 

Η θεωρία της ηγεμονίας βρίσκεται σε αντίθεση το υπόδειγμα των ενδιαφερομένων 

μερών. Εντός της επιχείρησης, μέσα από τη σύγκρουση συμφερόντων, μία ομάδα 

ενδιαφερομένων υπερισχύει όλων και η οποία λαμβάνει τα επακόλουθα 

πλεονεκτήματα, μερικά από τα οποία δύναται να είναι η λεπτομερέστερη πληροφόρηση 

όσον αφορά τις λειτουργίες και τη δράση της επιχείρησης, η συμμετοχή στη διοίκηση 

της ίδιας της επιχείρησης και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτό δημιουργεί και το 

πρόβλημα της επιλογής των στελεχών να παραποιούν ανεμπόδιστα τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης που διοικούν, να παραπληροφορούν τους ενδιαφερόμενους 

και με αυτό τον τρόπο να οικειοποιούν μεγάλα ποσά χρημάτων. 

Παρόλα αυτά η θεωρία της ηγεμονίας της διοίκησης δε βρήκε μεγάλη εφαρμογή και 

αντίκρισμα στο σύνολο των θεωριών που επηρέασαν την ανάπτυξη της εταιρικής 

διακυβέρνησης για μια σειρά λόγων. Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη Θ.-Δρυμπέτα Ε. 

(2011), οι λόγοι που οδήγησαν στην υποβάθμιση της θεωρίας αυτής είναι: 1) Η οξύτητα 

της σύγκρουσης μεταξύ της θεωρίας της αντιπροσώπευσης και αυτής των 

ενδιαφερομένων μερών, 2) η σύγκρισή της με αυτή της θεωρίας της αντιπροσώπευσης 

με την οποία παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες, 3) το γεγονός ότι αναπτύχθηκε κατά το 

χρονικό διάστημα που αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη θεωρία ήταν η φιλελεύθερη σχολή 

σκέψης που προέβαλλε έντονα τη θεωρία της αντιπροσώπευσης και 4) εστιάζει 

περισσότερο στο αποτέλεσμα της σχέσης αντιπροσώπευσης των μετόχων από τα 

επαγγελματικά στελέχη και όχι στη σχέση αυτή καθαυτή. 
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5.4 Εναλλακτικά υποδείγματα εταιρικής διακυβέρνησης  

5.4.α. Το υπόδειγμα των Μετόχων (Shareholders Model) 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα των μετόχων, στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση 

της αξίας της. Ωστόσο, όταν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου οι 

διαχειριστές της εταιρείας μπορεί να αποκλίνουν από την επιδίωξη των αντικειμενικών 

τους στόχων, δηλαδή της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης, και να επιδιώκουν 

άλλους, όπως η μεγιστοποίηση του μισθού τους, η άμεση άνοδος της τιμής της μετοχής 

κ.α. Το πρόβλημα του «εντολέα – εντολοδόχου» είναι βασικό στοιχείο της θεωρίας των 

«ατελών συμβολαίων» (incomplete contracts) που πρώτος ανέπτυξε ο Coase (1937). 

Ιδανικά, ο εντολέας (μέτοχος – επενδυτής) και ο εντολοδόχος (επαγγελματίες 

διαχειριστές της εταιρείας) θα μπορούσαν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο, στο οποίο θα 

ορίζονταν με ακρίβεια και σαφήνεια το τι θα έπρεπε να πράξει το κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος σε κάθε μελλοντική ενδεχόμενη κατάσταση. Σε καθεστώς πλήρους και 

συμμετρικής πληροφόρησης, όπου οι κεφαλαιαγορές λειτουργούν τέλεια, θα ήταν 

πράγματι εφικτή η σύναψη πλήρων και τέλειων συμβολαίων. Ωστόσο, τα περισσότερα 

μελλοντικά ενδεχόμενα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν και να περιγραφούν, 

με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σύναψη «τέλειων συμβολαίων» (Shleifer and 

Vishny, 1997). Στο πλαίσιο αυτό, μία σειρά μηχανισμών στοχεύουν ακριβώς στην 

υπέρβαση των προβλημάτων που προκύπτουν από το διαχωρισμό ιδιοκτησίας και 

ελέγχου :  

Χρησιμοποίηση διαφόρων μηχανισμών ευθυγράμμισης των συμφερόντων των 

διαχειριστών των εταιρειών με αυτά των μετόχων, όπως σχήματα αμοιβών, 

σχήματα προαίρεσης επί μετοχών (stock options), άμεση παρακολούθηση των 

αποφάσεων του management από το διοικητικό συμβούλιο κ.α. 

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να προστατεύει αποτελεσματικά τα 

δικαιώματα των μετόχων, και να εμποδίζει τη χρήση εσωτερικής 

πληροφόρησης στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εταιρικού ελέγχου (εξαγορές) 
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5.4.β. Το υπόδειγμα των Εταίρων (Stakeholder Model) 

Σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα των εταίρων, η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα 

συμφέροντα ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων , οι οποίοι επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης. Καθώς η σύγχρονη επιχείρηση 

δημιουργεί ποικίλες αλληλεξαρτήσεις (interdependencies) και προκαλεί σημαντικές 

εξωτερικές επιδράσεις (externalities) σε μια σειρά από εταίρους (εργαζόμενοι, 

πιστωτές, προμηθευτές, μακροχρόνιοι πελάτες, τοπική κοινότητα), οι στόχοι της 

οφείλουν να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο (Monks, 1995). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 

σύγχρονη επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, καθώς η μεγιστοποίηση 

όχι μόνο της αξίας των μετόχων, αλλά αυτής των εταίρων, εισάγει στο 

βελτιστοποιητικό της αλγόριθμο περαιτέρω πολύπλοκες, ασαφείς, αβέβαιες και 

αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις και διαδικασίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

