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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Στην σύγχρονη οικονομία οι εξελίξεις που παρατηρούνται είναι ραγδαίες, τόσο σε 

τοπικό-περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, 

οι νέες τεχνολογίες, οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, η αύξηση των οικονομικών 

εγκλημάτων και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν μία 

πολύπλοκη πραγματικότητα, κάτι που προβληματίζει τις διοικήσεις και έτσι έρχονται 

αντιμέτωπες με τη νέα τάξη πραγμάτων που συνθέτουν το παγκόσμιο σκηνικό και 

στρέφονται στην αναζήτηση λύσεων-νέων τρόπων στην άσκησή τους. 

      Στην περίπλοκη αυτή πραγματικότητα σημαντικό ρόλο στην ανατροπή δυσάρεστων 

φαινομένων, έρχεται να διαδραματίσει η ελεγκτική και με διακριτικό τρόπο να προσφέρει 

τις κατάλληλες υπηρεσίες. Η ελεγκτική είναι ο κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων 

που πραγματεύεται τις γενικές αρχές και τις τεχνικές άσκησης ελέγχου στη διαχείριση 

ξένης περιουσίας που παρακολουθείται λογιστικά. 

      Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και πραγματεύεται τη 

συμβολή της ελεγκτικής στην αποδοτικότητα των εταιριών, βασιζόμενη στην εγχώρια και 

διεθνή βιβλιογραφία. 

      Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο είναι το θεωρητικό κομμάτι 

και το δεύτερο συνιστά το ερευνητικό. Το σύνολο των θεμάτων αναπτύσσεται σε πέντε 

κεφάλαια. Τα τέσσερα πρώτα υπάγονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και το 

τελευταίο εμπίπτει στο πρακτικό όπου εκτίθενται και αναλύονται τ αποτελέσματα της 

έρευνας. Αρχικά παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν στην 

ελεγκτική και στον εσωτερικό έλεγχο. Στην συνέχεια αναλύεται το σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου και η συμβολή του στην απόδοση των εταιριών. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο επισημαίνεται η αξία της επιχείρησης και όλοι οι παράγοντες που συντείνουν 

στην διατήρηση αυτής. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται περιγραφική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

                

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. 

Ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή 

οικονομικών ελέγχων. Αντικείμενό της συνιστά ο έλεγχος των διαδικασιών και των 

μεθόδων που εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού 

έτους και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα (ορκωτοί 

ελεγκτές-λογιστές). Τα προαναφερθέντα διενεργούνται στο πλαίσιο του νόμου περί 

ανωνύμων εταιριών, των γενικών παραδεκτών λογιστικών αρχών και προτύπων, 

προκειμένου να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθεί κατά πόσο τα δημοσιευμένα οικονομικά 

στοιχεία είναι αξιόπιστα. 

      Ο καθηγητής Τσιμάρας (1956) ορίζει την Ελεγκτική ως << το σύνολο των αρχών, 

κανόνων και ενεργειών διά των οποίων – απορρεουσών από βαθειάν γνώσιν της 

Οικονομικής των Εκμεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου 

(Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις (Verification) εμπορικών 

βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς 

διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν ήτιολογημένων συμπερασμάτων 

σχετικών προς οικονομικήν τινα διαχειρίσιν>>. 

      Κατά τον Mattingly (1964), αντικείμενο της Ελεγκτικής είναι <<η εξέταση των 

βιβλίων μιας οικονομικής μονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των 
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αποδεικνυόντων την αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγράφων, η 

ζήτησης των απαιτούμενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών 

επαληθεύσεων, πασών των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην…ώστε να 

πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακρίβειας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει 

τούτων συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων>>. 

      Η Αμερικανική Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει την 

Ελεγκτική ως <<μία συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών 

ενεργειών και γεγονότων, με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ 

αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για τη γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες>>. 

Το αντικείμενο πλέον της ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων με στόχο: 

α) την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων ή εκούσιων λογιστικών λαθών και 

οικονομικών ατασθαλιών, και β) την πιστοποίηση, ύστερα από διενέργεια συστηματικού 

ελέγχου και ανάλογων δοκιμαστικών επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας των οικονομικών 

δεδομένων, της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των κειμένων 

φορολογικών διατάξεων. 

 

Αναλυτικότερα, οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής: 

 Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, 

 Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως προς 

τις διαδικασίες, 

 Έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των διαφόρων 

οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους, 

 Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων των 

οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά 

στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην επιχείρηση, 

 Πιστοποίηση της ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε είδους 

αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων συμπερασμάτων, 
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 Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της 

επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης,  

 Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

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

δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

 

      Οι κανόνες, αρχές και ενέργειες που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών του καθηκόντων στις ελεγχόμενες εταιρείες-πελάτες που συντάσσουν ετήσιες 

χρηματοοικονομικές ή/και ενοποιημένες οικονομικές είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, 

προσδιορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 

 

Ελεγκτές επιχειρήσεων 

      Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που διενεργεί τον έλεγχο καλείται ελεγκτής ή νόμιμος 

ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. Ο ελεγκτής απαιτείται να διαθέτει γνώσεις, 

εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια, προκειμένου να κατανοήσει και να εφαρμόσει τα 

κατάλληλα κριτήρια ελέγχου, να εξασκήσει τις ελεγκτικές του ικανότητες ως προς την 

συλλογή ικανοποιητικών ελεγκτικών στοιχείων, που θα τεκμηριώνουν τα πορίσματά του 

και θα καταλήγουν σε μία πλήρη και σαφή έκθεση ελέγχου. 

Οι νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι 

από την ελεγχόμενη εταιρία και παράλληλα οι σχέσεις τους με τον εκάστοτε πελάτη να 

είναι τέτοιες, ώστε να είναι ανεξάρτητοι και προς τρίτους, χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ελεύθερος από κάθε 

είδους εξωτερική πίεση, ενώ θα πρέπει να μη νιώθει κανενός είδους υποχρέωση σε 

οποιοδήποτε παράγοντα (μέτοχο, διοικητή-τεχνοκράτη, ελεγκτική εταιρία, κ.α.) που 

αποβλέπει στον επηρεασμό του τρόπου σκέψης του η στη διατύπωση της έκθεσης 

ελέγχου. 

      Η έκθεση ελέγχου αποτελεί το κείμενο, μέσα από το οποίο ο ελεγκτής παραθέτει τα 

ευρήματα και διατυπώνει την άποψή του σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησε και τα 

αποτελέσματα στα οποία κατέληξε, ακολουθώντας συγκεκριμένες ελεγκτικές 

διαδικασίες. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης αποτελεί και το μέσο επικοινωνίας του 
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ελεγκτή με τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εσωτερικούς (μέτοχοι, 

διοίκηση και εργαζόμενοι της ελεγχόμενης επιχείρησης) και εξωτερικούς 

(Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών- Χ.Α.Α., τράπεζες, πιστωτές και προμηθευτές, κρατικές 

υπηρεσίες και δημόσιους οργανισμούς, εργατικές και επαγγελματικές οργανώσεις, κ.ο.κ. 

 

1.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Οι έλεγχοι δεν είναι ίδιοι για όλες τις εταιρίες. Διακρίνονται ανάλογα με το εύρος, την 

περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα 

είδη ελέγχου  που μπορούν να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε εταιρία, καθώς και τα 

κριτήρια κατηγοριοποίησης τους. 

Πιο συγκεκριμένα: 

(α) Ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την ελεγχόμενη εταιρία, σε εξωτερικό 

και εσωτερικό έλεγχο. 

 Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από το πρόσωπο (φυσικό η νομικό)    

που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν σχετίζεται οικονομικά με 

αυτήν, ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής, έχει λάβει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που απαιτείται, και διαθέτει τα προβλεπόμενα 

αυξημένα προσόντα (εχέγγυα εντιμότητας, επάρκεια αναγκαίων θεωρητικών 

γνώσεων). 

 Εσωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο που διαθέτει    

επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας, αλλά έχει την 

ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης  εταιρίας και ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα 

με τα άτομα και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

είναι ‘υποχρεωμένος’ να υπακούσει στον εσωτερικό κανονισμό και υποδείξεις της 

διοίκησης της εταιρίας, οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά 

πρότυπα. 

(β) Ανάλογα με το εύρος, σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους. 

 Γενικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και 
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αποβλέπουν στην έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και την τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού της. 

 Ειδικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς ή τομείς και 

διαδικασίες της εταιρίας (π.χ. έλεγχος ταμείου, πελατών, κ.ο.κ.), συνήθως 

πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών, 

εσκεμμένων ή μη, στην ορθή τήρηση των λογαριασμών ή των διαδικασιών. 

(γ) Ανάλογα με την περιοδικότητα, σε μόνιμους, τακτικούς  και έκτακτους ελέγχους. 

 Μόνιμοι, καλούνται όσοι διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης. 

 Τακτικοί, καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα (έτος, 

εξάμηνο, τρίμηνο). 

 Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή. 

 

(δ) Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, σε προληπτικούς και κατασταλτικούς 

ελέγχους. 

 Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την 

τήρηση των λογαριασμών και των διαδικασιών. 

 Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας πράξης 

και αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων. 

 

(ε) Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει, σε υποχρεωτικούς και 

προαιρετικούς ελέγχους. 

 Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές η 

άλλες κρατικές υπηρεσίες 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους για 

δικιά τους χρήση. 

(στ) Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν, σε διαχειριστικούς, διοικητικούς και 

φορολογικούς ελέγχους. 
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 Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των οικονομικών της 

εταιρίας. 

 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με τη διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών. 

 Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας 

και των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

Ιστορικά, η ελεγκτική πρακτική προηγήθηκε της ελεγκτικής επιστήμης. Δείγματα 

ελέγχου παρουσιάζονται στα πρώτα χρόνια της οικονομικής δραστηριότητας του 

ανθρώπου και ιδιαίτερα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες ανταλλαγές αγαθών μεταξύ 

ατόμων η διαφόρων κοινωνικών ομάδων. 

      Η ανάγκη εφαρμογής διαφόρων μέτρων ελέγχου κατά τις συναλλαγές έγινε ιδιαίτερα 

αισθητή με την εισαγωγή και την αναγνώριση του χρήματος ως μονάδας μέτρησης αξιών, 

ως μέσου διεξαγωγής οικονομικών συναλλαγών και ως απόθεμα πλούτου. Τα μέτρα αυτά 

αποσκοπούν στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τις συναλλαγές, στη διαφύλαξη 

και τη σωστή διαχείριση του πλούτου και στην προστασία των συμβαλλόμενων. 

      Στην αρχαία Αίγυπτο τηρούσαν υποτυπώδεις λογαριασμούς και ασκούσαν 

στοιχειώδεις ελέγχους για την αριθμητική τους ακρίβεια. Αργότερα, στην αρχαία Ελλάδα 

απαντάται ο θεσμός του ελεγκτή της διαχείρισης του δημόσιου πλούτου. Συγκεκριμένα, 

στην Αθήνα (330 π.Χ.) λειτουργούσε το σώμα των λογιστών ή εύθυνων που το 

συγκροτούσαν αρχικά 30 ελεγκτές και διέθετε προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία. 

Κύριο έργο του σώματος ήταν ο έλεγχος της ορθότητας της διαχείρισης του πλούτου των 

πόλεων, των ναών κ.λπ. Οι λογιστές είχαν την ευθύνη για τη δημοσιοποίηση των 

πορισμάτων των ελέγχων τους και την απαλλαγή ή την καταδίκη των διαχειριστών για 

καταχρηστική διαχείριση, απάτη και παραλείψεις. 

      Ανάλογα σώματα ελεγκτών υπήρχαν στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι 

Ρωμαίοι είχαν υιοθετήσει τις διάφορες πρακτικές τήρησης λογαριασμών των δημόσιων 

οικονομικών, του ελέγχου των διαχειριστών της δημόσιας περιουσίας και της απόδοσης 

ευθυνών που ακολουθούσαν οι Έλληνες. 
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      Στο Βυζάντιο, ο θεσμός των ελεγκτών ισχυροποιήθηκε λόγω της εκτενούς 

παρέμβασης του κράτους στην οικονομική ζωή. Οι ελεγκτές ήταν υπεύθυνοι για την 

εξακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασμών του δημοσίου και τη σωστή διαχείριση του 

τεράστιου κρατικού πλούτου. Οι εξελίξεις της ελεγκτικής πρακτικής, στην περίοδο αυτή, 

δε θεωρούνται αξιοσημείωτες. 

      Στη δυτική Ευρώπη, τα πρώτα χρόνια του μεσαίωνα, η Ελεγκτική παρέμεινε στάσιμη 

ή σε πολλές περιπτώσεις ατόνησε. Αργότερα, η εμπορική άνθηση που παρουσίασαν οι 

ιταλικές πόλεις έδωσε νέα ώθηση στο θεσμό του ελέγχου. Η εξάπλωση της δράσης 

πολλών εμπορικών επιχειρήσεων στις γνωστές τότε χώρες προκάλεσε την ανάθεση 

εμπορικών αποστολών σε τρίτους και δημιούργησε την ανάγκη ελέγχου του έργου των 

τρίτων. Έτσι, άρχισε να αναγνωρίζεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο έλεγχος 

στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. 

      Η σπουδαιότητα αυτού του ρόλου έγινε ιδιαίτερα σαφής όταν οι επιχειρήσεις 

εφάρμοσαν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και αναζητούσαν τρόπους διαπίστωσης 

της ειλικρίνειας των λογαριασμών τους. Το διπλογραφικό σύστημα απετέλεσε, όπως 

αποτελεί και σήμερα, σημαντικό μέσο υποβοήθησης του ελέγχου, καθώς η ορθολογική 

λειτουργία του επιτρέπει την επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών και τη 

διασταύρωση της αντικειμενικότητάς του. 

      Η Ελεγκτική και ο θεσμός των ελεγκτών, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, 

αναπτύχθηκαν στη Μ. Βρετανία, η οποία αναγνώρισε πολύ νωρίτερα από τα άλλα κράτη 

τη σπουδαιότητα του ελέγχου στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των 

επιχειρήσεων βιομηχανίας και διεθνούς εμπορίου. Ο εταιρικός νόμος του 1862 

αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που περιέχουν οι 

λογαριασμοί και ορίζει τις βασικές αρχές ενός οργανωμένου και κοινωνικά σεβαστού 

ελεγκτικού επαγγέλματος.    

      Παράλληλα με την ελεγκτική πρακτική αναπτύχθηκε και η επιστήμη της Ελεγκτικής, 

οι αρχές της οποίας διέπουν το έργο του ελεγκτή. Επίσης, θεσπίστηκαν ορισμένοι κανόνες 

δεοντολογίας και έγινε αντιληπτό ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις, 

να εκτελεί το έργο του με ευσυνειδησία και κατά τρόπο συστηματικό. 

      Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Η.Π.Α. πήραν τη σκυτάλη της περαιτέρω εξέλιξης της 

ελεγκτικής πρακτικής και επιστήμης. Αργότερα ακολούθησαν οι διάφορες χώρες της 
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Δυτικής Ευρώπης. Από τότε το ελεγκτικό επάγγελμα εξελίσσεται και επεκτείνεται, ενώ 

το έργο του διέπεται από ένα πλέγμα αρχών και κανόνων.  

      Στη χώρα μας, το σύγχρονο ελεγκτικό επάγγελμα έκανε την εμφάνιση του στα μέσα 

της δεκαετίας του 1950, όταν ιδρύθηκε το Σώμα  των Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) με το 

νόμο 3329 του 1955. Σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος και 

εναρμόνισής του με αυτά των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απετέλεσε η ριζική 

αναδιοργάνωση του με το νόμο 1969 του 1991 και η δημιουργία του Σώματος των 

Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).   

      Στην ιστορική διαδρομή της Ελεγκτικής διαμορφώθηκαν διάφορα είδη ελέγχων. Τα 

πιο σημαντικά από αυτά, όπως ισχύουν σήμερα, εξετάζονται αμέσως τώρα. 

 

1.4 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Στη σφαίρα της Ιδιωτικής Ελεγκτικής υπάγονται διάφοροι έλεγχοι που μπορούν να 

διακριθούν σε: 

α. Διοικητικούς Ελέγχους 

β. Λειτουργικούς ή διαχειριστικούς ελέγχους  

γ. Λογιστικούς ελέγχους. 

      Ανάλογα με το ποιος ασκεί τους ανωτέρω ελέγχους αυτοί διακρίνονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι πρώτοι διενεργούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή, ο 

οποίος βρίσκεται σε υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη  επιχείρηση, ενώ οι δεύτεροι 

ασκούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες. 

      Ο διοικητικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εξακριβώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι σκοποί 

της διοίκησης της επιχείρησης. Είναι κλάδος του εσωτερικού ελέγχου και διενεργείται, 

κυρίως, από τον εσωτερικό ελεγκτή, χωρίς αυτό να αποκλείει την ανάθεση της 

διενέργειας του σε εξωτερικό ελεγκτή. Ο ελεγκτής αξιολογεί το διοικητικό έργο με βάση 

το βαθμό της αποδοτικότητας συγκεκριμένου μέλους (στελέχους) της διοίκησης ή ενός 

συλλογικού διοικητικού οργάνου της επιχείρησης. 

      Ο λειτουργικός ή διαχειριστικός έλεγχος ανατίθεται στον εσωτερικό ελεγκτή. 

Αποβλέπει στην παρακολούθηση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε να 

συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ  των διαφόρων επιπέδων 
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της διοικητικής ιεραρχίας και στην αύξηση της όλης αποδοτικότητας της επιχειρηματικής 

μονάδας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο λειτουργικό έλεγχο καθορίζονται από 

το αντικείμενο του ελέγχου, τη φύση των εργασιών και τις διατάξεις των σχετικών νόμων. 

Για παράδειγμα, ο ελεγκτής προσπαθεί να εξακριβώσει  εάν ακολουθούνται οι εντολές 

της διοίκησης για αξιολόγηση του προσωπικού, εάν εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού  

εργατικών ατυχημάτων που επιβάλλει η φύση του προϊόντος (εύφλεκτες ύλες) και εάν 

υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση, δείγματα πρώτων υλών που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση κ.λπ. 

      Το τελευταίο είδος ελέγχου είναι ο λογιστικός έλεγχος, ο οποίος διακρίνεται σε 

εσωτερικό και εξωτερικό. Ο πρώτος ασκείται από τον εσωτερικό ελεγκτή και αποσκοπεί 

στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης, την εφαρμογή των εντολών της διοίκησης από τους εργαζόμενους και 

την εξασφάλιση της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού λογιστικού συστήματος. Ο 

δεύτερος που διενεργείται από εξωτερικούς ελεγκτές, αποσκοπεί κυρίως στην 

εξακρίβωση της αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων.  