διαδικασία εξισορρόπησης, ή μάλλον ενσωμάτωσης των συμφερόντων και των 

απόψεων ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων, είναι δύσκολη. Ωστόσο, είναι αντιληπτό 

στον καθένα το μέγεθος της χρησιμότητας του να λαμβάνονται υπόψη οι συμπεριφορές, 

τα κίνητρα και τα αντικίνητρα των εταίρων που (αλληλο) επηρεάζονται από την 

επιχείρηση. Γίνεται λοιπόν λόγος για το «νέο υπόδειγμα των εταίρων» (new stakeholder 

model),  το οποίο προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε στενότερα όρια τα 

ενδιαφερόμενα προς την εταιρεία μέρη (εταίροι). Έτσι ως «εταίροι» θεωρούνται όσοι 

έχουν συνεισφέρει στην επιχείρηση πόρους – υλικούς και άυλους, ανθρώπινους και μη 

(Blair, 1995). Στο πλαίσιο αυτό, κεντρική επιδίωξη της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για τη δημιουργία πλούτου, θέσεων 

εργασίας, και υγιών οικονομικά επιχειρήσεων (OECD, 1997, Zingales, 1997).    

Η κριτική που ασκείται στο υπόδειγμα των εταίρων, είναι ότι παραβιάζει τη θεμελιώδη 

συνθήκη ότι κάθε οργανισμός πρέπει να έχει μία ενιαία αντικειμενική συνάρτηση που 

να καθοδηγεί τη συμπεριφορά της (Jensen, 2000). Η ενσωμάτωση πολλαπλών, 

ανταγωνιστικών και ασυνεπών μεταξύ τους συμφερόντων, διαφόρων θεσμικών 

οντοτήτων, απαιτεί λεπτομερή εξειδίκευση και καθορισμό των όρων ανταλλαγής τους 

(tradeoff). Η θεωρία των εταίρων δεν παρέχει κάποιο κριτήριο για τον καθορισμό των 

ανταλλακτικών αυτών σχέσεων. Ως συνέπεια, η εκτελεστική διοίκηση (management) 

και το διοικητικό συμβούλιο, μη έχοντας κάποιο σαφώς προσδιορισμένο βασικό 

κριτήριο λήψης αποφάσεων, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τους εταίρους ως άλλοθι 

προκειμένου να δικαιολογούν τη χαμηλή απόδοση της επιχείρησης (Jensen, 2000, 
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Maher and Andersson, 1991). Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι το υπόδειγμα των μετόχων 

παρέχει ξεκάθαρες οδηγίες για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των στόχων της 

επιχείρησης , καθώς και τους μηχανισμούς εκείνους για τη μέτρηση της αποδοτικότητά 

της. 

5.4.γ. Εξωτερικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης  

Κύριο χαρακτηριστικό των εξωτερικών συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης (τυπικά 

παραδείγματα αποτελούν οι ΗΠΑ και το Ενωμένο Βασίλειο) είναι η ύπαρξη μεγάλων 

και υψηλής ρευστότητας κεφαλαιαγορών. Τα μετοχικά κεφάλαια των εταιρειών 

παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Οι μέτοχοι, κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων ψήφου, 

έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και να 

ψηφίζουν για σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, στην πράξη, η δυνατότητα 

παρακολούθησης και ελέγχου της εκτελεστικής διοίκησης από τους μετόχους είναι 

περιορισμένη. Η μεγάλη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών, θέτει τους 

μετόχους αντιμέτωπους με το πρόβλημα του «ελεύθερου επιβάτη» (free-rider problem). 

Με μικρό μερίδιο στην εταιρεία, κανένας μέτοχος δεν θα είναι διατεθειμένος να 

αναλάβει το έργο της συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου των αποφάσεων της 

εκτελεστικής διοίκησης, καθώς το κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας (που επωμίζεται 

μόνος του) θα υπερβαίνει το προσδοκώμενο όφελος (το οποίο διαμοιράζεται pro rata σε 

όλους τους μετόχους της εταιρείας. 

Η αδυναμία των μετόχων να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη λειτουργία της 

εκτελεστικής διοίκησης καθιστά την κεφαλαιαγορά ως τον κυριότερο μηχανισμό 

πειθαρχίας της εκτελεστικής διοίκησης. Έτσι, όταν η τελευταία δεν επιτυγχάνει 

αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μετόχων, αυτοί με τη σειρά τους επιλέγουν τη 

μαζική έξοδο (exit) από τη μετοχή της εταιρείας, επιφέροντας άμεση πτώση της τιμής 

της και δίδοντας  με αυτό τον τρόπο σήμα προς την εκτελεστική διοίκηση να μεταβάλει 

τις πολιτικές της και να τις ευθυγραμμίσει με τέτοιες που να προάγουν τα συμφέροντα 

τους. Παράλληλα οι επιχειρήσεις εκτίθενται στην απειλή των (επιθετικών) εξαγορών. Η 

ύπαρξη ενεργητικής αγοράς εταιρικού ελέγχου (market for corporate control) αποτελεί 

σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της εκτελεστικής διοίκησης από τους μετόχους. Στο 

Ενωμένο Βασίλειο έλαβαν χώρα κατά μέσο όρο 200 εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά 

έτος. Στο 90% των επιθετικών εξαγορών το διοικητικό συμβούλιο της εξαγοραζόμενης 

εταιρείας αντικαταστάθηκε σε διάστημα δύο ετών μέχρι την ολοκλήρωση της 
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εξαγοράς. Ακόμη και στις «φιλικές» εξαγορές, σε ποσοστό περίπου 50% το διοικητικό 

συμβούλιο της εξαγοραζόμενης εταιρείας δεν παρέμεινε το ίδιο. Συνεπώς, οι εξαγορές 

αποτελούν ένα κεντρικό μηχανισμό αλλαγής των διοικητικών συμβουλίων στο 

Ενωμένο Βασίλειο. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στη 

Γερμανία την τελευταία δεκαετία έλαβαν χώρα κατά μέσο όρο μόνο 50 εξαγορές και 

συγχωνεύσεις ανά έτος (Goergen and Renneboog, 1998, Brancato, 1997). 

Επιπλέον, στο εξωτερικό σύστημα, η μεγάλη διασπορά στα μετοχικά κεφάλαια των 

εταιρειών, οδηγεί στην ανάδυση βραχυπρόθεσμων συμπεριφορών, τόσο από την 

πλευρά των μετόχων, όσο και από την πλευρά της εκτελεστικής διοίκησης. Ο ισχυρός 

ανταγωνισμός μεταξύ των θεσμικών επενδυτών – μετόχων (π.χ. εταιρείες αμοιβαίων 

κεφαλαίων) τους κινητοποιεί να αναζητούν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις από τις 

εταιρείες στις οποίες επενδύουν, δίχως να φαίνονται διατεθειμένοι να παραμένουν σε 

αυτές προς αναζήτηση μακροχρόνιων ωφελημάτων. Πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι 

(CEO’s), πιστεύουν ότι η παρουσία τέτοιων επενδυτών – μετόχων στη μετοχική 

σύνθεση των εταιρειών τους, προκαλεί αστάθεια, πιέζοντας και τους ίδιους να 

υιοθετούν στρατηγικές με στόχο την αποκόμιση βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών 

κερδών (Daily et al. , 1996, Coffee, 1999). Τα τελευταία χρόνια τόσο στις ΗΠΑ όσο και 

στο Ενωμένο Βασίλειο, παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης 

μετοχικών μεριδίων από θεσμικούς επενδυτές (κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά και 

ασφαλιστικές εταιρείες και union trusts). Στο Ενωμένο Βασίλειο, οι 25 μεγαλύτεροι 

θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν άνω του 40% της αξίας των μετοχών που έχουν στην 

κυριότητά τους το σύνολο των θεσμικών επενδυτών. Επιπλέον, στις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρείες, οι θεσμικοί επενδυτές αποτελούν τους μεγαλύτερους 

μετόχους. Αντίστοιχη είναι και η τάση στις ΗΠΑ (Brancato, 1997, CEPS, 1995). Οι 

θεσμικοί επενδυτές έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται σοβαρά για ζητήματα εταιρικής 

διακυβέρνησης. Μελέτης της Mckinsey & Company (opinion survey) μεταξύ των 

θεσμικών επενδυτών σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ασίας και της 

Λατινικής Αμερικής έδειξε ότι η πλειοψηφία τους υποστηρίζει ότι λαμβάνει ήδη υπόψη 

την εταιρική διακυβέρνηση στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων. 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (81% σε Ευρώπη/ΗΠΑ, 89% στην Ασία και 83% στη 

Λατινική Αμερική) οι θεσμικοί επενδυτές δηλώνουν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να 

πληρώσουν περισσότερο για την αγορά της μετοχής μιας εταιρείας της οποίας το 

διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί με βάση καλές προοπτικές εταιρικής διακυβέρνησης, 
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από τη μετοχή μιας εταιρείας της οποίας το διοικητικό συμβούλιο δεν χρησιμοποιεί 

τέτοιες καλές πρακτικές. Το μέσο premium που θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν 

διαφέρει. Στις Αγγλοσαξονικές Χώρες (Ενωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ) προτίθενται να 

πληρώσουν σχετικά μικρό ποσό, στην Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία λίγον υψηλότερο 

και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βενεζουέλα, Κολομβία) πολύ υψηλό. 

5.4.δ. Εσωτερικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης 

Κύριο χαρακτηριστικό των εσωτερικών συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

(περιλαμβάνει τυπικά τις χώρες της Ευρώπης, πλην του Ενωμένου Βασιλείου, καθώς 

και την Ιαπωνία και την Κορέα) είναι η υψηλή συγκέντρωση της μετοχικής ιδιοκτησίας 

ή των δικαιωμάτων ψήφου και η ύπαρξη πολλαπλών σταυροειδών σχέσεων μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Οι κεφαλαιαγορές είναι συνήθως μικρές και χαμηλής ρευστότητας. Ο 

ρόλος των θεσμικών επενδυτών είναι πολύ πιο περιορισμένος απ’ ό,τι στο εξωτερικό 

σύστημα. Κεντρικό χαρακτηριστικό των εσωτερικών συστημάτων εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα στους μετόχους να ασκήσουν τον 

έλεγχο τους με μικρό σχετικά κόστος. Οι «ισχυροί» μέτοχοι έχουν τόσο το κίνητρο όσο 

και τη δύναμη να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις της εκτελεστικής 

διοίκησης. Το πρόβλημα του «εντολέα – εντολοδόχου», ως η συγκρουσιακή σχέση 

μεταξύ των «αδύναμων» μετόχων και της «ισχυρής» εκτελεστικής διοίκησης, όπου 

συναντάται στα εξωτερικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, μεταβάλλεται σε 

σύγκρουση των «ισχυρών» μεγαλομετόχων με τους «αδύναμους» μετόχους μειοψηφίας 

(minority shareholders). 