 

1.5 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν υποστηριχθεί  διάφορες βάσεις για τη θεμελίωση της 

Ελεγκτικής και των ελέγχων. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 

 

α) Οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης  

      Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας, πηγάζει από τις 

ατέλειες της ανθρώπινης  φύσεως. Τα λάθη και οι καταδολιεύσεις είναι έμφυτα στον 

άνθρωπο. Ο άνθρωπος, γεννιέται μαζί με τις  ατέλειες του και τις αδυναμίες του, με τις 

οποίες ζει τη ζωή του και αποθνήσκει με αυτές. Βεβαίως, η εξέλιξη της επιστήμης και του 

πολιτισμού και γενικά οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες διαβιώσεως, 

επηρεάζουν μέχρι κάποιο βαθμό, θετικά ή αρνητικά, τις ατέλειες και αδυναμίες αυτές, 

ποτέ όμως δεν τις εξαφανίζουν γιατί είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος 

είναι πλασμένος μαζί με αυτές και συνεπώς η πλήρης θεραπεία ή η εξαφάνιση τους είναι 
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αδύνατη. Τα λάθη οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας. Όπως μας λέγει 

και το γνωστότατο γνωμικό <<ουδείς αλάνθαστος>>.     

      Η ανειλικρίνεια, οι καταδολιεύσεις και οι απάτες οφείλονται στις ατέλειες της 

ανθρώπινης  ηθικής. Και εδώ ένα άλλο γνωστότατο γνωμικό μας λέγει ότι <<ουδείς 

αναμάρτητος>>. Αφού <<ουδείς αλάνθαστος>> και <<ουδείς αναμάρτητος>> και 

συνεπώς το ολοκληρωτικό ξερίζωμα των λαθών, της ανειλικρίνειας των καταδολιεύσεων 

και των απατών από την ανθρώπινη φύση είναι αδύνατο, η μοναδική λύση που απομένει 

είναι η καταπολέμηση τους, που επιτυγχάνεται με την οργάνωση, σε κάθε οικονομική 

διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος 

πρέπει να συμπληρώνεται και με οργάνωση πλήρους συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο 

έλεγχος, συνεπώς, είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε οικονομικής 

διαχειρίσεως ξένης περιουσίας, είναι ένα είδος ασφαλίσεως κατά των λαθών, της 

ανειλικρίνειας, της κλοπής και της απάτης, η δε αμοιβή του ελεγκτή, αντιστοιχεί στο 

ασφάλιστρο.   

      Η πιο πάνω προσέγγιση φαίνεται να απηχεί τις περί Ελεγκτικής αντιλήψεις στην 

πρώτη φάση ανάπτυξης της. 

β) Ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων 

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, τη βάση θεμελίωσης της 

Ελεγκτικής αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, 

τα οποία ανεξάρτητα του ηθελημένου ή αθέλητου χαρακτήρα τους, παραποιούν τις 

οικονομικές καταστάσεις με συνέπεια να μπορούν να παρουσιάσουν μια αλλοιωμένη και 

ανακριβή εικόνα της επιχείρησης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η παραπληροφόρηση 

και πιθανόν εξαπάτηση των ενδιαφερόμενων, για την πορεία της επιχείρησης, προσώπων. 

Κατά τον J. Bande (1966) ‘’το σφάλμα στη λογιστική είναι επαγγελματικό σφάλμα, 

οφειλόμενο σε αμέλεια ή άγνοια των λογιστικών κανόνων’’. Οι έξι κατηγορίες 

σφαλμάτων στις οποίες κατατάσσει τα σφάλματα ο ίδιος συγγραφέας είναι: 1)Σφάλματα 

λογιστικής ερμηνείας 2)Σφάλματα παραλείψεων 3)Σφάλματα αποδόσεων 4)Σφάλματα 

αρχών 5)Σφάλματα αριθμητικά και 6)Σφάλματα από την εκτέλεση της λογιστικής 

εργασίας. 

 

 



 
 

12 

γ) Σχέση Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η λογιστική και η ελεγκτική παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στη σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή (principal-agent relationship). H 

σχέση αυτή, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί μα σύγκρουση συμφερόντων λόγω κυρίως 

της ασυμμετρίας των πληροφοριών που υπάρχει μεταξύ του διαχειριστή μιας οικονομικής 

οντότητας και του ιδιοκτήτη-μετόχου ο οποίος βρίσκεται εκτός της διοικούμενης από το 

διαχειριστή οικονομικής οντότητας. Ασυμμετρία  πληροφοριών σημαίνει ότι οι 

διοικούντες μας επιχείρησης έχουν γενικά περισσότερη και ακριβέστερη πληροφόρηση 

για την πραγματική οικονομική θέση και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης 

που διοικούν, σε σχέση με την πληροφόρηση που διαθέτουν οι εκτός της επιχείρησης 

ιδιοκτήτες-μέτοχοι. Εάν ο στόχος και των δύο μερών είναι η μεγιστοποίηση του 

προσωπικού τους συμφέροντος τότε είναι πιθανόν οι επικεφαλείς των οικονομικών 

μονάδων να μην ενεργούν προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής διασφάλισης των 

συμφερόντων των μετόχων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς αποτελούν 

η παραποίηση εκ μέρους της διοίκησης μιας επιχείρησης των δημοσιευθέντων 

αποτελεσμάτων χρήσης της, προκειμένου να εισπράξουν αυξημένες αμοιβές επιτυχίας 

(bonus), η λήψη από τα μέλη της διοίκησης προσωπικών δανείων από την επιχείρηση την 

οποία διοικούν και ο καθορισμός  υπέρογκων αμοιβών. Σύμφωνα με το περιοδικό 

Business Week, ο πρόεδρος μιας πολύ μεγάλης εταιρίας λογισμικού έλαβε προσωπικό 

δάνειο από την επιχείρηση του 15 εκατομμυρίων δολαρίων με ενέχυρο μέρος των 

μετοχών του. Εκτιμάται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεγαλύτερων εταιριών των ΗΠΑ 

χορηγούν τέτοια δάνεια στα στελέχη τους με ακραία ίσως περίπτωση τη χορήγηση 

δανείου 260 εκατομμυρίων δολαρίων στα μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος 

συμβούλου μιας εταιρίας τηλεπικοινωνιών των Η.Π.Α. 

Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της 

Ελεγκτικής φαίνεται να είναι  η διασφάλιση της τάξης και της ευταξίας της 

επιχειρηματικής ζωής, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ελεγκτές με την εγκυρότητα που διακρίνει το έργο  τους 

συμβάλουν, στη δημιουργία ‘’πίστης’’ για τις κεφαλαιακές οικονομικές μονάδες 

(κυρίαρχη μορφή των οποίων είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες), στην προστασία της 

μειοψηφίας των μετόχων, των συναλλασσομένων, των πιστωτικών οργανισμών και του 

κοινωνικού συνόλου από την καταχρηστική λειτουργία οικονομικών μονάδων. Οι 

ελεγκτές τέλος αποβλέπουν, στον εντοπισμό αδυναμιών στην οργάνωση και λειτουργία, 
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στην αποκάλυψη λαθών ή παραβάσεων των οικονομικών μονάδων και στην υποβολή  

προτάσεων βελτιώσεων και ορθολογικότερης λειτουργίας τους. 

δ) Η ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες 

      Οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε οργανωμένη κοινωνία, βασίζονται 

σε πληροφορίες που υπάρχουν κατά το χρόνο που λαμβάνεται η κάθε απόφαση. Για τη 

λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι απαραίτητο η πληροφορίες που χρησιμοποιούνται 

να είναι αξιόπιστες, ακριβής, δίκαια απεικονισμένες και ελεύθερες προκαταλήψεων και 

σκοπιμοτήτων. 

      Ανακριβείς πληροφορίες σε μια κοινωνία μπορεί να προκαλέσουν την 

αναποτελεσματική και μη αποδοτική κατανομή και χρησιμοποίηση των παραγωγικών 

πόρων, η οποία τελικά μπορεί να αποβεί σε βάρος της κοινωνίας και όλων εκείνων που 

λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα, ότι μια Τράπεζα 

χρηματοδότησε μια επιχείρηση με βάση ακριβείς οικονομικές πληροφορίες και ότι η 

επιχείρηση αυτή τελικά αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Αποτέλεσμα της 

λαθεμένης αυτής απόφασης δεν είναι μόνο ότι η Τράπεζα μπορεί να χάσει τα κεφάλαια 

που δάνεισε, αλλά ταυτόχρονα κάποια άλλη επιχείρηση τις οποίας μια αίτηση 

χρηματοδότησης είχε απορριφθεί από την παραπάνω Τράπεζα, στερήθηκε τη δυνατότητα 

να χρηματοδοτήσει τα αποδοτικά και αναπτυξιακά της προγράμματα. Τα προγράμματα 

αυτά αν είχαν χρηματοδοτηθεί, θα εξασφάλιζαν την ανακύκλωση των δανείων στην 

Τράπεζα και θα συνέβαλλαν μεταξύ άλλων στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

και στην αύξηση του Εθνικού προϊόντος. 

      Το προηγούμενο παράδειγμα υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης 

αξιόπιστων και ακριβοδίκαιων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για όλους όσους 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μέσα και έξω από την επιχείρηση για τη λήψη 

αποφάσεων. 

      Μια λύση για τη διασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών θα ήταν ο κάθε 

ενδιαφερόμενος χρήστης των πληροφοριών να κάνει το δικό του έλεγχο αξιοπιστίας και 

αντικειμενικότητας των πληροφοριών. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι τις περισσότερες 

φορές συγκεκριμένες πληροφορίες, που σχετίζονται για παράδειγμα με την περιουσιακή 

διάρθρωση, την κεφαλαιακή δομή, τις ροές χρήματος και τα αποτελέσματα χρήσεως, 

χρησιμοποιούνται από πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι οικονομικότερη λύση η ανάθεση 

του ελέγχου σε εξειδικευμένα άτομα ή φορείς, οι οποίοι θα διενεργούν τους ελέγχους και 

θα εγγυώνται για την αξιοπιστία των πληροφοριών. Αλλά και σε εκείνες ακόμα τις 
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περιπτώσεις όπου μόνο ένα άτομο πρόκειται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες είναι πολύ 

προτιμότερο ο έλεγχος των πληροφοριών να αναθέτει σε κάποιο πρόσωπο με 

εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία γύρω από τη διενέργεια των 

ελέγχων. 

      Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι η δοκιμότερη ίσως λύση για την εξεύρεση και 

χρήση αξιόπιστων πληροφοριών είναι η καθιέρωση κάποιας μορφής εξέλεγξης, 

επισκόπησης, αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης των πληροφοριών από ένα ειδικά 

καταρτισμένο πρόσωπο που θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία στην έκφραση της γνώμης 

και επαγγελματική αρτιότητα. Η κατ΄αυτόν τον τρόπο ελεγχθείσες πληροφορίες θα 

χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων ως πλήρης, αξιόπιστες και 

ελεύθερες σκοπιμοτήτων. Αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες ζητούν οι μέτοχοι μιας 

επιχείρησης, οι πιστωτές, οι μελλοντικοί και επενδυτές της, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, 

το Δημόσιο οι αρχές ρυθμιστικού παρεμβατισμού των αγορών κ.α. Οι ζητούμενες 

λογιστικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων, της ρευστότητας, της αποτελεσματικότητας και των 

μελλοντικών προοπτικών των οικονομικών μονάδων, για την εκτίμηση της 

δανειοληπτικής ικανότητας για την έγκριση τιμολογιακών πολιτικών μεγάλων 

οργανισμών κοινής ωφελείας και για την χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών. 

 

 
 

 

 

Διάγραμμα: Ο ρόλος της ελεγκτικής στην ροή της διαδικασίας παροχής και αξιοποίησης 

οικονομικών πληροφοριών. 

 

 

 



 
 

15 

 

      Η θέση της ελεγκτικής στα πλαίσια της διαδικασίας λήψεως οικονομικών αποφάσεων 

απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα. Το διάγραμμα αυτό της ροής των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών αποτελεί περισσότερο μια ενδεικτική, παρά μια πιστή 

απεικόνιση της πραγματικότητας. 

      Πανεπιστημιακοί αλλά και επαγγελματίες ελεγκτές λογιστές υποστηρίζουν ότι όσο οι 

κοινωνίες μεγαλώνουν και γίνονται περισσότερο σύνθετες, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες 

παροχής αναξιόπιστων πληροφοριών σε αυτούς που της χρειάζονται. Οι βασικότεροι 

λόγοι που δικαιολογούν αυτή την άποψη είναι οι εξής: 

 

α) Η απόσταση από την πηγή της πληροφορίας 

      Στην σημερινή ζωή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας φαντάζει σχεδόν αδύνατη η 

λήψη αποφάσεων με βάση πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώνει ή να διαθέτει 

πρωτογενώς αυτός που αποφασίζει για μια οικονομική μονάδα ή για έναν οργανισμό με 

τον οποίο προτίθεται να συνεργασθεί επιχειρηματικά. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις 

λαμβάνονται με βάση πληροφορίες που παρέχουν συνήθως τρίτοι. Η απόσταση του 

χρήστη από την πηγή της πληροφορίας εμποδίζει τον χρήστη να αξιολογήσει την 

ποιότητα της πληροφορίας και δημιουργεί μια ζήτηση για ανεξάρτητο έλεγχο και 

πιστοποίηση της αλήθειας και της αντικειμενικότητας της. 

 

β) Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων και των πληροφοριών 

      Με τη δημιουργία πολύ μεγάλων οικονομικών μονάδων όγκος των συναλλακτικών 

τους πράξεων αυξάνει. Η αύξηση αυτή του όγκου των δεδομένων αυξάνει την πιθανότητα 

να εμφιλοχωρήσουν, στα αρχεία της οικονομικής μονάδας, εσφαλμένα ή ανακριβή 

στοιχεία. 

      Αν το μηχανογραφικό κέντρο μιας Τράπεζας, για παράδειγμα, χρεώνει περισσότερο 

από το κανονικό κατά ένα μόνο λεπτό του Ευρώ τους τόκους των πελατών τους κατόχους 

πιστωτικών καρτών, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επιπλέον αυτή χρέωση  να μην 

αποκαλυφθεί εύκολα από τους κατόχους των καρτών και να περάσει απαρατήρητη. Εκτός 

βέβαια αν η Τράπεζα εγκαταστήσει ένα, πολλές φορές, σύνθετο σύστημα διαδικασιών 

εντοπισμού και ελέγχου αυτού του είδους σφάλματος. Είναι βέβαια φυσικό να περιμένει 

κανείς ότι αν ένας μεγάλος αριθμός ασήμαντων λαθών δεν αποκαλυφθεί, τότε το 

αθροιστικό σύνολο αυτών των σφαλμάτων μπορεί να είναι τεραστίων διαστάσεων.  
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γ) Η συνθετότητα των συναλλακτικών πράξεων 

      Τα τελευταία χρόνια, η συνθετότητα των συναλλακτικών πράξεων πολλών 

επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά με συνέπεια να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η ορθή 

λογιστική καταχώριση αυτών των συναλλαγών. Μια από τις πιο σημαντικές αιτίες 

καθυστερημένης αποκάλυψης του σκανδάλου της Enron ήταν και η πολυσυνθετότητα 

των συναλλαγών της(προθεσμιακές αγορές και πωλήσεις συμβολαίων παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας )και οι εκ της φύσεως τους δυσκολίες ορθής λογιστικής 

καταγραφής. 

 

 

δ) Οι συνέπειες από τη χρήση των πληροφοριών  

      Όταν χρησιμοποιούνται πληροφορίες ως βασική πρώτη ύλη για τη λήψη αποφάσεων 

μεγάλου επιχειρησιακού ή οικονομικού ενδιαφέροντος τότε οι χρήστες των πληροφοριών 

προβληματίζονται με την πιθανότητα οι πληροφορίες να είναι προκατειλημμένες, 

παραπλανητικές, ελλιπής ή μη σχετιζόμενες με την απόφαση. 

      Οι τέσσερις πιο πάνω συνθήκες της καθημερινής οικονομικής πραγματικότητας 

δημιουργούν την ανάγκη χρησιμοποίησης των ανεξάρτητων υπηρεσιών της Ελεγκτικής. 

      Τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών στον τομέα της ιστορικής εξέλιξης της 

ελεγκτικής διακρίνουν έξι περιόδους εξελικτικής διαχρονικής διαμόρφωσης της. Στην 

πρώτη περίοδο μέχρι το 1905 η ανακάλυψη της απάτης αποτελούσε κύριο στόχο της 

ελεγκτικής. Η έκταση του ελέγχου την περίοδο αυτήν ήταν λεπτομερής και η αναγνώριση 

της σημασίας της εσωτερικής οργάνωσης και του εσωτερικού ελέγχου ανύπαρκτη. Στη 

δεύτερη περίοδο ιστορικής εξέλιξης της ελεγκτικής(1905-1933), στο στόχο της για 

ανακάλυψη της απάτης, προστίθενται οι στόχοι της εκτίμησης της ακριβοδίκαιης 

απεικόνισης των χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και της αποκάλυψης 

λαθών. Η έκταση του ελέγχου είναι λεπτομερής με  χρησιμοποίηση ελεγκτικών 

δοκιμασιών και με μικρή αναγνώριση της σημασίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Στην τρίτη περίοδο (1933-1940)οι ελεγκτικοί στόχοι παρέμειναν αμετάβλητοι, 

η αναγνώριση όμως της σημασίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι αυξανόμενη 

και η έκταση του ελέγχου περιλαμβάνει ελεγκτικές δοκιμασίες. Στην τέταρτη περίοδο 

(1940-1970)οι ελεγκτικοί στόχοι είναι κυρίαρχα, η εκτίμηση της ορθότητας των 

οικονομικών καταστάσεων με αυξημένη την αναγνώριση της σημασίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, για το σχεδιασμό των ελεγκτικών διαδικασιών και με τη 

χρησιμοποίηση των δοκιμασιών ελέγχου γενικευμένη. Στην πέμπτη περίοδο από τα μέσα 
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της δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 καταγράφεται μια στροφή 

προς τη διενέργεια άμεσα επαληθευτικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση ουσιαστικών 

ποσοτικών σφαλμάτων. Τέλος, στην έκτη περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990 αρχίζει η χρησιμοποίηση προσεγγίσεων που έχουν 

ως βάση το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου. 

 

1.6 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΔ) 

Τα επιστημονικά επαγγέλματα εφαρμόζουν κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Ο 

κώδικας προσφέρει στα μέλη των εκάστοτε επαγγελματικών οργανώσεων 

κατευθυντήριες γραμμές που προσδιορίζουν μία συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά 

κατά την άσκηση του έργου τους. 

      Ο όρος <<ethics>> (δεοντολογία) προέρχεται από την ελληνική λέξη <<ήθος>>, 

δηλαδή χαρακτήρας. Ενώ η ηθική εστιάζει στο <<σωστό>> και <<λάθος>> της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, Η δεοντολογία εστιάζει στο <<πώς>> και το <<γιατί>> οι 

άνθρωποι δρουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. 

      Η δεοντολογία παρέχει ένα πλαίσιο αρχών και πεποιθήσεων, μια λογική και 

συστηματική ανάλυση αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν 

τις δεξιότητες και την επίγνωση που είναι απαραίτητες για τη δεοντολογική λήψη 

αποφάσεων. 

      Ουσιαστικό στοιχείο ενός οργανωμένου επιστημονικού επαγγέλματος είναι η ύπαρξη 

και εφαρμογή ενός Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΚΕΔ. Συγκεκριμένα, το 

ελεγκτικό επάγγελμα διέπεται από αρχές και κανόνες ορισμένους από τους 

θεσμοθετημένους φορείς, καθώς και από πρότυπα ηθικής δεοντολογίας. Επιπλέον, τα 

μέλη του ελεγκτικού επαγγέλματος απολαμβάνουν κοινά γνωρίσματα επιστημονικής 

γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας. 