Οι διαφορές στα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν και το κόστος 

κεφαλαίου. Η κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στις χώρες 

που προσεγγίζουν το εσωτερικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι συνήθως 

χαμηλότερη απ’ ό,τι στις χώρες που προσεγγίζουν στο εξωτερικό σύστημα. Οι τράπεζες 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η 

Κορέα, καθώς και σε πολλές χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, το 

90% των 200 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Γερμανίας έχει τουλάχιστον ένα μέτοχο 

σε μερίδιο της τάξης του 25% του συνόλου των μετόχων που έχουν εκδοθεί (Franks and 

Mayers, 1993). Οι μεγαλομέτοχοι έχουν αναπτύξει και άλλες στενές σχέσεις με την 

εταιρεία, πέρα της τροφοδότησής της με πιστωτικά κεφάλαια (αν πρόκειται για 

τράπεζα), έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα  μεταξύ τους και να 
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συναποφασίζουν για τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της εκτελεστικής 

διοίκησης. Αυτή η διαδικασία αναδύεται από ένα πλαίσιο όπου κυριαρχεί το στοιχείο 

της συναίνεσης παρά της σύγκρουσης. Οι περιπτώσεις επιθετικών εξαγορών είναι 

περιορισμένες. Μεγάλα μερίδια μετοχών είναι συγκεντρωμένα στους ιδρυτές της 

εταιρείας, σε τράπεζα ή σε άλλα (μη) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λόγω των 

μακροχρόνιων δεσμών τους με της εταιρεία, συντάσσονται σχεδόν πάντα με την 

εκτελεστική διοίκηση, παρά με τα σχέδια όσων προτίθενται να προβούν σε κινήσεις 

επιθετικών εξαγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία για να αντικατασταθούν 

οι εκπρόσωποι των μετόχων στο Εποπτικό Συμβούλιο, απαιτείται η συγκέντρωση 

πλειοψηφίας της τάξης του 75% στη γενική συνέλευση των μετόχων (Maher and 

Andersson, 1999). 

Η ύπαρξη μακροχρόνιων και συναινετικών σχέσεων στο γερμανικό σύστημα εταιρικής 

διακυβέρνησης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, αφοσίωσης και 

δέσμευσης μεταξύ του management και των διαφόρων εταίρων (κυρίως τράπεζες). Οι 

τράπεζες έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες της 

επιχείρησης, μειώνοντας έτσι το premium κινδύνου με το οποίο τις χρεώνουν, άρα και 

το συνολικό κόστος πιστωτικής χρηματοδότησης. Αυτό με τη σειρά του ευνοεί την 

ανάληψη επενδυτικών σχεδίων με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα (π.χ. επενδύσεις 

σε R & D). Ωστόσο, η μετριασμένη σημασία της χρηματιστηριακής αγοράς και του 

θεσμού του venture capital, μειώνουν τις δυνητικές πηγές αναζήτησης κεφαλαίων για 

τις καινοτόμες νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις (start-up firms). 

 

5.5 Εργαλεία εταιρικής διακυβέρνησης 

 

5.5.α. Διάλογος (one-to-one meetings) 

Σύμφωνα με τη Mallin (2010), οι συναντήσεις μεταξύ των θεσμικών επενδυτών και των 

εταιριών είναι εξαιρετικά σημαντικές ως μέσο για την επικοινωνία μεταξύ των δύο 

μερών. Οι επιχειρήσεις οργανώνουν συναντήσεις με τους μεγαλύτερους επενδυτές τους 

και με συγκεκριμένα σημαντικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό αποτελεί 

σημαντικό μειονέκτημα των ιδιωτικών επενδυτών έναντι των θεσμικών επενδυτών. Οι 

μικροί επενδυτές συγκεκριμένα, εάν κατέχουν μικρά ποσοστά από το μετοχικό 

κεφάλαιο των εταιριών, είναι πιθανό να μην επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια την 
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επιχείρηση και να μην προσκαλούνται από αυτήν στις συναντήσεις αυτές. Οι 

συναντήσεις μεταξύ των θεσμικών επενδυτών και των επιχειρήσεων συνήθως έχουν ως 

αντικείμενο συζήτησης, την πορεία της επιχείρησης, τους αντικειμενικούς της σκοπούς, 

πως αυτοί θα επιτευχθούν και αν ορισμένοι έχουν ήδη επιτευχθεί, τον τρόπο 

λειτουργίας και την ποιότητα του management. 

 

5.5.β. Ψηφοφορία (Voting) 

Το δικαίωμα ψήφου που κατέχουν οι θεσμικοί επενδυτές, είναι άμεσο επακόλουθο της 

κατοχής τους τίτλων ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που επιλέγουν να επενδύσουν και αυτό 

το αναφαίρετο δικαίωμα αναγνωρίζεται από το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας. Οι 

θεσμικοί επενδυτές, μέσα από το δικαίωμα που τους δίνεται από την κατοχή μέρους 

των μετοχών διαφόρων επιχειρήσεων, είναι σε θέση, ανάλογα βέβαια και με το 

ποσοστό το οποίο κατέχουν, να επηρεάζουν τόσο τις αποφάσεις, όσο και τον τρόπο 

λειτουργίας και κατεύθυνσης των επιχειρήσεων στην αγορά. Αποτελεί προνόμιο για 

αυτούς η δυνατότητα να μπορούν να κατευθύνουν ένα μέρος ή μαζικά τις επιχειρήσεις 

στις οποίες έχουν επενδύσει και με αυτό τον τρόπο να διαμορφώνουν νέες κάθε φορά 

οικονομικές συνθήκες στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά. Ταυτόχρονα, αυτή η 

δυνατότητα των θεσμικών επενδυτών αποτελεί για πολλούς σημείο τριβής καθώς 

μερικοί από τους θεσμικούς επενδυτές είναι δυνατόν να υιοθετούν καιροσκοπικές και 

κερδοσκοπικές συμπεριφορές αψηφώντας δεοντολογικές αρχές και κανόνες τις αγοράς. 

Η Cadbury Report (1992) αναφέρει πως με βάση το βάρος των ψήφων τους, ο τρόπος 

με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές χρησιμοποιούν τη δύναμή τους…είναι θεμελιώδους 

σημασίας. Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο έχει δοθεί μεγάλη έμφαση, αποτελεί ο 

τρόπος με τον οποίο είναι δυνατόν να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους οι θεσμικοί 

επενδυτές. Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά 

ή να μην ψηφίζουν για ορισμένα εταιρικά ζητήματα είτε δια ζώσης, είτε σπανιότερα με 

ηλεκτρονικά μέσα, είτε διορίζοντας κάποιο τρίτο πρόσωπο, συνήθως μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου. 

 

5.5.γ. Λίστες στόχων 

Πολλές φορές, ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές δημιουργούν “λίστες στόχων”, οι οποίες 

αποτελούνται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρνητική απόδοση σε κύριους δείκτες 

είτε δε λαμβάνουν υπόψιν τους τις απόψεις των θεσμικών επενδυτών είτε έρευνες που 

αυτοί κάνουν σχετικά με την αρνητική αυτή απόδοση. Οι επιχειρήσεις αυτές 
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χαρακτηρίζονται από τους θεσμικούς επενδυτές ως ανεπιθύμητες για επένδυση και με 

αυτό τον τρόπο δημιουργείται πίεση προς αυτές να μεταβάλλουν τα μέλη ή τη σύνθεση 

του διοικητικού συμβουλίου.  

 

5.5.δ. Συστήματα αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης 

Παράλληλα με την παγκόσμια και ραγδαία ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης, 

αναπτύχθηκαν και διάφορα συστήματα αξιολόγησης της. Τα συστήματα εταιρικής 

διακυβέρνησης που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως, δημιουργούν σημαντικά οφέλη 

τόσο για τους ίδιους τους επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις και τα κράτη. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις επωφελούνται με την έννοια ότι προσελκύουν 

περισσότερους εγχώριους ή διεθνείς επενδυτές όταν εφαρμόζουν συστήματα εταιρικής 

διακυβέρνησης. Αυτό το πλεονέκτημα πηγάζει από τη σημασία που προσδίδει στην 

επιχείρηση η εφαρμογή ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθώς υψηλά 

επίπεδα εφαρμογής εταιρικής διακυβέρνησης δείχνουν υψηλά επίπεδα διαφάνειας, 

ευθύνης, οργάνωσης και οικονομικής ευμάρειας και όλα αυτά καθιστούν τις 

επιχειρήσεις περισσότερο ελκυστικές στους περιορισμένους εγχώριους και διεθνείς 

επενδυτές. Από την άλλη μεριά, τα συστήματα αξιολόγησης της εταιρικής 

διακυβέρνησης αποτελούν σημαντικούς δείκτες για τα κράτη καθώς αυτά μπορούν να 

συγκρίνουν τα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα 

τους σε σύγκριση με άλλες χώρες. 

 

5.6 Σκοπός και χρησιμότητα της εταιρικής διακυβέρνησης 

 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η διαρκής παγκόσμια κίνηση κεφαλαίων 

πολλαπλασίασαν αισθητά τις δυνητικές πηγές άντλησης επενδυτικών-χρηματοδοτικών 

κεφαλαίων (fundings) των επιχειρήσεων. Αφενός οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη 

κεφάλαια, τα οποία θα τις βοηθήσουν να αυξήσουν το μέγεθός τους και να 

αναπτυχθούν στην εγχώρια ή και την παγκόσμια οικονομία και αφετέρου οι επενδυτές-

χρηματοδότες (investors) αναζητούν επιχειρήσεις για την εναπόθεση των κεφαλαίων 

τους, οι οποίες θα τους παρέχουν μακροχρόνια μια αυξημένη απόδοση και την 

εξασφάλιση (assurance) ότι είναι και θα παραμείνουν οικονομικά εύρωστες και 

κερδοφόρες στο παρόν και στο μέλλον. 
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Οι επενδυτές για να διασφαλίσουν την μακροχρόνια απόδοση των κεφαλαίων τους, 

αναλύουν και εξετάζουν τα ετήσια δελτία, τις οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά 

στοιχεία της επιχείρησης που τους ενδιαφέρουν. Τα ετήσια δελτία, οι οικονομικές 

καταστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που κάθε επιχείρηση μπορεί να δημοσιεύει 

θεωρούνται ασφαλή, αξιόπιστα και ότι απεικονίζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα 

της επιχείρησης τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο 

από ικανά, προσοντούχα και ανεξάρτητα ως προς την οικονομική μονάδα άτομα, τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, για την εξακρίβωση εάν οι προς έλεγχο πληροφορίες έχουν 

παραχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και με το αν 

συμφωνούν με προκαθορισμένα κριτήρια. Αυτό βέβαια είναι άμεσα εξαρτώμενο και 

από το είδος της ειδικής γνώμης που εκφράζει ο κάθε ελεγκτής όσον αφορά την 

οικονομική διαχείριση κάθε επιχείρησης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως 

αναφέρει ο Τσακλάγκανος A. (2008), τα διάφορα πιστοποιητικά ελέγχου αποτελούν το 

επισφράγισμα της νομιμότητας κάθε ορθής διαχείρισης και συγχρόνως συνθέτουν την 

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

λογής αυθαιρεσίες. Αναγνωρίζοντας όμως την επιχείρηση ως μία πολύπλοκη από όλες 

τις απόψεις οικονομική οντότητα, γίνεται σαφές πως ορισμένα στοιχεία που αφορούν 

την επιχείρηση και τη δράση της είτε δεν παρουσιάζονται ευκρινώς είτε δεν 

εμφανίζονται καθόλου μέσα στα ετήσια δελτία και τις οικονομικές καταστάσεις. 

Τα προηγούμενα χρόνια αναδύθηκε στην επιφάνεια μια πλειάδα εταιρικών σκανδάλων 

και εταιρικών καταρρεύσεων παρόλο που τα ετήσια δελτία και οι οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων απεικόνιζαν μια υγιή και κερδοφόρα εικόνα αυτών. 