      Η αξία του ελεγκτικού επαγγέλματος αποτιμάται ως προσφορά συγκεκριμένης 

υπηρεσίας στην κοινωνία που ωφελεί και βελτιώνει τις συνθήκες αυτής. Αυτός άλλωστε 

είναι και ο απώτερος σκοπός του επαγγέλματος. Η υλοποίηση αυτού του στόχου 

επιτυγχάνεται με την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα στην παροχή ελεγκτικών 

υπηρεσιών, καθώς και με την ύπαρξη πειθαρχικών ποινών σε μέλη που δεν εκτελούν τα 

καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Κώδικα. 



 
 

18 

      Μεταξύ του επαγγελματία ελεγκτή και της ελεγχόμενης εταιρίας δημιουργούνται 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η ελεγχόμενη εταιρία εμπιστεύεται και στηρίζεται στην 

κρίση και την ειδίκευση του επαγγελματία ελεγκτή. Η διατήρηση μιας τέτοιας 

εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας είναι θεμελιώδης στην επαγγελματική σχέση.      

      Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατάχρησης από την πλευρά του ελεγκτή αυτής της 

εμπιστοσύνης, η οποία ενθαρρύνεται κυρίως από το γεγονός ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες 

δεν είναι πάντα σε θέση να αξιολογήσουν ορθά την ποιότητα του παρεχόμενου 

ελεγκτικού έργου. Για την αποφυγή των κινδύνων που μπορεί να απορρέουν από μια 

τέτοια συμπεριφορά, δημιουργήθηκε ένας εσωτερικός ρυθμιστικός κώδικας που 

επιβάλλει τη δέουσα στάση και αντιμετώπιση των θεμάτων από όλα τα μέλη του. 

      Ο κώδικας κάθε επαγγέλματος είναι συνήθως επίσημος και γραπτός. Ο επαγγελματίας 

ορκίζεται ότι θα υπακούει και θα υπηρετεί τον εκάστοτε δεοντολογικό κώδικα. Επίσης, 

δεσμεύεται με αυτόν τον τρόπο ότι θα εξασκεί το επάγγελμά του με γνώμονα το κοινό 

καλό, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς το πρόσωπο και το 

λειτούργημα του. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κώδικα δεοντολογίας 

διακρίνονται στο <<επίσημο>> τμήμα που περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ της 

ελεγχόμενης οντότητας και του επαγγελματία ελεγκτή, αλλά και στο <<ανεπίσημο>> 

τμήμα που καταγράφει τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. 

      Η ύπαρξη ωστόσο ενός δεοντολογικού κώδικα δεν επαρκεί για τη διασφάλιση της 

εμπιστοσύνης της κοινωνίας. Ιδιαίτερα σήμερα, η κοινωνία αντικρούει τις παραδοσιακές 

δυνάμεις των επαγγελματικών οργανώσεων, ενώ επιζητεί το λεπτομερή έλεγχο και τη 

διαφάνεια. Για το λόγο αυτό, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ο ελεγκτής να διακρίνεται για 

την ηθική και τις αξίες του. Η έννοια του <<επαγγελματία>> συνεπάγεται ότι είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ειδική επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, τήρηση των γενικών 

παραδεκτών αρχών, καθηκόντων και αξιών. 
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Συγκεκριμένα ο ελεγκτής : 

  Οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης ελεγκτή-ελεγχόμενου. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση υπεύθυνων αξιών για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών και των μετόχων. Επιπλέον, απαιτείται να αποκτά και να 

αναπτύσσει δεξιότητες, να βελτιώνει τις γνώσεις του και να προβάλει επαγγελματική 

αξιοπιστία, 

  διατηρεί δικαιώματα που απορρέουν από την άσκηση των επαγγελματικών του 

καθηκόντων. Συνεπώς, μπορεί να εκπροσωπεί τον εαυτό του ως εκλεγμένο 

επαγγελματία, να ασχολείται με τη λογιστική διαδικασία του ελέγχου, να συντάσσει 

κριτήρια εξέτασης υποψηφίων, να ελέγχει πειθαρχικά άλλα μέλη, βασισμένο σε 

κώδικες συμπεριφοράς, 

  οφείλει να διακατέχεται από θεμελιώδεις αξίες που είναι απαραίτητες για την 

εκτέλεση των ελεγκτικών του καθηκόντων και τη διατήρηση των επαγγελματικών του 

δικαιωμάτων. Οι απαραίτητες, μεταξύ άλλων, θεμελιώδεις αξίες είναι: η ειλικρίνεια, 

ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εμπιστοσύνη και ικανότητα, 

  δεσμεύεται ότι οι ανάγκες της ελεγχόμενης οντότητας, του επενδυτικού κοινού και 

του ίδιου του επαγγέλματος βρίσκονται πέρα από κάθε προσωπικό και επαγγελματικό 

του συμφέρον. Η απόκλιση από αυτές τις προσδοκώμενες στάσεις συμπεριφοράς 

μπορεί να καταλήξει σε έλλειψη αξιοπιστίας ή εμπιστοσύνης αλλά και δυσφήμηση για 

ολόκληρο το επάγγελμα. 

      Γενικά, ενώ η επαγγελματική δεοντολογία μπορεί να αναφέρεται στο γραπτό κώδικα, 

η πρακτική της προβλεπόμενης συμπεριφοράς απαιτεί επιπλέον: α)κατανόηση των 

δεοντολογικών θεμάτων, β)πλαίσιο λήψης υπεύθυνης απόφασης, γ) γνώση των 

συνεπειών από τη λήψη αποφάσεων.      

      Συμπερασματικά, η τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας εκτείνεται πέρα από τις 

ηθικές αρχές. Ειδικότερα, περιλαμβάνει κριτήρια συμπεριφοράς για τον επαγγελματία, 

σχεδιασμένα για πρακτικούς σκοπούς. Η επαγγελματική δεοντολογία για τους ελεγκτές 

αναφέρεται στους στόχους του ελεγκτικού επαγγέλματος (δηλ. να εργαστεί με τα 

υψηλότερα κριτήρια επαγγελματισμού, να πετύχει τα μέγιστα επίπεδα απόδοσης και 

γενικά να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δημοσίου συμφέροντος).  
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1.7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

Τα πρότυπα της ελεγκτικής αποτελούν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθεί ο εξωτερικός ελεγκτής για να εξασφαλίσει την ορθολογικότητα και τη 

νομιμότητα του έργου του. Τα ελεγκτικά πρότυπα καθιερώνονται από τις επαγγελματικές 

οργανώσεις των εξωτερικών ελεγκτών κάθε χώρας ή από διεθνείς οργανισμούς. 

      Σημαντική υπήρξε η συμβολή των επαγγελματικών ενώσεων των ελεγκτών της 

Αγγλίας, της Ουαλίας (The Institute on Chartered Accountants in England and Wales),  

και των Ηνωμένων Πολιτειών (Τhe American Institute of Certified Public Accountants- 

A.I.C.P.A.) στη θέσπιση και καθιέρωση των προτύπων της Ελεγκτικής. Στη χώρα μας, το 

Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών έχει αναλάβει το έργο της καθιέρωσης των απαραίτητων 

ελεγκτικών προτύπων. Η εναρμόνιση των εθνικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί 

τον πρωταρχικό σκοπό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελεγκτών (International Federation of 

Accountants- I.F.A.C.). 

      Τα ελεγκτικά πρότυπα του A.I.C.P.A. είναι τα πλέον αποδεκτά διεθνώς και 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των εθνικών προτύπων. Τα πρότυπα αυτά 

διακρίνονται σε Γενικά Πρότυπα, Πρότυπα Ελεγκτικής Εργασίας και σε Πρότυπα 

Έκθεσης Πορίσματος ελέγχου.  

 

Γενικά Πρότυπα (General Standards) 

α. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πλήρη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και 

εμπειρία, 

β. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος στη σκέψη σε όλα τα 

θέματα που αφορούν το ελεγκτικό έργο του. 

γ. Ο ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει εύλογη επαγγελματική επιμέλεια κατά τη διενέργεια 

του ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 

 

Πρότυπα Ελεγκτικής Εργασίας (Standards of Fieldwork) 

 

α. Η ελεγκτική εργασία πρέπει να προγραμματίζεται ορθολογικά και το Ελεγκτικό 

προσωπικό να εποπτεύετε αποτελεσματικά. 

β. Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μελετάται και η αποτελεσματικότητά 
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του να αξιολογείται, ώστε να αποτελεί τη βάση καθορισμού της έκτασης του ελέγχου 

τεκμηρίωσης.  

γ. Το απαιτούμενο αποδεικτικό υλικό πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλο και να 

εξασφαλίζεται μέσω κριτικών επισκοπήσεων, παρατηρήσεων, υποβολής ερωτημάτων, 

επιβεβαιώσεων και απογραφής για να αποτελέσει τη βάση τεκμηρίωσης της γνώμης του 

ελεγκτή για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. 

  

Πρότυπα Έκθεσης Πορίσματος Ελέγχου (Standards of Reporting) 

  

α. Η έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου πρέπει να αναφέρει ότι η κατάρτιση και η 

παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης διέπεται από 

τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

β. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να αναφέρει ότι η επιχείρηση ακολούθησε στην παρούσα 

όπως και την προηγούμενη χρήση τις ίδιες λογιστικές αρχές. 

γ. Οι επεξηγηματικές  υποσημειώσεις στις λογιστικές καταστάσεις (ή στο προσάρτημα) 

πρέπει να θεωρούνται εύλογα ικανοποιητικές εκτός και αν ο ελεγκτής διατυπώνει 

διαφορετική γνώμη. 

δ. Η έκθεση πρέπει να περιέχει είτε τη γνώμη του ελεγκτή για την αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων στο σύνολό τους είτε τους λόγους για τους οποίους δεν 

εκφράζει γνώμη. Πρέπει, επίσης, να περιέχει το βαθμό της ευθύνης που αναλαμβάνει ο 

ελεγκτής και μια σαφή ένδειξη του χαρακτήρα του ελέγχου που διενεργήθηκε. 

 

      Παρόμοια με τα ανωτέρω πρότυπα είναι αυτά του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, τα 

οποία διέπουν κυρίως τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων των 

ανωνύμων εταιρειών και των μεγάλων Οργανισμών. Σε αντίθεση με τα πρότυπα του 

Αμερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών, που δημιουργούν ένα πλαίσιο αρχών 

και κατευθύνσεων, τα πρότυπα αυτά είναι αναλυτικά και εξειδικευμένα. 

Ομαδοποιούνται δε, στις εξής τέσσερις ενότητες: 

 

α. Τα Βασικά Πρότυπα που αναφέρονται γενικά στους σκοπούς των ελέγχων, στα 

προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή κ.λπ. 

β. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης που αφορούν την τεχνική του εξωτερικού ελέγχου. 

γ. Τα Πρότυπα Εκθέσεων που πραγματεύονται τη σύνταξη και το περιεχόμενο της 

έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου. 
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δ. Τα Πρότυπα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που αφορούν τη γενικότερη 

συμπεριφορά του ελεγκτή  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Εννοιολογικός προσδιορισμός εσωτερικού ελέγχου 

Η αδυναμία της διοίκησης να ασκήσει άμεση επίβλεψη στο σύνολο των λειτουργειών της 

επιχειρηματικής μονάδας, δημιουργεί την ανάγκη για την καθιέρωση ενός συστήματος 

ελέγχου. Καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται και αυξάνει ο όγκος των συναλλαγών της, η 

άμεση παρακολούθηση όλων των εργασιών της και η αυτοπρόσωπη επίβλεψη των 

ενεργειών του προσωπικού  από τα μέλη της διοίκησης, γίνεται δύσκολη ή και αδύνατη. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η διοίκηση εισάγει ορισμένα οργανωτικά μέτρα που 

υποκαθιστούν, όσο είναι δυνατό, το σύστημα της άμεσης εποπτείας των λειτουργιών της. 

Το σύνολο των μέτρων αυτών αποτελεί το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου.  

      Η Επιτροπή των Διεθνών Ελεγκτικών Οδηγιών ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως το 

σύνολο των μεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών τα οποία εφαρμόζει η οικονομική 

μονάδα μέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής δομής για να εξασφαλίσει την 

ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Το πλέγμα αυτό των πολιτικών και των μέτρων 

ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, λειτουργικές και μη λειτουργικές. 

      Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την οργάνωση τους εσωτερικού ελέγχου έχει η 

διοίκηση της επιχειρηματικής μονάδας. Αυτή, στη συνέχεια, αναθέτει την ευθύνη για τη 

λειτουργία του σε υπαλλήλους της απόλυτης εμπιστοσύνης της, τους εσωτερικούς 

ελεγκτές.  

Σκοποί και στόχοι υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

      Αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της 

επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, 

παρέχοντάς της αναλύσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, 

συναλλαγών και δοσοληψίων της εταιρίας. 

      Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην εισαγωγή των προτύπων του Ινστιτούτου 
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Εσωτερικών Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οποία αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου είναι: ''η βοήθεια προς τα μέλη του Οργανισμού στην 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές 

και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες''. Στον αντικειμενικό αυτό 

σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνεται και η άσκηση 

αποτελεσματικού ελέγχου σε λογικό κόστος. 

 

      Συμπεραίνει λοιπόν κανείς, ότι ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι η διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης, σύστημα το 

οποίο αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, 

μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανομή των 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της, στην προστασία των περιουσιακών της 

στοιχείων, στη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών και 

των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, 

εξασφαλίζοντας τη μακροβιότητά της. 

 

      Επίσης, φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες να λειτουργούν 

και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές, τους κανόνες και διαδικασίες που το 

απαρτίζουν. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις του ελέγχου γνωστοποιούνται στη 

διοίκηση της επιχείρησης, η οποία τα αξιολογεί και εφόσον χρειάζεται, εκδίδει οδηγίες 

και αποφάσεις συμμόρφωσης ή βελτίωσης. 

 

      Η ύπαρξη ξεχωριστού τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική στην 

περίπτωση εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή 

αγορά. Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου έχει ως πρωταρχικό στόχο, να ελέγχει, να 

εκτιμά και να επισημαίνει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά πόσο οι 

συναλλαγές και η γενικότερη δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς και των βασικών 

μετόχων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των στελεχών της εταιρίας και των 

συνδεόμενων προσώπων λαμβάνει χώρα χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των 

επενδυτών/μετόχων της εταιρίας και περαιτέρω χωρίς να απειλείται η διαφάνεια και η 

ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.   
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Αρμοδιότητες και αρχές υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αναφερόμενες αρμοδιότητες: 

 

 

 Εκτιμά τη συμμόρφωση με τις θεσπισμένες διαδικασίες της διοικητικής και 

οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς και την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παράγονται. 

 

 Ενημερώνει τη διοίκηση της εταιρείας για τα αποτελέσματα του ελέγχου, 

υποβάλλοντας συστάσεις και προτάσεις και μεριμνά για την υλοποίηση των μέτρων 

που έχει αποφασίσει η διοίκηση. 

 

 Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων, των λογιστικών 

εγγραφών και βιβλίων της επιχείρησης, αλλά και των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 Αξιολογεί τα σχέδια δράσης, τις αποφάσεις και διαδικασίες που έχει θεσπίσει η 

διοίκηση της επιχείρησης, το βαθμό της πιστής εφαρμογής τους και τη συμμόρφωση 

με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικά με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς. 

 

 Αξιολογεί τις σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζομένων, τόσο εντός 

τμημάτων, όσο και μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. 

 

 Ελέγχει την πολιτική προσλήψεων, αξιολογήσεων, προαγωγών του προσωπικού. 

 

 Εκτιμά το κόστος κάθε τμήματος της εταιρείας και συγκρίνοντάς το με το 

προϋπολογισθέν κόστος, αλλά και με το αντίστοιχο όφελος, καταλήγει σε επικερδή η 

ζημιογόνα δραστηριότητα. Εντοπίζει και προτείνει σημεία που επιδέχονται βελτίωση. 

 

 Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων βάσει των αρχικών προϋπολογισμών και 

σχεδιασμών. 
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 Εξετάζει με συστηματικό τρόπο τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, αναζητά 

τις αιτίες που τον προκαλούν και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης του. 

 

 Αξιολογεί τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας και όταν κρίνεται απαραίτητο, επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους 

μέσω καταμετρήσεων η άλλων μεθόδων επιβεβαίωσης. 

 

 Αναλαμβάνει την εκτέλεση ελέγχων ειδικού σκοπού, κατόπιν σχετικών εντολών της 

διοίκησης της εταιρείας. 

 

 Συνεργάζεται με τη διοίκηση της εταιρείας και τους εξωτερικούς ελεγκτές σε ό,τι 

αφορά στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων εξωτερικών 

ελέγχων. 

 

 Συμμετέχει στην οργάνωση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή βασικών 

λειτουργιών και διαδικασιών της εταιρείας, που η ανάπτυξή τους βασίζεται στη 

μηχανογράφηση και την πληροφορική.  

 

 Διενεργηθεί έλεγχο για την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά 

δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων 

που αντλήθηκαν. 

 

 Διενεργεί έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα 

μέλη της διοικήσεως, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 

 

 Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις ή με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.  

 

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επαρκούς 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα πρέπει κυρίως να βασίζεται στις ακόλουθες 

αρχές: 
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 Επαρκή λογιστική οργάνωση και κατάλληλη  μηχανογραφική υποστήριξη. 

 

 Σαφή διαχωρισμό των τριών βασικών λειτουργιών της οικονομικής μονάδας, δηλαδή 

της συναλλακτικής,  της διαχειριστικής και της λογιστικής. Οι τρείς αυτές λειτουργίες 

θα πρέπει να είναι υπηρεσιακώς ανεξάρτητες και να ασκούνται από  πρόσωπα τα οποία 

δεν θα συνδέονται με στενό προσωπικό η οικογενειακό δεσμό. 

 

 Κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό της 

οικονομικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα, ικανότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα, αλλά και προσήλωση 

στους στόχους της διοίκησης. Ο σχεδιασμός των αρμοδιοτήτων του προσωπικού 

πρέπει να ανταποκρίνεται πάντοτε στη βασική αρχή: ''ο ταμίας απαγορεύεται να είναι 

και λογιστής'' και αντίστροφα.    

 

 Καθιέρωση μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα θα 

πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα για τη φυσική προστασία των λογιστικών βιβλίων 

της μονάδας, αποκλείοντας την πρόσβαση σε αυτά μη αρμόδιων υπαλλήλων. 

 

 Άμεση έκδοση στοιχείων για κάθε συναλλαγή, τα οποία θα είναι προαριθμημένα, και 

επικυρωμένα από το αρμόδιο πρόσωπο, αλλά και ορθή η λογιστικοποίησή τους. 

 

 Διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικών επαληθεύσεων, τόσο των 

περιουσιακών στοιχείων της μονάδας, όσο και των λογαριασμών που τηρεί, από 

πρόσωπο ανεξάρτητο από εκείνο που έχει την ευθύνη για τη λογιστική 

παρακολούθηση και συμφωνία των τηρούμενων λογαριασμών. 