Παραδείγματα τέτοιων μεγάλων εταιρικών σκανδάλων και εταιρικών καταρρεύσεων 

παγκοσμίως αποτελούν οι επιχειρήσεις Lehmann Brothers, Enron, Barings Bank, Royal 

Ahold, Parmalat και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις που συγκέντρωναν τεράστια 

κεφάλαια και αποτελούσαν ένα σημαντικό κομμάτι της εγχώριας και παγκόσμιας 

οικονομίας. 

Κοινά γνωρίσματα που συνέβαλαν στην δημιουργία αυτών αλλά και άλλων παρόμοιων 

εταιρικών σκανδάλων, αποτελούν, η έλλειψη διαφάνειας στη δράση των επιχειρήσεων, 

η απουσία ή η υποτυπώδης λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η κατάχρηση 

εξουσίας από ορισμένα στελέχη ούτως ώστε αυτά να προσποριστούν χρηματικά ποσά ή 

για να ικανοποιήσουν άλλες ατομικές επιδιώξεις, η απουσία έγκυρης, έγκαιρης και 

αξιόπιστης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων ομάδων κάθε επιχείρησης, η έλλειψη 

εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και η έλλειψη εποπτείας των συναλλαγών και των 
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προσώπων που ενεργούσαν για τις επιχειρήσεις αυτές και μια πλειάδα άλλων 

παραγόντων. Τέτοια φαινόμενα ενίσχυσαν σε παγκόσμιο επίπεδο την πεποίθηση των 

επιχειρήσεων, των μετόχων, των επενδυτών και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων για 

πλήρη διαφάνεια και μεγαλύτερη εποπτεία στις διαδικασίες που ακολουθούνται και 

στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τούτο διότι οι 

επιχειρήσεις με τη δράση τους δημιουργούν__ ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ προσώπων 

ή ομάδων οι οποίες έχουν είτε άμεση είτε έμμεση σχέση με την επιχείρηση. 

Γίνεται λοιπόν σαφές πως οι εταιρικές καταρρεύσεις και τα εταιρικά σκάνδαλα 

επιχειρήσεων επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι της εγχώριας και παγκόσμιας 

οικονομίας στην οποία δρουν, το μέγεθος του οποίου έχει άμεση σχέση με το μέγεθος 

της κάθε επιχείρησης και με τον όγκο των συναλλαγών που καθεμιά πραγματοποιεί 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτικότερα, μπορούν να επηρεαστούν 

αρνητικά, οι μέτοχοι της επιχείρησης με την απομείωση της αξίας της περιουσίας τους 

και της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι με την πιθανότητα απόλυσής τους από την εταιρία, 

οι προμηθευτές και πιστωτές της επιχείρησης με τον κίνδυνο να μην εξοφληθούν για τα 

υλικά ή άυλα αγαθά που εισέφεραν στην επιχείρηση καθώς και ένα σύνολο άλλων 

ομάδων ενδιαφερομένων και κοινωνικών ομάδων. 

Αυτό καθιστά σαφές πως η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής 

διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας και 

παγκόσμιας οικονομίας στις οποίες δραστηριοποιούνται καθώς, δημιουργεί κλίμα 

εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και στους άμεσα και έμμεσα σχετιζόμενους με τις 

επιχειρήσεις γεγονός που οδηγεί στην καλή φήμη αυτών και οδηγεί στην περαιτέρω 

χρηματοδότησή τους, οδηγεί στην κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ενισχύοντας την αξία των επιχειρήσεων, ενισχύει τον εποπτικό ρόλο των 

διοικητικών συμβουλίων, διασφαλίζει την περιουσία των μετόχων, βοηθά στην 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των επιχειρήσεων, προωθεί τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διοικητικών συμβουλίων και τον έλεγχο των αποφάσεων 

αυτών προς το εταιρικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον, ευθυγραμμίζει τα 

συμφέροντα των ιδιοκτητών-μετόχων των επιχειρήσεων με αυτά της εκτελεστικής 

διοίκησης αυτής, δημιουργεί χαμηλό κόστος δανεισμού στις επιχειρήσεις και λειτουργεί 

καταλυτικά στην έγκαιρη, έγκυρη, αξιόπιστη και συμμετρική δημοσίευση πληροφοριών 

που αφορούν μετρήσιμα μεγέθη ή μη της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Solomon J. 

(2010), ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να προστατεύσει και να προάγει τα 

συμφέροντα των μετόχων μέσα από τον καθορισμό της κατεύθυνσης της στρατηγικής 
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μιας επιχείρησης και διορίζοντας και εποπτεύοντας ικανή εκτελεστική διοίκηση για να 

το επιτύχει, ενώ σύμφωνα με τον Παπούλια Γ. (2002), οι αρχές και πρακτικές 

διακυβέρνησης συνοπτικά αποσκοπούν στη διασφάλιση των συμφερόντων της 

επιχείρησης, τη λειτουργία της στο χαμηλότερο κόστος και την άσκηση της εξουσίας 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. 

 

Μερικοί άλλοι λόγοι που οι επιχειρήσεις προτρέπονται να εφαρμόσουν ένα σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι: 

 Η διασφάλιση κατάλληλης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου που να 

πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και σαφούς διαχωρισμού αρμοδιοτήτων από 

τα όργανα της διοίκησης 

 Η δημιουργία οργάνων διοίκησης με σαφείς ρόλους που εξισορροπούν τα 

προσόντα και την εμπειρία των στελεχών με τις απαιτήσεις, τη φύση και το 

εύρος των εταιρικών δραστηριοτήτων 

 Ο καθορισμός συστημάτων ανταμοιβών, αξιολόγησης και ανάπτυξης, τέτοιων 

ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν στελέχη με ικανότητες να επιτυγχάνουν 

την απόδοση που απαιτείται από τους μετόχους 

 Η υποστήριξη της διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 Η ανάπτυξη συγκεκριμένων εταιρικών διαδικασιών που απεικονίζουν τον τρόπο 

καθημερινής εργασίας και διασφάλισης ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου που να λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες 

διαχείρισης κινδύνων 

 Η ικανοποίηση των αναγκών για ορθή, έγκαιρη και επαρκή παροχή 

πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

σχετικά με την πορεία της επιχείρησης  

 Η ευαισθητοποίηση όλων των υπαλλήλων της εταιρείας αλλά και του ομίλου 

στη σωστή διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχονται στην 

περιέχονται στην κατοχή τους και στην απαγόρευση χρήσης τους για την 

αποκόμιση ιδίου οφέλους 

 Η ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. 
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5.7 Εταιρική διακυβέρνηση και η σύγχρονη επιχείρηση 

Ο τρόπος με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρήσεις και το κατά πόσο είναι υπόλογες για 

τις πράξεις τους διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης 

και αξιοπιστίας στις κεφαλαιαγορές. Αρχικά στο Ενωμένο Βασίλειο, επιτροπή υπό τον 

Sir A. Cadbury διετύπωσε κανόνες και αρχές καλής εταιρικής διακυβέρνησης (Cadbury 

Committee, 1992). Στο πλαίσιο αυτό, και ο ΟΟΣΑ το 1999 παρουσίασε μία σειρά 

Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης (OECD Principles on Corporate Governance, 1999), 

οι οποίες καλύπτουν πέντε βασικές πλευρές της εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι, (α) τα 

δικαιώματα των μετόχων, (β) η ισότιμη μεταχείριση των μετόχων, (γ) ο ρόλος των 

εταίρων (stakeholders), (δ) γνωστοποίηση και διαφάνεια και (ε) οι ευθύνες του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Αρχές του ΟΟΣΑ, στοχεύουν πρωτίστως στο να 

βοηθήσουν τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών του να αξιολογήσουν και να 

βελτιώσουν το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζει την εταιρική 

διακυβέρνηση. Επιπλέον, αποτελούν ένα αποτελεσματικό καθοδηγητικό όργανο για τα 

χρηματιστήρια, τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και κάθε άλλο φορέα που παίζει ρόλο 

στην ανάπτυξη καλής εταιρικής διακυβέρνησης.  

Στη χώρα μας, καθώς τα περιθώρια άσκησης εθνικής οικονομικής πολιτικής έχουν 

περιοριστεί σημαντικά λόγω της μεταβίβασης τους σε υπερεθνικό επίπεδο (βλέπε 

συναλλαγματική και νομισματική πολιτική), το κύριο εργαλείο άσκησης πολιτικής 

έγκειται σε αυτές που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγικής βάσης και 

ανταγωνιστικότητας (διαρθρωτικές πολιτικές). Με άλλα λόγια, οι ενδοεπιχειρησιακοί 

παράγοντες (μικροοικονομική προσέγγιση) φαίνεται να παίζουν ολοένα και 

κρισιμότερο ρόλο στον προσδιορισμό της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στο 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το είδος των διαφόρων μορφών 

διακυβέρνησης που αναπτύσσονται σε μια εταιρεία, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το 

αποτέλεσμα των οικονομικών επιδόσεων και προοπτικών της. Το μέγεθος και η 

σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου (ο διαχωρισμός της θέσης του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου από αυτή του διευθύνοντος συμβούλου, η αναλογία των 

εκτελεστικών προς τα μη εκτελεστικά μέλη, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών), η ύπαρξη μηχανισμών που να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα 

των μετόχων, και δη των μετόχων μειοψηφίας, προστατεύονται αποτελεσματικά, η 

επαρκής αποκάλυψη πληροφοριών από την εταιρεία, ο βαθμός κοινωνικής 

υπευθυνότητας που επιδεικνύει, αποτελούν παραμέτρους που σε μεγάλο βαθμό 



66 

 

προσδιορίζουν το είδος και την ποιότητα των σχέσεων και διαδικασιών που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό της εταιρείας, μεταξύ των διαφόρων μερών (μέτοχοι, 

διοικητικό συμβούλιο, διευθυντικά στελέχη, λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη). Αποτελούν 

ταυτόχρονα κρίσιμους παράγοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης από τους 

επενδυτές και κυρίως τους θεσμικούς.  

Πολλές χώρες έχουν συστήσει επιτροπές οι οποίες έχουν προτείνει μια σειρά πρακτικών 

καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Στη χώρα μας, η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνέστησε 

ειδική Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία διατύπωσε μία 

σειρά αρχών και πρακτικών για τη σύγχρονη και αποδοτική εταιρική διακυβέρνηση 

(Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, 1999). Οι πρωτοβουλίες 

αυτές μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμπεριφοράς και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων ικανού να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται και να ενισχύσει τη 

διαφάνεια και την αξιοπιστία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, είναι ανάγκη να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών για την εταιρική διακυβέρνηση, ώστε να αναδειχτεί η 

κρισιμότητα της στην αναδιάρθρωση και το μετασχηματισμό του χρηματοοικονομικού 

και παραγωγικού συστήματος της χώρας. Ήδη οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει 

σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως, η εφαρμογή ενιαίων 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για όλες τις επιχειρήσεις δεν είναι πάντα εύκολη. 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υιοθετεί πρακτικές σύμφωνα με τις ανάγκες της, όπως 

αυτές προσδιορίζονται από τη φύση της δραστηριότητάς της, το μέγεθός της κ.τ.λ. 