 

 

2.2 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Καθώς το μέγεθος των εταιριών και οι ανάγκες τους μεταβάλλονται, η θέση των 

εσωτερικών ελεγκτών και ο τρόπος δράσης αυτών  διαφοροποιήθηκε σημαντικά σε σχέση 
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με το παρελθόν. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καταλαμβάνει πλέον σημαντική 

και αξιοσέβαστη θέση στην διοίκηση της επιχείρησης, αποτελώντας πλέον μια 

ανεξάρτητη υπηρεσία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, με αυξημένες ευθύνες και με 

έμπειρο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  

 

      Η θέση αυτή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην οργανωτική δομή της εταιρείας 

φανερώνει, τόσο την επιβεβαίωση της ανεπιφύλακτης υποστήριξης που παρέχει η 

ανώτατη διοίκηση στο έργο του εσωτερικού ελέγχου, όσο και την εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας του τμήματος αυτού. Άλλωστε η υποστήριξη που πρέπει να παρέχει η 

διοίκηση της εταιρείας στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση 

της επιτυχίας του έργου του. 

 

      Η ανάθεση όμως της διενέργειάς του εσωτερικού ελέγχου σε υπεύθυνα προς τούτο 

πρόσωπα δεν απαλλάσσει το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από την υποχρέωση 

ελέγχου της νομιμότητας της λειτουργίας της εταιρείας. Ένας τέτοιος έλεγχος εντάσσεται 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της εταιρείας 

και τη διαχείριση της περιουσίας της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

      Ακριβώς δε, επειδή ο εσωτερικός έλεγχος εγγράφεται στο πλαίσιο της ορθολογικής 

διοικητικής οργάνωσης της εταιρείας, αρμόδιο όργανο για το διορισμό αυτών των 

προσώπων είναι το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ορίζει και τα λοιπά 

απασχολούμενα στην εταιρεία πρόσωπα. 

 

      Η ύπαρξη λοιπόν υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου δεν αναιρεί την ανάγκη θέσπισης, 

οργάνωσης και εφαρμογής συστημάτων ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 

Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει η νομοθεσία. Ειδικότερα: 

 

 Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο έναντι των μετοχών για τη 

διασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

καταστατικό της. Στις εταιρείες που μεταξύ των μελών του διοικητικού Συμβουλίου 

συμπεριλαμβάνονται και μη εκτελεστικά μέλη, αυτά ασκούν τον έλεγχο της 

δραστηριότητας των εκτελεστικών μελών. 
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 Η γενική συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της εταιρείας, με το δικαίωμα διορισμού και 

ανάκλησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ελέγχει τη δραστηριότητα των 

μελών αυτών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξάλλου στο τέλος κάθε εταιρικής 

χρήσης, λαμβάνει απόφαση για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου 

από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση κατά τη συγκεκριμένη εταιρική χρήση, ελέγχοντας 

κάτω από αυτές τις συνθήκες τα πεπραγμένα τους. 

 

 Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της εταιρείας, στο πλαίσιο της διενέργειάς του ελέγχου, 

ασκεί παράλληλα διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας μέσω των ετήσιων και 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και των λογαριασμών της εταιρείας. 

 

 Η νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών προβλέπει ειδικές περιπτώσεις και διαδικασίες 

τακτικού η εκτάκτου ελέγχου της διοίκησης της εταιρείας από τη μειοψηφία, που 

εκφράζει κατά περίπτωση το 1/20 ή το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας ή από άλλους φορείς ενάσκησης ελέγχου της λειτουργίας της εταιρείας. 

 

      Ο έλεγχος της νομιμότητας της λειτουργίας της εταιρείας, από την πλευρά του 

εταιρικού δικαίου ασκείται από το αρμόδιο υπουργείο. 

 

      Σε αυτούς τους ελέγχους θα πρέπει να προστεθεί και ο έλεγχος της νομιμότητας της 

λειτουργίας της εταιρείας, που ασκείται από την αρμόδια εποπτική αρχή, την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, στην περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) στην κύρια ή παράλληλη αγορά. 

 

 

      Η ύπαρξη όλων αυτών των ελέγχων δε μειώνει το εύρος του εσωτερικού ελέγχου και 

εννοείται ότι ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται παράλληλα, αυτοτελώς και 

συμπληρωματικά. Το γεγονός λοιπόν, ότι κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί 

αντικείμενο ελέγχου από άλλο φορέα εκτός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, δεν 

αναιρεί την υποχρέωση του τελευταίου να περιλάβει αυτό στον εσωτερικό έλεγχο που 

διενεργεί. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος προστίθεται στις λοιπές μορφές ελέγχου που 

ασκούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και εφαρμογής της σχετικής 

νομοθεσίας.     
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2.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που έχει καθορίσει το διοικητικό της 

συμβούλιο. Η ιδρυτική πράξη σύστασης του τμήματος, η εξουσία και η ευθύνη του 

εσωτερικού ελεγκτή πρέπει όχι μόνο να εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της 

εταιρείας, αλλά να συμβαδίζουν με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής 

Εσωτερικού Ελέγχου, την κείμενη νομοθεσία, την επιστήμη και την επικρατούσα 

πρακτική. 

      Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της Εταιρείας περιγράφονται οι 

αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας σαφείς τους σκοπούς της 

λειτουργίας του, επισημαίνοντας το απεριόριστο της δράσης και δικαιοδοσίας του 

εσωτερικού ελεγκτή και διευκρινίζοντας ότι ο εσωτερικός ελεγκτής δεν ασκεί εξουσία 

ούτε έχει ευθύνη για την ποιότητα ή την εγκυρότητα των συναλλαγών και δοσοληψιών 

που καλείται να ελέγξει. 

      Για τη μέτρηση και αξιολόγηση του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει εκδώσει σχετικά πρότυπα που ουσιαστικά 

καθορίζουν τη φύση, την έκταση, αλλά και το σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν για τους ενδιαφερόμενους φορείς έναν οδηγό για 

το τι πρέπει να προσδοκούν ότι θα αποκομίσουν από τον έλεγχο αυτό. 

      Τα πέντε γενικά πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται σε έννοιες 

και ορισμούς που αφορούν κυρίως το ρόλο και την προσωπικότητα του εσωτερικού 

ελεγκτή, δηλαδή: α) στην ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εσωτερικού 

ελεγκτή από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, β) στη σωστή επαγγελματική κατάρτιση 

του εσωτερικού ελεγκτή, γ)στο πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο εσωτερικός 

ελεγκτής, δ) στην ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθεί ο εσωτερικός ελεγκτής, και 

ε) στον τρόπο διοίκησης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Ανεξαρτησία 

 

      Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Πρότυπο 100, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που ελέγχει. Μόνο τότε μπορεί να πραγματοποιήσει 

έλεγχο που βασίζεται σε αμερόληπτες απόψεις. Η ανεξάρτητη πραγματοποίηση των 
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καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή επιτυγχάνεται μέσω της οργανωτικής διάρθρωσης 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και της αντικειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

 Η οργανωτική διάρθρωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι 

ικανοποιητικά επαρκής, ώστε να επιτρέπει την εκπλήρωση του σκοπού της 

λειτουργίας του. Προαπαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων των εσωτερικών 

ελεγκτών ελεύθερα και χωρίς παρεμβάσεις, είναι η υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης (Επαγγελματικό πρότυπο 110) 

 Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Πρότυπο 120, ο εσωτερικός ελεγκτής και τα άτομα 

που εποπτεύονται από αυτόν θα πρέπει να εκτελούν τα ελεγκτικά  τους καθήκοντα με 

αντικειμενικότητα. Η διασφάλιση της αντικειμενικότητας απαιτεί από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές απόψεις, χωρίς όμως να 

κάνουν συμβιβασμούς στην ποιότητα του έργου τους. Μπορεί η πραγματική 

ανεξαρτησία να είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί, αφού ο εσωτερικός 

ελεγκτής δεν παύει να είναι στέλεχος της επιχείρησης, το πρότυπο όμως επιβάλει η 

αντικειμενικότητα να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του έργου του. 

 

Επαγγελματική κατάρτιση   

 

      Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Πρότυπο 200, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του με την οφειλόμενη επαγγελματική επιμέλεια. 

Αναλυτικότερα: 

 

 Στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

στελεχώνεται με άτομα που η τεχνογνωσία και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο 

διασφαλίζει την καλύτερη διενέργεια του ελέγχου. Είναι δηλαδή στελεχωμένο με 

προσωπικό που έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. (Πρότυπο 210 και 220). 

 Εποπτεία. Η επιτήρηση της εργασίας των προσώπων που συνδράμουν το έργο του 

εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, με το οποίο διασφαλίζεται η 

σωστή λειτουργία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η εποπτεία αποτελεί μια 

συνεχής διαδικασία. Ξεκινά με τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, συνεχίζει 

με την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου και τελειώνει με τα 

συμπεράσματα και το πόρισμα της εργασίας ελέγχου (Πρότυπο 230). 
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 Συμμόρφωση του εσωτερικού ελεγκτή με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής οφείλει να ενεργεί κάτω από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει 

θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της 

εντιμότητας, αντικειμενικότητας, επιμέλειας κ.α. (Πρότυπο 240). 

 Γνώση, δεξιότητες και εξειδίκευση. Το Επαγγελματικό Πρότυπο 250 επαναβεβαιώνει 

τα προσόντα της γνώσης και εξειδίκευσης του Προτύπου 220, αλλά προσεγγίζοντάς 

τα από την πλευρά της μεμονωμένης ευθύνης του κάθε εσωτερικού ελεγκτή παρά από 

την πλευρά της ευθύνης του διευθυντή εσωτερικού ελέγχου.  

 Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει 

δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας. Θα πρέπει να διαθέτει ευχέρεια, τόσο στην 

προφορική, όσο και στην γραπτή επικοινωνία, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητοί, τόσο 

οι στόχοι, όσο και τα αποτελέσματα και οι συστάσεις του ελέγχου. (Πρότυπο 260). 

 Διαρκής επιμόρφωση. Για να είναι αποτελεσματικός, ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει 

να επιμορφώνεται συνεχώς. Πρέπει να ενημερώνεται για βελτιώσεις και εξελίξεις σε 

πρότυπα σε διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου. (Πρότυπο 270). 

 Επαγγελματισμός-συνέπεια. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει υψηλού 

βαθμού επαγγελματισμό και συνέπεια κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 

(Πρότυπο 280). 

 

Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου    

 

      Ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στην εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επίτευξη των στόχων 

της εταιρίας. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό πρότυπο 300, ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει 

να διαπιστώσει κατά πόσο οι αντικειμενικοί στόχοι και οι επιδιώξεις της οικονομικής 

μονάδας έχουν επιτευχθεί. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

εσωτερικού ελεγκτή, θα πρέπει να παρέχεται μια λογική διαβεβαίωση για:  

 

 Αξιοπιστία και ειλικρίνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

ελέγχει την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια των πληροφοριών που παρέχουν οι 

οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες της εταιρίας. Επίσης εξετάζει τα μέσα που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση, τη μέτρηση, την ταξινόμηση και την 

έκδοση αυτών των πληροφοριών. 
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 Συμμόρφωση με οδηγίες, κανονισμούς, σχέδια δράσης και νόμους.  Ο εσωτερικός 

ελεγκτής εξετάζει κατά πόσο οι διαδικασίες της εταιρίας συμμορφώνονται με τις 

εκδοθείσες οδηγίες, τους κανονισμούς, τα σχέδια δράσης και τους νόμους αφού τυχόν 

παρεκκλίσεις μπορούν να επιδράσουν σημαντικά, τόσο στη λειτουργία της εταιρίας, 

όσο και στην πληροφόρηση που παράγεται και χρησιμοποιείται μέσα στην εταιρία, 

αλλά και από τρίτους. 

 Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του 

εσωτερικού ελεγκτή, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της επάρκειας των μέσω 

καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και η πιστοποίηση ύπαρξης 

αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέσω καταμετρήσεων ή άλλων ισάξιων μεθόδων. 

 Οικονομική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

εκτιμά κατά πόσο οι πόροι της εταιρίας αναλώνονται με φειδώ και 

αποτελεσματικότητα. 

 Εκπλήρωση στόχων λειτουργίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής εξακριβώνει κατά πόσο τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα συμφωνούν με τους στόχους που έχουν τεθεί από την 

διοίκηση της εταιρίας. 

 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου   

 

      Σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 400, η διεκπεραίωση του Ελεγκτικού έργου 

περιλαμβάνει σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της λαμβανόμενης πληροφορίας, 

προκειμένου να γίνει η εξαγωγή, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και πορισμάτων, 

καθώς και ο έλεγχος συμμόρφωσης ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. 

Αναλυτικά: 

 

 Σχεδιασμός του Ελεγκτικού έργου. Ο εσωτερικός ελεγκτής, σύμφωνα με το 

επαγγελματικό προτύπου 410, πρέπει, πριν από τη διενέργεια κάθε ελέγχου, να 

συντάσσει τεκμηριωμένο πρόγραμμα αυτού. Ουσιαστικά, μέσα από το πρόγραμμα 

ελέγχου θέτει τους αντικειμενικούς του στόχους, οριοθετεί την έκταση του, 

προσδιορίζει τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου, αλλά και καταγραφής των 

αποτελεσμάτων. 
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 Αξιολόγηση της λαμβανόμενης πληροφόρησης. Ως εσωτερικός ελεγκτής, σύμφωνα με 

το επαγγελματικό πρότυπο 420, συλλέγει, αναλύει, ερμηνεύει και ταξινομεί τις 

παρεχόμενες σε αυτόν πληροφορίες, με σκοπό να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του 

ελέγχου. 

 

 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων  ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται 

στη διοίκηση της εταιρείας με την υποβολή έκθεσης ελέγχου (Επαγγελματικό 

Πρότυπο 430). Πριν από την έκδοση της τελικής έκθεσης, οι ελεγκτές οφείλουν να 

συζητούν τα ευρήματα του ελέγχου τους με τη διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου 

υποβάλλεται γραπτώς και υπογεγραμμένη. 

 

 Έλεγχοι συμμόρφωσης. Ο εσωτερικός ελεγκτής διενεργεί επιβεβαιωτικούς ελέγχους, 

για να διαπιστώσει κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 

των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο του. (Πρότυπο 440) 

 

Εποπτεία-Διοίκηση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

      Σύμφωνα με το επαγγελματικό Πρότυπο 500, ο διευθυντής του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του προβαίνει στα ακόλουθα: 

 

 Στόχοι, εξουσία, καθήκοντα. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

μεριμνήσει, ώστε οι στόχοι της λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, η 

οργανωτική διάρθρωση, οι εξουσίες του και τα καθήκοντα των απασχολουμένων στο 

τμήμα να είναι καταχωρημένα γραπτός. Ο κανονισμός λειτουργίας του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να έχει τύχει της αποδοχής και έγκρισης της διοίκησης 

της εταιρείας. (Επαγγελματικό Πρότυπο 510). 

 

 Σχεδιασμός. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το Επαγγελματικό 

Πρότυπο 520, θα πρέπει να εκπονεί σχέδια δράσης με σκοπό την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

 

 Αποφάσεις και οδηγίες. Η διοίκηση του προσωπικού του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να γίνεται μέσω γραπτών αποφάσεων και οδηγιών του διευθυντή. 
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Το Επαγγελματικό Πρότυπο 530 ορίζει ότι ο διευθυντής του τμήματος θα πρέπει να 

μεριμνά για την ύπαρξη αυτών γραπτών των πολιτικών και διαδικασιών. 

 

 Διοίκηση προσωπικού. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου επιλέγει, εκπαιδεύει και 

καθοδηγεί το βοηθητικό προσωπικό του τμήματος του. Σύμφωνα με το πρότυπο 540, 

στο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να περιγράφεται η εργασία κάθε ελεγκτή, θα πρέπει 

να επιλέγεται το κατάλληλο σε δεξιότητες και ικανότητες προσωπικό, να παρέχεται 

καθοδήγηση, αλλά και να αξιολογείται η απόδοση του. 

 

 Σχέση με εξωτερικούς ελεγκτές. Ο εσωτερικός ελεγκτής εξυπηρετεί το έργο των 

εξωτερικών ελεγκτών. Το Πρότυπο 550 αναφέρει ότι η εργασία εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι συντονισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται 

διπλές προσπάθειες και να εξασφαλίζεται μια πιο πλήρης κάλυψη του ελέγχου.     

 

 Ποιοτικός έλεγχος. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου εκπονεί και εφαρμόζει ειδικό 

πρόγραμμα αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου του τμήματος του. Το πρότυπο 560 

ουσιαστικά ορίζει ότι ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να προσφέρει 

διαβεβαίωση ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συμμορφώνονται με τα πρότυπα 

διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, με τον κανονισμό  του τμήματος, αλλά και την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

2.4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί η εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών εκ μέρους του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντά που του έχουν ανατεθεί. Ο 

Κώδικας Δεοντολογίας που έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

αναφέρεται περισσότερο στα ελάχιστα απαιτούμενα πρότυπα συμπεριφοράς και λιγότερο 

σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες των Εσωτερικών ελεγκτών. 
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Πλαίσιο Λειτουργίας-Εφαρμογή  

 

      Ο κώδικας Δεοντολογίας αφορά τον υπεύθυνο του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και 

τα άτομα που τυχόν εποπτεύονται από αυτόν. Οι εργαζόμενοι στο τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου, αφού αποδεχθούν τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας, οφείλουν να επιδεικνύουν 

υψηλό βαθμό αυτοπειθαρχίας ακόμη και πέρα από όσα κατ ελάχιστον προβλέπει η 

σχετική νομοθεσία και οι κανονιστικές αποφάσεις. Τα πρότυπα που περιλαμβάνονται 

στον Κώδικα Δεοντολογίας αποτελούν τις βασικές αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων 

του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας και των λοιπών ατόμων που συνδράμουν στο έργο 

του.  

      Οι απασχολούμενοι στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 

η εφαρμογή των αρχών του κώδικα, βασίζεται και στην προσωπική τους κρίση και 

εκτίμηση. Επίσης, πρέπει να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους με συναίνεση και κατά 

τρόπο αξιοπρεπή, καθώς και με πλήρη συναίσθηση των απαιτήσεων του έργου τους. Ο 

διορισμός του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

γίνεται με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία.  

 

      Οι απασχολούμενοι στο τμήμα, απαλλάσσονται των καθηκόντων τους, σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Πρότυπα συμπεριφοράς 

 

      Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, οι εσωτερικού ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόζουν, αλλά και να προασπίζονται 

τις αρχές της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εχεμύθειας και επάρκειας. Πιο 

συγκεκριμένα, τα πρότυπα συμπεριφοράς προβλέπουν για κάθε μια από τις ανωτέρω 

αρχές: 

 

 

 

 Ακεραιότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει ένα είναι άτομο που διαθέτει ειλικρίνεια, 

υπευθυνότητα και επάρκεια γνώσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Να είναι 

αφοσιωμένος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στην διεκπεραίωση των 

υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί. Να μην εμπλέκεται συνειδητά σε γεγονότα και 
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δραστηριότητες κατά τρόπο που να δημιουργεί προβλήματα για το επάγγελμα και την 

εταιρεία του, συμμετέχοντας σε παράνομες, αντιδεοντολογικές ή αντικανονικές 

δραστηριότητες.  