Στη χώρα μας , στα βαθμό που έχουν διατυπωθεί οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, θα 

ήταν χρήσιμη η δημιουργία δεικτών αξιολόγησης και κατάταξης των εισηγμένων 

εταιρειών με βάση την προσαρμοστικότητά τους στις αρχές αυτές. Τέτοιοι δείκτες θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο καθοδήγησης των επενδυτικών 

αποφάσεων των θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφάνεια 

των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς 

Είναι φανερό, ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο 

συστατικό στην οικοδόμηση μιας υγιούς αγοράς και στην προσέλκυση μακροχρόνιων 

επενδυτικών κεφαλαίων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να διακριθούν 

στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον οφείλουν να αναδιαρθρώσουν τις εσωτερικές 
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δομές οργάνωσης και λειτουργίας τους, με βάση διεθνώς αποδεκτές πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης. Οι όποιες αλλαγές και προσαρμογές, πέρα από νομοθετικές 

ρυθμίσεις, οφείλουν να προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για το δικό τους 

συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, από της στιγμή που οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να 

αντλήσουν κεφάλαια από το χρηματιστήριο και να αποκτήσουν μέτοχο μειοψηφίας, 

είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των μετόχων, 

δημιουργώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης.        

 

5.8 Σχέση λειτουργίας εσωτερικού έλεγχου και εταιρικής διακυβέρνησης 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα που είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσθέτει αξία και 

να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο 

ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος απασχολούν εντόνως την εταιρική διακυβέρνηση και 

τους φορείς της καθώς αποτελούν πολύτιμο πόρο που θα συμβάλει στη βελτίωση της 

ποιότητας της, της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και στην αύξηση της 

εταιρικής απόδοσης. Για να μπορέσει η εταιρική διακυβέρνηση να προωθήσει τα 

συμφέροντα των διαφόρων ομάδων των stakeholders θα πρέπει η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου να αποτελεί αναπόσπαστο και ολοκληρωμένο συστατικό του 

δικτύου σχέσεων με τα μέρη που ευθύνονται για τις δομές και τις πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης (Vallario, 2003). Από την άλλη πλευρά, η ποιότητα της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα των σχέσεων που 

αναπτύσσει με τους άλλους τρεις ακρογωνιαίους λίθους της εταιρικής διακυβέρνησης, 

αν υποτεθεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τον έναν από αυτούς (IIA, 2003). 

Πρόκειται για τον εξωτερικό ελεγκτή, το διοικητικό συμβούλιο, την επιτροπή 

εσωτερικού ελέγχου και το εκτελεστικό management. Μια πολύ καλή προσέγγιση του 

ρόλου της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση δίνεται 

από το ΙΙΑ : « ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την 

εκτίμηση και την αξιολόγηση των οργανωσιακών κινδύνων και ελέγχων. Επίσης 

επιμελείται την επιθεώρηση και επικύρωση των πληροφοριών και τη συμμόρφωση με 

τους εσωτερικούς κανονισμούς, την κείμενη νομοθεσία και τις διαδικασίες. Με τη 

συνδρομή του management και όλων των ελεγχόμενων, ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει 

στο διοικητικό συμβούλιο και στην επιτροπή εσωτερικού ελέγχου τις διαβεβαιώσεις ότι 
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οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται και η εταιρική διακυβέρνηση είναι ισχυρή και 

αποτελεσματική. Όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης εντός του οργανισμού οι 

εσωτερικοί ελεγκτές εισηγούνται συστάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των 

διεργασιών, των διαδικασιών και των πολιτικών.» 

Ο εσωτερικός έλεγχος για να προσθέσει αξία στην εταιρική διακυβέρνηση και να 

συνεισφέρει στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης οφείλει να κατανείμει με 

ορθολογικό τρόπο τους διατιθέμενους πόρους ώστε να ικανοποιήσει τις διαφορετικές 

απαιτήσεις μεταξύ των παραπάνω φορέων ακόμα και αν διαπιστώνεται σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την κατανομή αυτών των πόρων. Ο εξωτερικός ελεγκτής βασίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου και στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας όσον αφορά το κομμάτι της ποιότητας των 

λογιστικών καταστάσεων σαν ένα πρόσθετο εργαλείο που θα ελαφρύνει τον όγκο των 

εργασιών του κατά τον τακτικό λογιστικό έλεγχο (ΙΙΑ, 2003). Το management που 

αποτελεί το υποκείμενο του εσωτερικού ελέγχου (auditee) επιθυμεί την παροχή 

συμβουλών και προτάσεων αναφορικά με την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών, ενώ η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου αναζητά 

από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαβεβαιωτικές υπηρεσίες που αφορούν τη 

διαφύλαξη των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη 

νομοθεσία και τους κανονισμούς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (IIA,2003). 
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6. Επίλογος  

Στην εργασία αυτή έγινε μία προσπάθεια βιβλιογραφικής προσέγγισης του 

περιεχομένου του Εσωτερικού Ελέγχου, του σκοπού του Εσωτερικού Ελέγχου, των 

διακρίσεων και των συστημάτων του, καθώς και του περιεχομένου της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, των βασικών θεωριών, των υποδειγμάτων, των εργαλείων της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και της χρησιμότητας της. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η 

σχέση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με τη σύγχρονη επιχείρηση, καθώς και η σχέση 

της με τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

έννοιες, που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Η σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να 

επιφέρει ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια την επιχείρηση, 

κάτι που θα τη βοηθήσει από τη μία πλευρά να αποφύγει φαινόμενα κακοδιαχείρισης 

και από την άλλη να βελτιώσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις μέσω των 

υποδείξεων των ελεγκτών. Αποτελεί απαραίτητο συστατικό της σύγχρονης εταιρικής 

διακυβέρνησης και συμβάλει καθοριστικά στην αφομοίωση της εταιρικής κουλτούρας, 

και τη συμμόρφωση της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το γεγονός 

ότι οι υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται στο σύνολο των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και όχι μόνο στις αμιγώς οικονομικά, καθιστά την 

αξία του εσωτερικού ελέγχου ιδιαίτερα υψηλή και τις ευθύνες του απέναντι στη 

διοίκηση και τους μετόχους ιδιαίτερα μεγάλη 
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