 

 Αντικειμενικότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του με 

αντικειμενικότητα, αναλαμβάνοντας να εκτελέσει μόνο εκείνες τις υπηρεσίες για τις 

οποίες είναι καθ’ ύλην αρμόδιος, απέχοντας από ενέργειες οι οποίες αντίκεινται στα 

συμφέροντα της εταιρείας και επηρεάζουν την κρίση του κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Επίσης, δεν δέχεται οποιαδήποτε αμοιβή ή δώρα από υπαλλήλους, 

πελάτες, προμηθευτές ή εταιρείες συνδεόμενες με τη δική του, τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν ή να θεωρηθεί ότι μπορεί να επαγγελματική του κρίση. 

 

 Εχεμύθεια: ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο πως 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποκτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Δεν χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή με οποιοδήποτε 

τρόπο που αντίκειται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και στα συμφέροντα της 

εταιρείας του.  

 

 Επάρκεια: ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι σε θέση να υιοθετεί κατάλληλα 

μέσα, σύμφωνα με όσα προτείνουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, η κείμενη 

νομοθεσία, οι αποφάσεις της διοίκησης η επιστήμη και η επικρατούσα πρακτική. Να 

παραμένει νομοταγείς και να τηρεί τις αρχές του επαγγέλματος, όπως επίσης να 

επιμελής κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. Να είναι σε θέση να 

εντοπίζει ενδεχόμενες οικονομικές ατασθαλίες, λάθη και παραλείψεις, χαμηλή 

απόδοση, σπατάλες, αναποτελεσματικές δραστηριότητες και περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων. Να διακρίνει συνθήκες και δραστηριότητες που υποσκάπτουν την 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και να συζητά οτιδήποτε ασυνήθιστο παρατηρεί με 

τον προϊστάμενο ελεγκτή και/ή το διευθυντή της επιχείρησης. Να εξετάζει το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες αδυναμίες 

και στη συνέχεια να προτείνει βελτιώσεις σύμφωνα με αποδεκτές διαδικασίες και 

πρότυπα.  Να εντοπίζει και να αξιολογεί ασυνήθιστα στοιχεία. Να προσπαθεί συνεχώς 

να βελτιώνει την επαγγελματική του επάρκεια και  αποτελεσματικότητα, καθώς και 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 
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πρέπει πάντα να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την υποχρέωση που έχει να διατηρεί 

υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης, ηθικής, δεοντολογίας και αξιοπρέπειας. Οφείλει να 

ασκεί τα καθήκοντά του αφιερώνοντας την προσοχή και τις γνώσεις που απαιτούνται 

ανάλογα με την εργασία που έχει να διεκπεραιώσει. 

 

      Οι εργασίες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου απαιτούν υψηλές γνώσεις, επιμέλεια 

και ικανότητες. Οι ελεγκτές οφείλουν να διενεργούν ελέγχους και επαληθεύσεις 

εξετάζοντας τις συναλλαγές, αλλά και να διερευνούν την ορθή τήρηση των κανονισμών 

στη συγκεκριμένη εργασία εσωτερικών ελέγχων που αναλαμβάνουν.  

      Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να επιδεικνύει προσοχή στην απόκτηση επαρκούς 

αποδεικτικού υλικού που να εγγυάται την ορθότητα της γνώμης που εκφράζεται. Στην 

έκθεση του πρέπει να αποκαλύπτει όλα τα σημαντικά γεγονότα που περιήλθαν στη γνώση 

του, τα οποία αν δεν αποκαλυφθούν, μπορεί να στρεβλώσουν το πόρισμα του ή να 

υποκρύπτουν παράνομες ενέργειες.   

 

 

2.5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι δραστηριότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζονται κατά αρχήν σε 

μακροχρόνια βάση, όπου ουσιαστικά ορίζονται τα ελεγκτικά αντικείμενα και η 

συχνότητα των διενεργούμενων ελέγχων. Κατόπιν, σε βραχυχρόνια (ετήσια) βάση 

σχεδιάζονται και εγκρίνονται οι δραστηριότητες του τμήματος, αφού εκτιμηθούν 

περιοχές κινδύνου, για τον προσδιορισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψιν οι εξής 

παράγοντες: α) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών ελέγχων που έχουν 

θεσπιστεί, β) οι πόροι και οι ροές των κεφαλαίων, γ) η ρευστότητα των περιουσιακών 

στοιχείων, δ)κάθε μορφής επιπτώσεις από την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου, ε) το ενδιαφέρον και η σημασία που αποδίδει η διοίκηση της εταιρίας στο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στ) η πολυπλοκότητα των λειτουργιών των δοσοληψιών 

και των συναλλαγών μέσα στην εταιρία, ζ) η εμπειρία των μελών που απαρτίζουν την 

διοίκηση της εταιρίας και ασχολούνται ουσιαστικά με το διοικητικό έργο, η) τα 

αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων (εσωτερικών και εξωτερικών, θ) ο ρόλος των 

εξωτερικών ελεγκτών, ι) η συχνότητα των μεταβολών σε παραγωγικό διοικητικό επίπεδο, 
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ια) Οι εταιρικές πράξεις και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. 

      Για τον προσδιορισμό των διαδικασιών όπου θα εστιαστεί ο έλεγχος και για τον τρόπο 

εκτέλεσης του, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός συμμετοχής ή επιρροής καθενός από τους 

παραπάνω παράγοντες. Ελεγκτικά αντικείμενα που επηρεάζονται περισσότερο από τους 

παραπάνω παράγοντες προηγούνται στο σχεδιασμό και την εκτέλεση τους. Ο βαθμός 

συμμετοχής των παραπάνω παραγόντων στην διαμόρφωση διαδικασιών ελέγχου και του 

τρόπου εκτέλεσης τους επανεξετάζεται σε ετήσια βάση.  

 

 

2.6 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 

Η ενάσκηση σωστού και επαρκούς εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην πρόληψη των 

κινδύνων που προκύπτουν από την μη ορθή τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη 

των στόχων της εταιρίας και επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική εφαρμογή ελεγκτικών 

διαδικασιών από τα κατάλληλα πρόσωπα, στον κατάλληλο χρόνο. 

      Σε πρώτο στάδιο καθορίζονται οι στόχοι και το αντικείμενο του ελέγχου. Για το σκοπό 

αυτό αναλύονται οι κίνδυνοι, οι οδηγίες της διοίκησης, η υφιστάμενη νομοθεσία, κτλ. Το 

αντικείμενο και οι στόχοι του ελέγχου καθορίζονται εκ των προτέρων, ώστε να δοθεί η 

έγκριση από τη διοίκηση της εταιρίας. Στη συνέχεια, γίνεται ο σχεδιασμός του ελεγκτικού 

προγράμματος, του οποίου η εφαρμογή εποπτεύεται, ώστε να διασφαλιστούν οι στόχοι 

του ελέγχου. 

      Για το σχεδιασμό του ελέγχου λαμβάνεται υπόψη η σχέση κόστους/ωφέλειας των 

ελεγκτικών διαδικασιών. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της σχέσης 

κόστους/ωφέλειας δεν είναι δυνατός κατά το στάδιο του σχεδιασμού, αυτό 

προσδιορίζεται κατά το προκαταρκτικό στάδιο ελέγχου, όπου παρέχονται επιπλέον 

στοιχεία που διευκολύνουν την αξιολόγηση των δεδομένων. Βασικές αρχές για στο 

σχεδιασμό του ελεγκτικού προγράμματος είναι η συντηρητικότητα και η οικονομία. 

      Ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

για τις λειτουργίες της εταιρίας με βάση καθιερωμένα πρότυπα, που ισχύουν τόσο στη 

συγκεκριμένη εταιρία όσο και στον κλάδο, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει την εξέταση της εφαρμογής αυτών των προτύπων. Εξετάζει επίσης και την 

εφαρμογή των κανονισμών και της νομοθεσίας από τη διοίκηση της εταιρίας. Οι 

διαδικασίες αξιολογούνται ως προς τα εξής χαρακτηριστικά: συχνότητα, έγκριση, επίπεδο 
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ανάλυσης, διανομή, κτλ. 

      Για να γίνει έλεγχος των διαδικασιών, είναι σημαντικό για τον ελεγκτή να γνωρίζει 

τον τρόπο ανάπτυξης τους από τη διοίκηση, δεδομένου ότι η διοίκηση είναι εξοικειωμένη 

με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τα ενδεχόμενα προβλήματα του. Όταν δεν 

υπάρχουν γραπτές διαδικασίες, ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση συγκεκριμένες 

προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διεξαχθεί ο έλεγχος. 

      Όταν δεν απαιτείται από τις περιστάσεις η διενέργεια αιφνιδιαστικών, χωρίς 

προειδοποίηση, ελέγχων, ο εσωτερικός ελεγκτής ενημερώνει έγκαιρα τους υπεύθυνους 

κάθε τμήματος για τη φύση και τον προβλεπόμενο χρόνο του ελέγχου που θα διενεργηθεί. 

      Σκοπός τους εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο. Τα ευρήματα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων 

ελεγκτικών διαδικασιών χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του 

εσωτερικού ελεγκτή. Συνοπτικά οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται 

αποτελούνται από: 

 

 Εξοικείωση με τις υπό έλεγχο λειτουργίες, συναλλαγές και δοσοληψίες και συλλογή 

προυπαρχόντων αντίστοιχων ιστορικών στοιχείων. 

 Ανάπτυξη ενός ελεγκτικού προγράμματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ενυπάρχουσες 

διαδικασίες και συστήματα αξιολόγησης. Το πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί τον οδηγό 

για τον εσωτερικό ελεγκτή στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών, σύστημα ελέγχου, λογιστικής 

αποτύπωσης στα βιβλία της εταιρίας. 

 Δειγματοληπτική εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υφιστάμενες διαδικασίες 

και συστήματα ελέγχου εφαρμόζονται στην πραγματικότητα. 

 Έλεγχος της ακρίβειας και αξιοπιστίας των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών. 

 

      Το τελικό πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου, καταγεγραμμένο σε έκθεση ελέγχου και 

στηριζόμενο στα συμπληρωματικά σχετικά φύλλα ελέγχου, περιλαμβάνει όλα τα 

ουσιαστικά θέματα και προβλήματα που αναδείχθηκαν, σύμφωνα με όσα περιγράφονται 

παραπάνω. 

      Συνήθης πρακτική, την οποία πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία, είναι η διενέργεια 

τακτικών εσωτερικών ελέγχων και αντίστοιχα η έκδοση περιοδικών εκθέσεων, καθώς και 

αναφορών σχετικά με την ανταπόκριση και συμμόρφωση των ελεγχόμενων ως προς τις 
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γενόμενες σε αυτούς υποδείξεις.  

      Η προαναφερθείσα ακολουθούμενη πρακτική σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείει τους 

αιφνιδιαστικούς, ειδικούς ή έκτακτους ελέγχους, με ή χωρίς σχετική προειδοποίηση των 

ελεγχόμενων τμημάτων ή προσώπων. 

Τα ευρήματα στο πλαίσιο οποιουδήποτε ελέγχου (τακτικού, έκτακτου, ειδικού) που θα 

κριθούν σημαντικά, τίθενται άμεσα υπόψη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. 

 

Αναμενόμενα οφέλη από τον εσωτερικό έλεγχο 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή και λειτουργία ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Επιβεβαιώνεται ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται γενικά και 

ειδικά είναι ικανοποιητικά, 

 Υιοθετούνται βελτιώσεις στα συστήματα και στις διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν 

ή αντιμετωπίζουν προβλήματα και προστατεύουν τους εργαζόμενους από άδικους 

καταλογισμούς ευθυνών, 

 Περιορίζεται η άσκοπη γραφειοκρατική εργασία, 

 Εισπράττονται διαφυγόντα έσοδα, 

 Εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα, πριν αυτά υποπέσουν στην αντίληψη τρίτων, 

 Δοκιμάζονται και εφαρμόζονται ιδέες με σκοπό την κατάργηση ακριβών, χρονοβόρων 

και αναποτελεσματικών διαδικασιών, 

 Εντοπίζονται ευκαιρίες για αυτοματοποίηση διαδικασιών, 

 Καλλιεργείται εμπιστοσύνη στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, οι οποίες 

αποδεικνύονται ωφέλιμες, 

 Αποφεύγονται αλόγιστες δαπάνες, 

 Εντοπίζονται παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες της διοίκησης της 

εταιρίας, 

 Καλλιεργείται εμπιστοσύνη στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που 

χρησιμοποιεί η εταιρία, 

 Ελέγχονται οικονομικά και διοικητικά προβλήματα της εταιρίας και αντιμετωπίζονται 

με ανεξάρτητο και συνεπώς αντικειμενικό τρόπο, 

 Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών/μετοχών της εταιρίας, 

 Ενισχύεται η διαφάνεια και η ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς. 



 
 

42 

 

2.7 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

     Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ανεξάρτητη ελεγκτική λειτουργία που πραγματοποιείται  

εντός της επιχείρησης. Βασικός σκοπός της ύπαρξής του είναι η παροχή βοήθειας προς 

τη διοίκηση της επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των 

καθηκόντων της. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει στη διοίκηση αναλύσεις, εκτιμήσεις, 

συστάσεις και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, συναλλαγών και δοσοληψιών της 

εταιρίας. 

          Τα ευρήματα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων ελεγκτικών διαδικασιών 

χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του 

εσωτερικού ελεγκτή. Συνοπτικά, οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται είναι οι 

εξής: α) προκαταρτική εξέταση με σκοπό την εξοικείωση με τις υπό έλεγχο λειτουργίες, 

συναλλαγές και δοσοληψίες και συλλογή προυπαρχόντων αντίστοιχων ιστορικών 

στοιχείων, β) ανάπτυξη ενός ελεγκτικού προγράμματος, αφού ληφθούν υπόψη οι 

ενυπάρχοντες κίνδυνοι και διαδικασίες. Το πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί τον οδηγό για 

τον εσωτερικό ελεγκτή στην εκτέλεση των καθηκόντων του, γ) αξιολόγηση των 

υφιστάμενων διαδικασιών, και των συστημάτων ελέγχου λογιστικής αποτύπωσης στα 

λογιστικά βιβλία της εταιρίας, δ) δειγματοληπτική εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσο 

οι υφιστάμενες διαδικασίες και συστήματα ελέγχου εφαρμόζονται στην πραγματικότητα, 

ε) έλεγχος της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών 

και πράξεων.    

         Τα φύλλα εργασίας αποτελούν το αποδεικτικό υλικό το οποίο στηρίζει τα ευρήματα 

του ελέγχου. Επιπλέον τα φύλλα εργασίας χρησιμεύουν και για την επίλυση αμφιβολιών 

που είναι δυνατόν να ανακύψουν σχετικά με τα ελεγκτικά ευρήματα. Τα πρότυπα 

επαγγελματικής διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου κάνουν εκτενή αναφορά σε θέματα 

όπως: α) η χρησιμότητα των φύλλων εργασίας, β) τι πρέπει να περιέχουν τα φύλλα 

εργασίας, γ) τι μπορούν να περιέχουν τα φύλλα εργασίας, δ) οι τεχνικές προετοιμασίες 

των φύλλων εργασίας, ε) η επισκόπηση των φύλλων εργασίας και στ) η πρόσβαση στα 

φύλλα εργασίας.    
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2.8 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα τμήμα καλά οργανωμένο με υψηλές 

προδιαγραφές και απαιτήσεις. Αποτελεί μια ανεξάρτητη λειτουργία ανώτατου ιεραρχικού 

επιπέδου, συμβουλευτικού χαρακτήρα, υπαγόμενη απευθείας στη διοίκηση ή στην 

επιτροπή ελέγχου, στελεχωμένη από εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο 

προσωπικό που διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε τακτά διαστήματα αλλά και 

εκτάκτως. Ακόμη προκύπτουν αδυναμίες για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. 

      Το κύρος και η δύναμη του Εσωτερικού ελέγχου είναι ανάλογο προς τη θέση που του 

δίνεται στην ιεραρχία. Έτσι, όσο πιο ψηλά εντάσσεται τόσο μεγαλύτερη η οντότητα του 

και οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί κατ’ουσίαν ένα 

συμβουλευτικό όργανο με ρόλο σαφή και καθορισμένο. Ο βαθμός εξουσίας του 

προσδιορίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά από τη θέση που κατέχει μέσα στο 

οργανόγραμμα της επιχείρησης. 

      Το που πρέπει να υπάγεται ιεραρχικά ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από την οργανωτική δομή και το μέγεθος της επιχείρησης, την αντίληψη που έχουν 

οι διοικούντες για τον έλεγχο καθώς επίσης και από το αν η εταιρία είναι εισηγμένη ή όχι 

στο χρηματιστήριο αξιών της κάθε χώρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) αναφέρεται σε ένα οργανωμένο πλέγμα 

λειτουργιών και διαδικασιών, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων που καθιερώνει η 

διοίκηση, και αποσκοπεί στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Το σύστημα 

του εσωτερικού ελέγχου είναι το πλάνο της επιχείρησης και όλες οι μέθοδοι και οι 

διαδικασίες που ακολουθεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την, όσο το δυνατόν, πιο 

αποδοτική συνεργασία με τη διεύθυνση της επιχείρησης, τη διασφάλιση του κεφαλαίου, 

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. 

       

Στόχος επομένως  του Σ.Ε.Ε. είναι η εύλογη παροχή διασφάλισης για: 

 

α) τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων 

 

β) την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών της στοιχείων και των 

οικονομικών της καταστάσεων, 

 

γ) τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

οικονομικότητας όλων των δραστηριοτήτων της και 

 

δ) την ενθάρρυνση και τη μέτρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις στρατηγικές 

και τις πολιτικές της διοίκησης, καθώς και τους σχετικούς με τη λειτουργία της νόμους, 

διατάξεις και κανονισμούς.  

 

      Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι, ο βασικός σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
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κάθε οικονομικής μονάδας είναι να την βοηθήσει να πετύχει κατά τον αποδοτικότερο  και 

αποτελεσματικότερο τρόπο τους αντικειμενικούς  της στόχους. 

 

3.2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

  

Λογιστικοί Έλεγχοι 

 

Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν  τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και το 

σχέδιο χρηματοοικονομικής οργάνωσης, που στοχεύουν στην προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και στην ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών και των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικοί έλεγχοι είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν τη 

λογική βεβαιότητα ότι: 

 

α) Οι συναλλαγές εκτελούνται, σύμφωνα με τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση της 

διοίκησης. 

 

β) Οι συναλλαγές καταχωρούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής ή με 

οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται σε τέτοιες καταστάσεις και να αποδίδουν 

την ευθύνη χειρισμών των περιουσιακών στοιχείων. 

 

γ) Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με εξουσιοδότηση 

της διοίκησης. 

 

δ) Οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρήθηκαν και αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

συγκρίνονται με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κατά λογικά διαστήματα και σε 

περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων, πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες. 

 

 

Διοικητικοί έλεγχοι 

 

      Οι Διοικητικοί έλεγχοι δεν έχουν σαν στόχο τις οικονομικές καταστάσεις και κατά 
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συνέπεια δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρουν άμεσα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Οι 

Διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχέδιο οργάνωσης της επιχείρησης, 

τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης, τις πολιτικές, τους κανονισμούς ή εγκυκλίους 

καθορισμού αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών 

και λήψης αποφάσεων. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καθιερώνουν διοικητικούς 

ελέγχους για να διασφαλίσουν ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης, λειτουργική αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση προς τις πολιτικές της. 

Ένα παράδειγμα εσωτερικού διοικητικού ελέγχου είναι οι εσωτερικές κανονιστικές 

διατάξεις πρόσληψης νέου προσωπικού η χορήγησης πρόσθετων αδειών απουσίας. 

       Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αποτύπωσης, μελέτης και αξιολόγησης του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου διακρίνουν σ ’αυτό τα παρακάτω συστατικά στοιχεία: 

 

α) Το περιβάλλον του ελέγχου 

 

β) Την εκτίμηση των κινδύνων από την ίδια την οικονομική μονάδα 

 

γ) Τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου 

 

δ) Τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης  

 

ε) Την παρακολούθηση και διαχείριση τους συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

      Καθένα από τα συστατικά αυτά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζει τους επιμέρους στόχους του συστήματος αυτού. Ο ελεγκτής των οικονομικών 

καταστάσεων όπως είναι φυσικό ενδιαφέρεται κύρια για το πώς οι πιο πάνω πέντε 

συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζουν το στόχο της αντικειμενικής  και 

ακριβοδίκαιης απεικόνισης της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης στις οικονομικές καταστάσεις. 
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3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 

3.3.1 Παράγοντες 

 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι: 

 

α) Προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία. 

 

β) Οργανωτική δομή. 

 

γ) Καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα. 

 

δ) Περιορισμένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση. 

 

ε) Ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών  

 

3.3.2 Επισκόπηση και Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και την ελεγκτική πρακτική  ο ελεγκτής χρειάζεται να 

μελετήσει, κατανοήσει και αξιολογήσει την αξιοπιστία, επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ανάλογα με την επιχείρηση 

τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν. Τα μοναδικά για κάθε επιχείρηση 

συστήματα αναπτύσσονται συνήθως από διαφορετικά πρόσωπα με διαφορετικές 

δεξιότητες και εμπειρίες, για διαφορετικές διοικήσεις και επιχειρήσεις με διαφορετικές 

πολιτικές, αξίες, τεχνικές και μεθόδους.   

      Οι ελεγκτές πρώτα επισκοπούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και 

τεκμηριώνουν την εργασία τους σε σχετικά φύλλα ελέγχου. Η επισκόπηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει δύο στενά σχετιζόμενες μεταξύ τους 

φάσεις. Τη φάση της επισκόπησης του συστήματος και τη φάση των δοκιμασιών 

δυσλειτουργίας των δικλείδων ασφάλειας. Η φάση της επισκόπησης περιλαμβάνει δύο 

μερικότερες φάσεις. Τη φάση προκαταρκτικής επισκόπησης και τη φάση προκαταρτικής 
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αξιολόγησης. Στην πρώτη προκαταρκτική φάση ο ελεγκτής αποκτά γενική γνώση για το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και το περιβάλλον του. Με την ολοκλήρωση της 

προκαταρκτικής επισκόπησης  ο ελεγκτής πραγματοποιεί μια προκαταρτική αξιολόγηση 

των μηχανισμών ελέγχου. Ο πρωταρχικός σκοπός της προκαταρκτικής αξιολόγησης είναι 

ο εντοπισμός των ελεγκτικών δικλείδων ασφαλείας τις οποίες μπορεί να εμπιστευτεί  ο 

ελεγκτής κατά την πραγματοποίηση  άμεσων επαληθευτικών διαδικασιών. Αν δεν 

υπάρχουν τμήματα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τα οποία να μπορεί εμπιστευθεί 

ο ελεγκτής, τότε αποφασίζεται η πραγματοποίηση εκτεταμένων άμεσων επαληθευτικών 

δοκιμασιών. Για τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου τους οποίους μπορεί να 

εμπιστευτεί ο ελεγκτής πραγματοποιούνται έλεγχοι πιστότητας ή δικλείδων ασφαλείας. 

Ο ελεγκτής μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων δικλείδων ασφαλείας πραγματοποιεί την 

τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η 

αξιολόγηση αυτή εντοπίζει τα συστατικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

στα οποία θα πραγματοποιηθεί περιορισμένος αριθμός ελέγχων δικλείδων ασφαλείας. 

 

Επισκόπηση   

 

      Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου δίνει τη 

δυνατότητα στον ελεγκτή να ανακαλύψει όλους τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου 

της επιχείρησης. Η επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γίνει με συστηματικό 

και ορθολογικά σχεδιασμένο τρόπο. 

      Ο ελεγκτής, προτού κάνει την τελική επιλογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει για την επισκόπηση του  εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης, πρέπει 

να λάβει υπόψη του το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία των εγκαταστάσεών της, 

το πληροφοριακό της σύστημα, τη φύση των εργασιών της και πολλούς άλλους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Το μέγεθος και η φύση των περισσότερων επιχειρήσεων είναι τέτοια ώστε η 

επισκόπηση αλλά και η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου να γίνονται χωριστά για 

κάθε λειτουργία ή τμήμα τους. 

      Στην εφαρμοσμένη ελεγκτική οι περισσότερο χρησιμοποιημένοι τρόποι 

τμηματοποίησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και των συναλλαγών της είναι 

κατά α) κύκλο β) λειτουργικό τμήμα και γ) ταξινόμηση των οικονομικών καταστάσεων. 
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Αξιολόγηση 

 

      Από την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ιδιαίτερα από το βαθμό 

εμπιστοσύνης του ελεγκτή στο σύστημα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η έκταση των 

ελέγχων τεκμηρίωσης. Οι δύο επικρατέστερες θεωρήσεις αξιολόγησης του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι η θεώρηση του Τελικού Αποτελέσματος και η θεώρηση της Μεθόδου. Η 

δεύτερη προσέγγιση αξιολογεί το Λογιστικό σύστημα, με βάση την αρχιτεκτονική του 

συστήματος.  

      Η θεώρηση του Τελικού Αποτελέσματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα και 

με πολύ λιγότερη στον τρόπο και τα μέσα επίτευξης τους. Για παράδειγμα, εξετάζεται, 

ένα μεγάλο δείγμα συναλλαγών (1000 επιταγές) και αν όλα (έκδοση, τεκμηρίωση, 

διαχείριση, απεικόνιση) βρεθούν σωστά τότε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το σύστημα 

λειτουργεί αποτελεσματικά. Η θεώρηση της μεθόδου προσπαθεί να εξετάσει εσωτερικά 

το λογιστικό σύστημα και να διαπιστώσει με ακρίβεια πως παράγονται τα αποτελέσματα. 

Οι δυο θεωρήσεις την πράξη περιέχουν μερικά στοιχεία η μια της άλλης. Η τελική 

αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι στη φύση της η ίδια με την 

προκαταρκτική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ποσοτική αλλά και 

ποιοτική αξιολόγηση του συστήματος. Ο αριθμός των παρεκκλίσεων που διαπιστώνεται 

σε μια δοκιμασία ενός συγκεκριμένου μηχανισμού ελέγχου μπορεί να είναι τέτοιου 

μεγέθους ώστε να γεννώνται αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του. Ο σκοπός της 

τελικής αξιολόγησης είναι να καθορίσει την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου εκφρασμένη σε όρους του κινδύνου ότι σφάλματα η 

παραλείψεις δεν θα αποκαλυφθούν από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.   

 

 

3.4 Αδυναμίες Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου 

 

 Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζεται και λειτουργεί για να παράσχει λογική 

διασφάλιση επίτευξης των αντικειμενικών στόχων μιας οικονομικής μονάδας. Οι 

ελεγκτές οφείλουν να γνωστοποιούν στην διοίκηση τις οποιεσδήποτε ουσιώδεις 

αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που σχετίζονται με την πρόληψη η την 

αποκάλυψη εκουσίων και ακούσιων λαθών, και έχουν περιέλθει στην αντίληψη του κατά 

τη διεκπεραίωση του ελέγχου. Επίσης, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι επιφορτισμένοι 
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με τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου Οργανισμού έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις 

ουσιώδεις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που σχετίζονται με την 

πρόληψη ή την αποκάλυψη εκούσιων και ακούσιων λαθών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

εμφάνισε αδυναμίες, και όφειλε ο ελεγκτής να τις γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ελέγχου 

ή στην Ανώτατη Διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης: 

- Ανεπαρκή μέτρα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων  

- Ακατάλληλος σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

- Απουσία εφεδρικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου για συγκεκριμένο κύκλο 

συναλλακτικών πράξεων 

- Παράλειψη διαχωρισμού καθηκόντων όταν ο διαχωρισμός αποτελεί προϋπόθεση 

επίτευξης των στόχων του ελέγχου 

- Έλλειψη πνεύματος υπευθυνότητας και ελέγχου στην επιχείρηση 

- Άρνηση διόρθωσης εντοπισθέντων από προηγούμενο έλεγχο αδυναμιών του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

- Ελεγκτική μαρτυρία για αστοχίες στη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

4.1 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 

Ο πρωταρχικός χρηματοοικονομικός στόχος της επιχείρησης, στα πλαίσια της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης, είναι η Μεγιστοποίηση της Αγοραίας Αξίας της 

Επιχείρησης (της καθαρής θέσης της επιχείρησης) και κατ’ επέκταση η μεγιστοποίηση 

της Αξίας των Κοινών Μετοχών της Επιχείρησης.  

      Η αξία της επιχείρησης (Business Value) υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών που απορρέουν από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

ως ποσοστό προεξόφλησης, συν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεν 

συνδέονται με την λειτουργία της επιχείρησης. Η αξία της επιχείρησης βασικά εξαρτάται 

από το αναμενόμενο μέγεθος, το τάιμινγκ και τον κίνδυνο (ή μεταβλητότητα) που 

σχετίζεται με τις αναμενόμενες μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές (ταμειακές εισροές 

μείον ταμειακές εκροές). Με βάση αυτό το μοντέλο, η μεγέθυνση  (επαύξηση) της αξίας 

της επιχείρησης (κατ’ επέκταση η τιμή της μετοχής) μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση 

αναμενόμενων ταμιακών ροών, με την επιτάχυνση της εισροής τους και με την μείωση 

του κινδύνου που ενυπάρχει σε αυτές. Με άλλα λόγια η μεγέθυνση της αξίας θα επιτευχθεί 

όταν οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αποφέρουν απόδοση μεγαλύτερη από 

την απαιτούμενη απόδοση αυτών που παρέχουν τα κεφάλαια στην επιχειρηματική 

οντότητα, δηλαδή από το κόστος κεφαλαίου της οντότητας. 

      Το βασικό έργο της διοίκησης της επιχειρηματικής οντότητας, και ιδιαίτερα του 

χρηματοοικονομικού μάνατζερ, παίρνει συγκεκριμένη μορφή και αναφέρεται στην 

πραγματοποίηση από μέρους της επιχείρησης ενός ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης 

για το ύψος του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι (γενικότερα οι φορείς) στην 

επιχείρηση. Η πραγματοποίηση ενός ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης 

αλλά και για την συνέχιση της δέσμευσης την επιχείρησή του ύψους του κεφαλαίου που 

έχουν επενδύσει οι μέτοχοι (γενικότερα οι φορείς) σε αυτήν [όπως είναι γνωστόν αν το 
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επιδειχθέν κεφάλαιο δεν αποφέρει ένα ικανοποιητικό ποσοστό απόδοσης τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση τότε οι μέτοχοι (φορείς γενικότερα) της θα κατευθυνθούν το 

επενδυθέν σε αυτήν κεφάλαιο και σε άλλες πιο αποδοτικές ευκαιρίες επενδύσεις]. 

      Η πραγματοποίηση ενός ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης για το ύψος του 

κεφαλαίου που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι (φορείς) στην επιχείρηση αποτελεί τον 

αντικειμενικό στόχο τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί η αξιολόγηση και κατάταξη των 

επενδύσεων. Η δικαιολογητική βάση επιλογής αυτού του αντικειμενικού στόχου θα γίνει 

κατανοητή αν αναφερθούμε σύντομα στους αντικειμενικούς στόχους των οικονομικών 

μονάδων που υποτίθενται μέσα στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας. Η οικονομική 

θεωρία διακρίνει  τις οικονομικές μονάδες σε νοικοκυριά ή γενικότερα το καταναλωτικό 

κοινό, τις επιχειρηματικές οικονομικές μονάδες, το κράτος κ.λπ. Μέσα στα πλαίσια της 

οικονομικής θεωρίας επιχειρείται η δημιουργία μιας θεωρίας ικανής να εξηγήσει την 

συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων. Η μελέτη της συμπεριφοράς των οικονομικών 

μονάδων ξεκινάει από τον καθορισμό των αντικειμενικών στόχων τους. Οι οικονομικές 

μονάδες διαφέρουν ως προς την έκφραση των αντικειμενικών στόχων τους. Π.χ. σύμφωνα 

με την οικονομική θεωρία οι καταναλωτικές οικονομικές μονάδες έχουν ως αντικειμενικό 

στόχο την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του εισοδήματος τους κάτω από τον 

περιορισμό ότι το εισόδημά τους είναι δεδομένο ( μέσα σε μια δεδομένη χρονική 

περίοδο). Το κράτος με τη χρησιμοποίηση της φορολογίας, του δανεισμού και του 

προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων έχει ως αντικειμενικό στόχο την 

μεγιστοποίηση της συνολικής χρησιμότητας ή της κοινωνικής ευημερίας (social welfare) 

του πληθυσμού. Η εξέταση της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων δεν εξετάζεται 

μόνο στατιστικά π.χ. μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των καταναλωτών σε δεδομένη 

χρονική στιγμή. Η εξέταση της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων εξετάζεται και 

δυναμικά δηλαδή για μια χρονική περίοδο. Μέσα στα πλαίσια αυτά η μεγιστοποίηση της 

χρησιμότητας π.χ. των καταναλωτών γίνεται το πρόβλημα της εξεύρεσης της κατάλληλης 

ισορροπίας μεταξύ παρούσας και αναμενόμενης μελλοντικής κατανάλωσης. 

      Η αντικειμενική εξακρίβωση της χρησιμότητας (απόδοση της επένδυσης)  που 

αποφέρει σε μια οικογένεια η αγορά μιας νέας συσκευής τηλεόρασης (επένδυση), της 

χρησιμότητας που αποφέρει στην κοινωνία η κατασκευή ενός νέου πάρκου καθώς ακόμα 

και της χρησιμότητας που αποφέρει η εκπαίδευση στους μαθητές και φοιτητές γίνεται 

αποδεκτό ότι είναι πολύ δύσκολη. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον 

αφορά την μέτρηση της χρησιμότητας στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τρία αξιώματα που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στην περίπτωση της 
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επιχείρησης. Πρώτον, επενδύσεις που αποφέρουν μεγάλα καθαρά οφέλη είναι 

προτιμότερες από εκείνες που αποφέρουν μικρά καθαρά οφέλη. Δεύτερον, επενδύσεις 

που αποφέρουν οφέλη σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερες από εκείνες των 

οποίων τα οφέλη πραγματοποιούνται σε μακρό χρονικό διάστημα. Τρίτον, επενδύσεις 

των οποίων τα οφέλη είναι βέβαια είναι προτιμότερες από εκείνες των οποίων τα οφέλη 

είναι αβέβαια. Φυσικά τα αξιώματα αυτά δεν είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικά της 

συμπεριφοράς των ατόμων. Και αυτό γιατί ορισμένα άτομα είναι φιλάργυρα, ενώ άλλα 

εκδηλώνουν προτίμηση για τα τυχερά παιχνίδια  προς χάριν των τυχερών παιχνιδιών. 

Αλλά εμείς στην προκειμένη περίπτωση ενδιαφερόμαστε για την κανονική συμπεριφορά 

των ατόμων. Και αυτό γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε σωστά 

τις αποφάσεις των οικονομικών μονάδων αν βασίσουμε τις συμβουλές μας σε μη 

κανονική συμπεριφορά. 

 

 

4.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους και 

ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση 

εξαγοράς ή συγχώνευσης) αλλά, ακόμα και τότε, συνηθίζουν να καταφεύγουν σε 

εμπειρικούς τρόπους εκτίμησης.  

      Αν εξαιρεθούν οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οι οποίες μπορούν 

να καθορίζουν την Αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια ματιά στην 

κεφαλαιοποίησή τους, οι περισσότερες εταιρείες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία 

τους. Ιδίως στον χώρο του franchise όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν στην 

κατηγορία των «μικρών επιχειρήσεων» ο καθορισμός της αξίας της επιχείρησης είναι μία 

πρακτική σχεδόν άγνωστη. Όμως η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής 

Αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως μπορεί 

μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί. 

Τόσο η υποτίμηση της Αξίας μιας εταιρείας, όσο και η υπερτίμησή της μπορεί να 

δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην διαχείρισή της. Μια υπερτίμηση μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερβολική αισιοδοξία για τις δυνάμεις της εταιρείας (ακόμη και σε 
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περιόδους που η αγορά δεν τα πάει και τόσο καλά) και οι όποιες προσπάθειες πώλησης 

της εταιρείας μάλλον θα είναι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι επενδυτές δεν θα είναι 

διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα ποσό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική Αξία 

της εταιρείας. Με τον ίδιο τρόπο η υποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας μπορεί να 

οδηγήσει σε λάθος κινήσεις και σε εσφαλμένη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τώρα, για να μην αναφέρουμε την περίπτωση της πώλησης της 

εταιρείας σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής... 

Επίσης ο καθορισμός της Αξίας μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία 

και όχι απλώς ο καθορισμός μιας τιμής σε κάποια χρονική περίοδο. Πολλές εταιρείες 

αυξάνουν την αξία τους από έτος σε έτος, ενώ άλλες, ακόμη και επιτυχημένες που 

ξεκινάνε δυνατά και καταλαμβάνουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, μπορεί σταδιακά να 

χάσουν σημαντικό κομμάτι της Αξίας τους. 

Έτσι, πολλοί επιχειρηματίες αξιολογούν την Αξία της εταιρείας τους κάθε έτος. Άλλες 

πάλι φορές και εφόσον δεν έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία της 

εταιρείας, αλλά και της αγοράς στην οποία κινείται η εταιρεία, χρησιμοποιούν 

παλαιότερες εκτιμήσεις προσαρμόζοντάς τες στα νέα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο 

διατηρούν μια καλή αντίληψη της Αξίας της εταιρείας και της δύναμης της, με 

αποτέλεσμα να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τους 

πόρους της επιχείρησης. Ιδίως σε περιπτώσεις που μια εταιρεία εξετάζει τη 

χρηματοοικονομική δομή της και τη δυνατότητα δανεισμού, η γνώση της Αξίας μπορεί 

να βοηθήσει σημαντικά στην λήψη της σωστής απόφασης, καθώς ο επιχειρηματίας 

γνωρίζει σε ποιο βαθμό έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δανείου, 

αλλά και να διαπραγματευτεί τους όρους και να επιλέξει τη μορφή του δανεισμού που θα 

λειτουργήσει ως μοχλός υπεραπόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων και της Αξίας της 

επιχείρησης. 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες ο υπολογισμός της Αξίας μιας επιχείρησης είναι 

απαραίτητος, πέρα από την περίπτωση της πώλησης. Για παράδειγμα όταν ένας 

συνεταίρος φεύγει και θέλει να πουλήσει το μερίδιο του, σε περίπτωση θανάτου οπότε οι 

συγγενείς θα θέλουν να γνωρίζουν τι κομμάτι της επιχείρησης τους αναλογεί, σε 

περίπτωση διαζυγίου, κ.ο.κ. Επίσης σε περιπτώσεις εταιρειών franchise είναι συχνό το 

φαινόμενο της πώλησης εταιρικών καταστημάτων σε franchisees ή ακόμη και η αγορά 

από τον franchisor, franchised καταστημάτων τα οποία δεν πάνε καλά λόγω ελλιπούς 



 
 

55 

διαχείρισης. Αυτά και άλλα πολλά πιθανά σενάρια έχουν έναν κοινό παρονομαστή: 

απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός για να λυθεί ένα πρόβλημα. 

 

4.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι αποτίμησης της Αξίας μιας εταιρείας και διαφορετικές 

εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους. Συνήθως οι εδραιωμένες εταιρείες 

μετρούν την Αξία τους βάσει των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους, της φήμης που 

έχουν δημιουργήσει και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει. Αντίθετα οι 

αναπτυσσόμενες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην δυναμική τους και στα 

περιθώρια ανάπτυξής τους και καθορίζουν την Αξία τους βάση των υφιστάμενων 

πωλήσεων και των εκτιμήσεων μελλοντικών κερδών. 

Για να μπορέσει η διοίκηση μιας εταιρείας να χρησιμοποιήσει την Αξία σαν εργαλείο 

ανάπτυξης και βελτίωσης, ο καθορισμός της δεν είναι παρά το πρώτο βήμα. Tο κλειδί 

είναι η μετατροπή των αποτελεσμάτων και των δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η εταιρεία. 

Και ενώ υπάρχουν πολλοί εκτιμητές οι οποίοι μπορούν να «καθορίσουν» την Αξία μιας 

εταιρείας στο ποσό που επιθυμεί ο επιχειρηματίας, ένας καλός εκτιμητής θα λειτουργήσει 

περισσότερο σαν σύμβουλος, αξιολογώντας αντικειμενικά την επιχείρηση και δίνοντας 

κατευθύνσεις και συμβουλές για το πώς να βελτιωθεί η αξία της. 

 

4.4 Η ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, από τα πάγια στοιχεία 

της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής Αξίας: το ρίσκο (ή 

επιχειρηματικός κίνδυνος). Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της επιχείρησης (με όλους 

τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση της 

Αξίας. Πολύ λογικά για έναν εξωτερικό αγοραστή υψηλό ρίσκο σημαίνει χαμηλότερη 
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τιμή αγοράς, καθώς, εκτός από την εταιρεία "αγοράζει" και σημαντικό 

ποσό...αβεβαιότητας όσον αφορά την επένδυσή του. 

Ένας από τους βασικούς εμπειρικούς τρόπους για να καθοριστεί ο βαθμός 

επικινδυνότητας μιας εταιρείας- πέρα από το εξωτερικό περιβάλλον- είναι οι ανθρώπινοι 

πόροι και συγκεκριμένα, το management. Εάν ένας επενδυτής ενδιαφέρεται για τη 

μακροπρόθεσμη αξία μιας εταιρείας, θα πρέπει να αναζητήσει σε αυτήν μια ικανή 

ομάδα management και όχι μια προσωποκεντρική εταιρεία. Μια εταιρεία που βασίζεται 

πολύ σε ένα άτομο δεν μπορεί να έχει υψηλή αξία, καθώς η όποια επιτυχία της εταιρείας 

δεν μπορεί να έχει διαχρονικότητα και επομένως την δυναμική που είναι απαραίτητη. 

Ένας επίσης συνήθης τρόπος καθορισμού του βαθμού επικινδυνότητας είναι και η 

«ποικιλία» μιας εταιρίας, σε διάφορα επίπεδα. Όπως η ύπαρξη ενός μόνο ικανού 

στελέχους μπορεί να επηρεάσει την αξία της εταιρείας, έτσι και ο περιορισμένος αριθμός 

πελατών (έστω και μεγάλων) επιδρά αρνητικά στην αξία της εταιρείας καθώς αυξάνεται 

η επικινδυνότητά της. Η ποικιλία όμως αναφέρεται και στο προϊοντικό μίγμα και στο 

εύρος υπηρεσιών που προσφέρονται. Σε γενικές γραμμές η ποικιλία (μέσα σε 

συγκεκριμένα όρια) βοηθά την εταιρεία να είναι λιγότερο τρωτή και να μπορεί να 

ανταποκρίνεται με ευελιξία στις εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, η ποικιλία αφορά σε σειρά 

παραγόντων όπως η διαχρονική δυνατότητα προσαρμογής της εταιρείας στα νέα 

δεδομένα της αγοράς, ο βαθμός πιστότητας των πελατών, η αγοραστική δύναμη, η 

διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μεταβαλλόμενες συνθήκες κ.ά. 

 

4.5 ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για ορισμένες εταιρείες ο προσδιορισμός της Αξίας είναι μια μικρή δοκιμασία, καθώς 

είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Ένας σημαντικός αριθμός 

εταιρειών αποφασίζει να καθορίσει την Αξία ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες έγκριτων 

εκτιμητών μόνο στην περίπτωση πώλησης ή συγχώνευσης. Η αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης απαιτεί γνώση των υφιστάμενων κερδών, της δυναμικής της εταιρείας για το 

μέλλον, δυνατότητα προβλέψεων καθώς και σειρά άλλων στοιχείων -οικονομικών και 

μη- την ύπαρξη των οποίων πολλοί επιχειρηματίες αγνοούν. Ακόμα και αν μια εταιρεία 

προσλάβει εκτιμητή για την αξιολόγηση- ακόμα και έτσι- ο αξιολογητής χρειάζεται σειρά 
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στοιχείων για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του. Επιπλέον ο επιχειρηματίας, ιδίως 

στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στα franchise, έχει συνήθως αισιόδοξη ματιά για την 

επιχείρηση του, καθώς υπάρχουν και πολλοί συναισθηματικοί λόγοι που τον δεσμεύουν 

με αυτήν. Για την πραγματοποίηση όμως μιας ουσιαστικής αξιολόγησης ο επιχειρηματίας 

θα πρέπει να είναι αντικειμενικός, όσον αφορά τις μελλοντικές δυνατότητες της εταιρείας 

του. 

      Ένας τρόπος λοιπόν να καθοριστεί η αξία είναι να προσληφθεί  ένας ικανός 

οικονομικός αναλυτής ο οποίος και θα αναλάβει την αξιολόγηση. Αλλά υπάρχει πάντα 

και η δυνατότητα να το κάνει και ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Άλλωστε όσο σημαντική είναι 

η τιμή άλλο τόσο σημαντική είναι και η διαδικασία με την οποία καθορίζεται η αξία. 

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένοι από τους πλέον συνήθης και κοινά αποδεκτούς 

τρόπους υπολογισμού της Αξίας μιας επιχείρησης. 

 

4.5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Είναι από τις παλαιότερες μεθόδους καθορισμού της Αξίας μιας επιχείρησης και είναι 

απλή. Σύμφωνα με την μέθοδο της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης, η Αξία μιας 

επιχείρησης είναι ίση με τα ιδία Κεφάλαια της, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

της. Συγκεκριμένα, από το Ενεργητικό (ταμείο, εγκαταστάσεις, πελάτες κ.ο.κ.) αφαιρείται 

το παθητικό (δάνεια, χρέη κ.ο.κ.) και έχουμε μια εικόνα της περιουσιακής θέσης. Η 

μέθοδος αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα, καθώς η απλή καταμέτρηση της περιουσίας μιας 

εταιρείας δεν συνυπολογίζει την έννοια της υπεραξίας, τα άυλα δηλαδή περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας. Η προσαρμογή της Καθαρής Περιουσιακής Αξίας σε παράγοντες 

όπως η φήμη, η τεχνογνωσία, η πιστότητα των πελατών, η σύμβαση franchise, η περιοχή 

αποκλειστικότητας κ.ά. δίνει μια καλύτερη εικόνα αλλά ακόμη και έτσι αποτελεί φτωχό 

εργαλείο αξιολόγησης, ιδιαίτερα στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο όπου η Αξία 

πολλών εταιρειών βασίζεται περισσότερο σε άυλα παρά σε υλικά στοιχεία. Το 

πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ο υπολογισμός της είναι ιδιαίτερα απλός και μπορεί 

να πραγματοποιηθεί από τον καθένα χωρίς ειδικές γνώσεις. Συνήθως τα αποτελέσματα 

της μεθόδου είναι πολύ χαμηλά, συγκρινόμενα με εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, 

αποτελούν όμως βάση από την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε. 
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4.5.2 ΑΞΙΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Δεν είναι τόσο παλιά μέθοδος όσο η Καθαρή Περιουσιακή Αξία, αλλά αρκετά παλιά 

επίσης. Η λογική που ακολουθείται είναι απλή: εάν χρειαζόταν σήμερα να 

ρευστοποιηθούν όλα τα υπάρχοντα μιας εταιρείας, πόσα μετρητά θα εισπράτταμε. Η 

μέθοδος αυτή στην ουσία είναι ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας αξίας της εταιρείας. Μια 

παραλλαγή της μεθόδου είναι το κόστος αντικατάστασης, πόσο δηλαδή θα  κόστιζε να 

(ξανά)αγοράσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει εάν ξεκινούσε την επιχείρηση 

από την αρχή. Όπως και η Καθαρή Περιουσιακή Αξία, η μέθοδος ρευστοποίησης ή 

αντικατάστασης βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε μια παλαιότερη φιλοσοφία η οποία 

θεωρούσε ότι οι εταιρείες αξίζουν τόσο, όσο τα πάγια στοιχεία τους. 

 

4.5.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (MULTIPLE MODELS) 

 Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό, καθώς η εφαρμογή της είναι 

ιδιαίτερα απλή. Για να καθοριστεί, χρησιμοποιείτε ως βασικό στοιχείο τα κέρδη της 

εταιρείας  και πολλαπλασιάζετε με το πηλίκο P/E (Αγοραία τιμή μετοχής/ Κέρδος ανά 

μετοχή) παρόμοιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο έχει πολλά μειονεκτήματα. Καταρχάς σημαντικό μειονέκτημα είναι η αστάθεια 

του συγκεκριμένου πηλίκου καθώς μπορεί να είναι αυξημένο ή μειωμένο βάσει 

συγκεκριμένων και εποχιακών γεγονότων όπως για παράδειγμα το λανσάρισμα μιας νέας 

σειράς προϊόντων. Επιπλέον η χρήση των υφιστάμενων πωλήσεων δεν λαμβάνει υπόψη 

την δυναμική της εταιρείας. Ιδίως δε για μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις και τα κέρδη 

μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις για αρκετά χρόνια. Με την συγκεκριμένη 

μεθοδολογία μπορείτε να έχετε μια ικανοποιητική εικόνα της Αξίας της εταιρείας σας 

μόνον εφόσον οι πωλήσεις και τα κέρδη ακολουθούν μια σχετικά σταθερή πορεία. 
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4.5.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (COMPARATIVE VALUE) 

Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται πολύ από τους μεσίτες: Για να αιτιολογήσουν την 

τιμή ενός ακινήτου συνήθως παρουσιάζουν στον πελάτη τα ποσά έναντι των 

οποίων πωλήθηκαν άλλα σπίτια της περιοχής. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καθοριστεί 

και η αξία μιας επιχείρησης. Η δυσκολία σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι πληροφορίες 

για τις αγοραπωλησίες μεταξύ εταιρειών δε δημοσιεύονται και συχνά είναι δύσκολο να 

βρεθούν. Βεβαίως μπορεί να γίνουν γνωστά κάποια στοιχεία ή να προχωρήσει μια 

λεπτομερής εξέταση των εταιρειών που θα χρησιμοποιηθεί σα βαρόμετρο. Εντούτοις η 

πρακτική αυτή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Αν για παράδειγμα κατά μέσο όρο η αξία 

μιας επιχείρησης στο χώρο της εστίασης είναι ίση προς το 40% των πωλήσεων της 

εταιρείας, γιατί θα πρέπει να αξιολογηθεί η εκάστοτε επιχείρηση, ως προς το αν βρίσκεται 

σε καλό σημείο, αν έχει πιστούς πελάτες, εάν τηρεί όλους τους κανόνες καθαριότητας, 

εάν έχει καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, άψογη εξυπηρέτηση, αν προσφέρει ένα πολύ 

καλό προϊόν, αν διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά κ.ά. 

 

4.5.5 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΔΟΥ 

 Η μέθοδος αυτή προχωρεί ένα βήμα παραπέρα από την Καθαρή Περιουσιακή Θέση 

λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σημείο αφετηρίας της 

μεθόδου είναι η ιδέα πως η αξία μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

περιουσιακών στοιχείων της. Η επιπλέον αυτή αξία ονομάζεται υπεραξία και οφείλεται 

στο γεγονός ότι το κεφάλαιο της επιχείρησης εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από το 

τραπεζικό επιτόκιο. Συγκεκριμένα η Αξία της επιχείρησης με την συγκεκριμένη μέθοδο 

καθορίζεται ως το άθροισμα της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης (όπως καθορίστηκε 

προηγουμένως) και της παρούσας υπερπροσόδου. Τι είναι όμως η υπερπρόσοδος; η 

διαφορά, σε ετήσια βάση, των οργανικών εσόδων της επιχείρησης και του τόκου του 

απασχολούμενου κεφαλαίου. Πιο απλά η μέθοδος αυτή ζητάει να καθοριστεί μια 

επιθυμητή απόδοση για τα Ιδία Κεφάλαια (το ποσό δηλαδή που έχει επενδύσει η 

επιχείρηση). Έστω και ένα Ευρώ κέρδος πάνω από την συγκεκριμένη απόδοση θεωρείται 

υπερπρόσοδος. Αν λοιπόν αυτά τα θετικά ποσά αναχθούν στο σήμερα και προστεθούν 

στην Καθαρή Περιουσιακή Θέση καθορίζουν την Αξία μιας επιχείρησης 
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4.5.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Αποτελεί από τις πλέον αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης μιας εταιρείας και σίγουρα 

από τις πλέον αξιόπιστες. Δεν υπολογίζει απλά την αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων μιας εταιρείας, αλλά θεωρεί ότι η καθιέρωση της επιχείρησης στην αγορά, η 

απόκτηση φήμης και πελατείας, οι συνέργειες κ.ά. αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό την 

Αξία. Η Αξία μιας επιτυχημένης επιχείρησης είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από το 

άθροισμα των περιουσιακών της στοιχείων ενώ για πολλές επιχειρήσεις τα κέρδη ενός 

χρόνου και μόνο μπορούν να είναι μεγαλύτερα από την συνολική αξία των περιουσιακών 

της στοιχείων. Έχει γίνει ήδη φανερό ότι η μέθοδος της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης 

αποτελεί  ανεπαρκής μέθοδο αξιολόγηση. Φαίνεται ακόμη πως το πλέον κατάλληλο 

μέτρο για τη μέτρηση της Αξίας μιας εταιρείας, είναι τα ίδια της τα κέρδη και η δυναμική 

της. Έτσι η απόδοση των προηγούμενων χρόνων μιας εταιρείας μπαίνει σε δεύτερο 

ρόλο- προηγείται η ακριβής ανάλυση των περιθωρίων κέρδους, των χρεών και δανείων, 

της φορολογίας, του κόστους του προσωπικού και των προϊόντων και του βαθμού 

ανάπτυξης των πωλήσεων. Η μέθοδος είναι σχετικώς περίπλοκη και χρειάζεται μεγάλη 

δόση αντικειμενικότητας όσον αφορά τον καθορισμό της δυναμικής μιας εταιρείας. 

Σύμφωνα λοιπόν με την μέθοδο των προ εξοφλημένων ταμειακών ροών, η Αξία μιας 

επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών πλεονασμάτων που αναμένεται 

να πραγματοποιηθούν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα συν την παρούσα Αξία της 

υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. 

Το κύριο μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι η εκτίμηση των ταμειακών πλεονασμάτων 

μιας επιχείρησης είναι μια δυσχερής υπόθεση με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, καθώς 

κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνθήκες που θα επικρατούν τόσο στην εταιρεία, όσο 

και στο εξωτερικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά η μέθοδος των Προεξοφλημένων 

Ταμειακών Ροών χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση, καθώς αναγνωρίζει ότι οι 

επιχειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, ανεξαρτήτως των περιουσιακών στοιχείων που 

τις αποτελούν και επιπλέον στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις 

αποδόσεις παρελθόντων ετών. Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί στην Αξία της εταιρείας, ιδίως όταν χρησιμοποιεί τις δυο τελευταίες 

μεθόδους είναι ο χρόνος και συγκεκριμένα η διάρκεια της Σύμβασης Franchise που 
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υπογράφτηκε. Πάντα πρέπει να συνεκτιμάται ο παράγοντας "χρόνος" που έχει επενδυθεί 

κατά την εξέταση της απόδοσης των κεφαλαίων καθώς και η Αξία της επιχείρησης. 

 

4.6 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Η μέτρηση απόδοσης είναι η διαδικασία  της ποσοτικοποίησης  της επιχειρησιακής 

δράσης, όπου η μέτρηση είναι η διαδικασία της ποσοτικοποίησης και της συσχέτισης της 

δράσης με την απόδοση. Η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών, ενώ η έννοια της αποτελεσματικότητας 

αφορά στη μέτρηση του τρόπου που χρησιμοποιούνται οι πόροι της επιχείρησης, όταν 

παρέχεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη. 

      Όλες οι επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, πρέπει να 

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και αξιοποίηση αποτελεσματικών συστημάτων 

μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης, μιας και μόνο δια μέσου τέτοιων συστημάτων, 

μπορούν να παραμείνουν επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης. Οι αρχές που  μπορούν να 

αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο  σε διοικητικά στελέχη, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του 

δημοσίου τομέα, για τον προσδιορισμό και τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων, είναι οι 

εξής: 

 

1. Εννοιολογικό πλαίσιο 

2. Ηγεσία 

3. Επικοινωνία 

4. Ευθύνη 

5. Υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων 

6. Πρόσβαση στις πληροφορίες απόδοσης 

7. Σύνδεση απόδοσης με αξιολόγηση προσωπικού  

8. Στρατηγική Υλοποίησης 

9. Επίτευξη Μακροχρόνιων Στόχων 

10. Δημιουργία Αξίας 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλη 

σε επιχειρήσεις της Πιερίας. Οι περισσότερες εταιρίες ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωσή 

του και στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που 

διεξήχθη.  

 

 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποτελέσματα έρευνας περί θέσπισης οργανογράμματος.  

 
                                                          Q1 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 24,0 24,0 24,0 

1 38 76,0 76,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (76%) απάντησε ότι υπάρχει οργανόγραμμα στην εταιρία τους, 

κάτι που  σημαίνει ότι τα στελέχη και οι διευθυντές διευκολύνονται στη διαδικασία 

αξιολόγησης της εταιρίας με την υφισταμένη δομή της, καθώς και ότι ανταποκρίνονται 



 
 

63 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς.  

 

 

 

   
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πρόβλεψη εσωτερικού ελέγχου. 

 

                                                          Q2 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 28 56,0 56,0 56,0 

1 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην δεύτερη ερώτηση το 56% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το οργανόγραμμα δεν 

προβλέπει τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Η τοποθέτηση του εσωτερικού ελέγχου στο 
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οργανόγραμμα, στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου γίνεται περισσότερο για το λόγο ότι 

αποτελεί κατ’ ουσίαν ένα συμβουλευτικό όργανο που παρέχεται πάντα η πλήρης δυνατή 

υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης. Θεωρείται βέβαια ασυμβίβαστο ο εσωτερικός 

έλεγχος ως επίπεδο διεύθυνσης  να καλείται να ελέγξει γενικές διευθύνσεις, αφού ο ρόλος 

του είναι σαφής και προκαθορισμένος. 

 

 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Θέση εσωτερικού ελέγχου στο management. 

 
                                                           Q3 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,0 2,0 2,0 

1 11 22,0 22,0 24,0 

2 38 76,0 76,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά θετικά στην τρίτη ερώτηση και μ ’αυτόν τον τρόπο  

επιβεβαιώνεται πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου 

management και ότι δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των 

καταστάσεων.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Στελεχωμένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου στην εταιρία.  

 
                                                          Q4 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 30 60,0 60,0 60,0 

1 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Οι περισσότερες εταιρίες απάντησαν ότι δεν περιλαμβάνουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

επαρκούς στελέχωσης. Αυτό είναι αρνητικό για τις επιχειρήσεις, καθώς οι έλεγχοι που 

πραγματοποιούνται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να περιορίζονται στον 

παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο, δηλαδή έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων και 

Q3

210

P
e
r
c
e
n
t

80

60

40

20

0

Q3



 
 

67 

μόνο, αντιθέτως θα ήταν σκόπιμο να κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής ( π.χ. 

έλεγχοι παραγωγής, διοικητικοί έλεγχοι, λειτουργικοί έλεγχοι κ.λπ.) καλύπτοντας έτσι 

όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.   

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη βελτίωση της λειτουργίας της 

επιχείρησης.  

                                       

                                                Q5 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 16,0 16,0 16,0 

2 18 36,0 36,0 52,0 

3 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην ερώτηση πέντε κανένας από τους ερωτηθέντες δεν απάντησε αρνητικά αλλά ότι 

θεωρούν αρκετά ως πάρα πολύ ότι η εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της επιχείρησης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Έρευνα των επιταγών. 

                                                Q6 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 26,0 26,0 26,0 

1 16 32,0 32,0 58,0 

2 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην ερώτηση έξι, οι επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά ήταν και οι μεγαλύτερες. Με 

την τακτική έρευνα των επιταγών που έχουν καθυστερήσει πολύ να εμφανιστούν στην 

τράπεζα για πληρωμή, αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ρευστά και εντοπίζεται πιθανή 

ανωμαλία στη διαδικασία έκδοσης και διακίνησης επιταγών. Επίσης, κάποιες από τις 

επιχειρήσεις που απάντησαν αρνητικά, δε χρησιμοποιούν καν επιταγές. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Τήρηση πινακίων εισπρακτέων γραμματίων. 

                                               Q7 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 10,0 10,0 10,0 

1 45 90,0 90,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην ερώτηση εφτά το 90% των επιχειρήσεων τηρούν πινάκια γραμμάτιών εισπρακτέων 

τα οποία συμφωνούν κάθε Μήνα με το γενικό καθολικό και έτσι ελέγχονται και 

εντοπίζονται γρήγορα τα γραμμάτια που έχουν μεταβιβαστεί . Κάποιες από τις 
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επιχειρήσεις που απάντησαν αρνητικά επεσήμαναν ότι δεν υπάρχουν γραμμάτια που να 

έχουν μεταβιβαστεί. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Σύστημα Κοστολόγησης. 

                                                          Q8 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 11 22,0 22,0 22,0 

1 39 78,0 78,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   
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Η όγδοη ερώτηση έχει να κάνει με το αν υπάρχει σύστημα κοστολόγησης ή τουλάχιστον 

βιβλίο παραγωγής/κοστολογίου υπό τον έλεγχο του Λογιστηρίου και της Οικονομικής 

Διεύθυνσης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις απάντησαν πως υπάρχει, έτσι αυτές έχουν και 

τον πλήρη έλεγχο του κόστους, τον έλεγχο και την αποτίμηση απογραφής, 

αποτελεσμάτων, τιμών κ.τ.λ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Τμήμα προσωπικού. 

                                                           Q9 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 24,0 24,0 24,0 

1 38 76,0 76,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   
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Στην ερώτηση εννιά στο μεγαλύτερο ποσοστό (76%) των επιχειρήσεων υπάρχει 

ξεχωριστό τμήμα στο οποίο τηρούνται πλήρη αρχεία των υπαλλήλων μαζί με τα στοιχεία 

μισθών και άλλων αμοιβών. Αυτό σημαίνει ότι στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να γίνει 

καλύτερη αξιολόγηση στην οργάνωση του τμήματος προσωπικού.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Συχνότητα απογραφών. 

                                               Q10 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 38,0 38,0 38,0 

2 8 16,0 16,0 54,0 

3 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   
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Στην ερώτηση δέκα οι επιχειρήσεις καλούνται να απαντήσουν στο πόσο συχνά γίνονται 

οι απογραφές. Το μεγαλύτερο ποσοστό, απάντησε πως πραγματοποιούνται πάνω από δύο 

φορές το χρόνο και το υπόλοιπο μία ως δύο. Κάποιες επιχειρήσεις επεσήμαναν ότι 

απογραφές γίνονται και πάνω από εφτά φορές σε μία χρονιά όπως για παράδειγμα σε 

μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Είναι καλό για κάθε οικονομική 

μονάδα να απογράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα  την περιουσία της και να 

διαπιστώνει πιθανές απώλειες και καταστροφές των στοιχείων της. Γνωρίζοντας με τον 

τρόπο αυτό την πραγματική οικονομική της θέση, δίνεται η δυνατότητα στη διοίκησή της 

να οδηγηθεί σε ορθότερες επιλογές.       

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Μεγιστοποίηση κερδών. 

                                                          Q11 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 18,0 18,0 18,0 

1 41 82,0 82,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην ερώτηση έντεκα οι περισσότεροι απάντησαν καταφατικά. Η μεγιστοποίηση του 

κέρδους αφορά μία μόνο περίοδο. Μία εταιρία μπορεί να μεγιστοποιήσει τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη της σε βάρος της μακροπρόθεσμης αποδοτικότητάς της. Αντίθετα, 

η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετοχών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο. Η 

μεγιστοποίηση του κέρδους είναι δυνατόν να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα σε βάρος του 

μακροπρόθεσμου στόχου της μεγιστοποίησης του πλούτου. Για παράδειγμα, μια 

δαπανηρή επένδυση μπορεί να προκαλέσει ζημίες βραχυπρόθεσμα, αλλά να αποδώσει 

σημαντικά κέρδη μακροπρόθεσμα.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Εταιρία/ Χρηματιστήριο. 

                                                          Q12 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 50 100,0 100,0 100,0 

 

 

Στην ερώτηση δώδεκα αν η εταιρία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο διαπιστώνουμε 

ότι δεν υπάρχει καμία καθώς όλες απάντησαν αρνητικά. Η γνώση της καθαρής Αξίας μιας 

εταιρίας και των παραγόντων που τη διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και 

ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρία και κυρίως για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να 

βελτιωθεί. Οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μπορούν να καθορίζουν 

την αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια ματιά στην κεφαλαιοποίησή τους. 

Όμως, οι περισσότερες εταιρίες δε γνωρίζουν την πραγματική τους αξία, ιδίως στον χώρο 

των Franchise.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ακίνητα: Συντελεστής υψηλής ασφάλειας. 

                                                Q13 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 19 38,0 38,0 38,0 

1 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην ερώτηση δεκατρία, το 62% πιστεύει ότι η κατοχή ακινήτων και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία δε χρησιμοποιεί για λειτουργικούς σκοπούς η εταιρία, αποτελεί ένα 

συντελεστή υψηλής ασφάλειας. ‘Όπως για παράδειγμα, κατά την έρευνα που 
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πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κάποιες εταιρίες χρησιμοποιούν τα ακίνητα ως 

ενέχυρο. Αντίθετα, το 38% των ερωτηθέντων τα εκλαμβάνει ως μειονέκτημα, καθώς 

μέρος των περιουσιακών στοιχείων μένει στην αδράνεια, ενώ την ίδια ώρα ενδεχομένως 

η εταιρία καταβάλει χρεωστικούς τόκους σε τράπεζες. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Επίδραση εταιρικών συγχωνεύσεων στην αξία της επιχείρησης.  

                                                           Q14 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 24,0 24,0 24,0 

1 38 76,0 76,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Στην τελευταία ερώτηση της έρευνας, οι περισσότερες εταιρίες απάντησαν θετικά. 

Πιστεύουν ότι οι όμιλοι που προχωρούν σε συγχωνεύσεις, μπορούν να περικόψουν 

δαπάνες ( π.χ. ένα λογιστήριο, καλύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, λιγότερη 

γραφειοκρατία, κ.λπ.), αλλά και να καρπωθούν σημαντικά φορολογικά οφέλη, και έτσι 

αυτό να επηρεάσει θετικά την αξία της επιχείρησης. Μ ’αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις 

είναι ικανές να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, π.χ. απορρόφηση 

κάποιων θυγατρικών, συγχώνευση θυγατρικών κ.λπ.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 
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        5.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Χ2 

 

Στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου αυτού εξετάζουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

απαντήσεων στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Περιγραφική ανάλυση γίνεται στους 

πίνακες που υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Ο στατιστικός έλεγχος έχει γίνει με τη μέθοδο 

Χ2.  

 

        ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 2-Χ2_Q2 

Εδώ εξετάζουμε αν μια επιχείρηση που προβλέπει τμήμα εσωτερικού ελέγχου ή όχι στο 

οργανόγραμμά της, έχει απαντήσει διαφορετικά στις άλλες ερωτήσεις.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Q2 * Q1 

 Crosstab 

Count  

  

Q1 Total 

0 1 0 

Q2 0 12 16 28 

1 0 22 22 

Total 12 38 50 
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                                                            Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

12,406

(b) 
1 ,000     

Continuity 

Correction(a) 
10,168 1 ,001     

Likelihood Ratio 16,865 1 ,000     

Fisher's Exact 

Test 
      ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
12,158 1 ,000     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,28. 

 

 

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο απαντήσεων Q1 και 

Q2. Διαπιστώνουμε ότι όσες έχουν θεσπίσει οργανόγραμμα έχουν συμπεριλάβει 

οπωσδήποτε και σύστημα εσωτερικού ελέγχου.    
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Q2 * Q3 

 Crosstab 

Count  

  

Q3 Total 

0 1 2 0 

Q2 0 1 8 19 28 

1 0 3 19 22 

Total 1 11 38 50 

 

 

Q2

10

C
o
u
n
t

25

20

15

10

5

0

Bar Chart

1

0

Q1



 
 

84 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

2,590

(a) 
2 ,274 

Likelihood Ratio 3,023 2 ,221 

Linear-by-Linear 

Association 
2,532 1 ,112 

N of Valid Cases 50     

a 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 44. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Q2 * Q5 

 Crosstab 

Count  

  

Q5 Total 

1 2 3 1 

Q2 0 6 10 12 28 

1 2 8 12 22 

Total 8 18 24 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

1,524

(a) 
2 ,467 

Likelihood Ratio 1,594 2 ,451 

Linear-by-Linear 

Association 
1,296 1 ,255 

N of Valid Cases 50     

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,52. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Q2 * Q6 

 Crosstab 

Count  

  

Q6 Total 

0 1 2 0 

Q2 0 8 11 9 28 

1 5 5 12 22 

Total 13 16 21 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

2,690

(a) 
2 ,261 

Likelihood Ratio 2,713 2 ,258 

Linear-by-Linear 

Association 
1,472 1 ,225 

N of Valid Cases 50     

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,72. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Q2 * Q7 

 Crosstab 

Count  

  

Q7 Total 

0 1 0 

Q2 0 4 24 28 

1 1 21 22 

Total 5 45 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

1,299

(b) 
1 ,254     

Continuity 

Correction(a) 
,442 1 ,506     

Likelihood Ratio 1,406 1 ,236     

Fisher's Exact 

Test 
      ,368 ,259 

Linear-by-Linear 

Association 
1,273 1 ,259     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,20. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Q2 * Q8 

 Crosstab 

Count  

  

Q8 Total 

0 1 0 

Q2 0 8 20 28 

1 3 19 22 

Total 11 39 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

1,601

(b) 
1 ,206     

Continuity 

Correction(a) 
,849 1 ,357     

Likelihood Ratio 1,662 1 ,197     

Fisher's Exact 

Test 
      ,306 ,179 

Linear-by-Linear 

Association 
1,569 1 ,210     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,84. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Q2 * Q9 

 Crosstab 

Count  

  

Q9 Total 

0 1 0 

Q2 0 11 17 28 

1 1 21 22 

Total 12 38 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

8,152

(b) 
1 ,004     

Continuity 

Correction(a) 
6,358 1 ,012     

Likelihood Ratio 9,452 1 ,002     

Fisher's Exact 

Test 
      ,006 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
7,989 1 ,005     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,28. 

 

 

Στις απαντήσεις των ερωτήσεων μεταξύ δύο και εννιά, υπάρχει σχέση και βλέπουμε ότι 

οι επιχειρήσεις που έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου, απάντησαν ότι συμπεριλαμβάνουν 

ένα ξεχωριστό τμήμα στο οποίο τηρούνται πλήρη αρχεία των υπαλλήλων μαζί με τα 

στοιχεία των μισθών και άλλων αμοιβών. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Q2 * Q10 

 Crosstab 

Count  

  

Q10 Total 

1 2 3 1 

Q2 0 12 5 11 28 

1 7 3 12 22 

Total 19 8 23 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

1,156

(a) 
2 ,561 

Likelihood Ratio 1,159 2 ,560 

Linear-by-Linear 

Association 
1,002 1 ,317 

N of Valid Cases 50     

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,52. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Q2 * Q11 

 Crosstab 

Count  

  

Q11 Total 

0 1 0 

Q2 0 6 22 28 

1 3 19 22 

Total 9 41 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,507(

b) 
1 ,477     

Continuity 

Correction(a) 
,116 1 ,733     

Likelihood Ratio ,517 1 ,472     

Fisher's Exact 

Test 
      ,713 ,371 

Linear-by-Linear 

Association 
,497 1 ,481     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,96. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Q2 * Q13 

 Crosstab 

Count  

  

Q13 Total 

0 1 0 

Q2 0 12 16 28 

1 7 15 22 

Total 19 31 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,637(

b) 
1 ,425     

Continuity 

Correction(a) 
,255 1 ,614     

Likelihood Ratio ,642 1 ,423     

Fisher's Exact 

Test 
      ,559 ,308 

Linear-by-Linear 

Association 
,624 1 ,429     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,36. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Q2 * Q14 

 Crosstab 

Count  

  

Q14 Total 

0 1 0 

Q2 0 6 22 28 

1 6 16 22 

Total 12 38 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,231(

b) 
1 ,631     

Continuity 

Correction(a) 
,022 1 ,883     

Likelihood Ratio ,230 1 ,632     

Fisher's Exact 

Test 
      ,743 ,439 

Linear-by-Linear 

Association 
,226 1 ,634     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,28. 

 



 
 

99 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 2-X2_Q4 

Στη συγκεκριμένη ανάλυση εξετάζουμε, τις εταιρίες που πληρούν τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου ή όχι, αν έχουν απαντήσει διαφορετικά στις άλλες ερωτήσεις. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Q4 * Q1 

 Crosstab 

Count  

  

Q1 Total 

0 1 0 

Q4 0 9 21 30 

1 3 17 20 

Total 12 38 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

1,480

(b) 
1 ,224     

Continuity 

Correction(a) 
,772 1 ,380     

Likelihood Ratio 1,548 1 ,213     

Fisher's Exact 

Test 
      ,317 ,191 

Linear-by-Linear 

Association 
1,451 1 ,228     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Q4 * Q3 

 Crosstab 

Count  

  

Q3 Total 

0 1 2 0 

Q4 0 0 8 22 30 

1 1 3 16 20 

Total 1 11 38 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

2,313

(a) 
2 ,315 

Likelihood Ratio 2,682 2 ,262 

Linear-by-Linear 

Association 
,014 1 ,906 

N of Valid Cases 50     

a 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 40. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Q4 * Q5 

 Crosstab 

Count  

  

Q5 Total 

1 2 3 1 

Q4 0 6 11 13 30 

1 2 7 11 20 

Total 8 18 24 50 

 

 

  

 

                                 Chi-Square Tests 

  

Valu

e Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

1,100

(a) 
2 ,577 

Likelihood Ratio 1,143 2 ,565 

Linear-by-Linear 

Association 
1,027 1 ,311 

N of Valid Cases 50     

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,20. 
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  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Q4 * Q6 

                                    Crosstab 

Count  

  

Q6 Total 

0 1 2 0 

Q4 0 7 12 11 30 

1 6 4 10 20 

Total 13 16 21 50 

Q4

10
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o
u
n
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

2,213

(a) 
2 ,331 

Likelihood Ratio 2,297 2 ,317 

Linear-by-Linear 

Association 
,080 1 ,777 

N of Valid Cases 50     

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,20. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Q4 * Q7 

 Crosstab 

Count  

  

Q7 Total 

0 1 0 

Q4 0 4 26 30 

1 1 19 20 

Total 5 45 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,926(

b) 
1 ,336     

Continuity 

Correction(a) 
,231 1 ,630     

Likelihood Ratio 1,007 1 ,316     

Fisher's Exact 

Test 
      ,636 ,326 

Linear-by-Linear 

Association 
,907 1 ,341     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Q4 * Q8 

 Crosstab 

Count  

  

Q8 Total 

0 1 0 

Q4 0 8 22 30 

1 3 17 20 

Total 11 39 50 

 

 

Q4

10

C
o
u
n
t

30

20

10

0

Bar Chart

1

0

Q7



 
 

108 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,952(

b) 
1 ,329     

Continuity 

Correction(a) 
,393 1 ,531     

Likelihood Ratio ,988 1 ,320     

Fisher's Exact 

Test 
      ,489 ,269 

Linear-by-Linear 

Association 
,933 1 ,334     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,40. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 

Q4

10

C
o
u
n
t

25

20

15

10

5

0

Bar Chart

1

0

Q8



 
 

109 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Q4 * Q9 

 Crosstab 

Count  

  

Q9 Total 

0 1 0 

Q4 0 11 19 30 

1 1 19 20 

Total 12 38 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

6,597

(b) 
1 ,010     

Continuity 

Correction(a) 
4,975 1 ,026     

Likelihood Ratio 7,738 1 ,005     

Fisher's Exact 

Test 
      ,016 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 
6,465 1 ,011     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80. 
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Στον πίνακα 32, υπάρχει σχέση και βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου επαρκούς στελέχωσης έχουν απαντήσει ότι υφίσταται και ξεχωριστό 

τμήμα προσωπικού στο οποίο διατηρούνται πλήρη αρχεία των υπαλλήλων μαζί με τα 

στοιχεία μισθών και άλλων αμοιβών. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Q4 * Q10 

 Crosstab 

Count  

  

Q10 Total 

1 2 3 1 

Q4 0 11 5 14 30 

1 8 3 9 20 

Total 19 8 23 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,063(

a) 
2 ,969 

Likelihood Ratio ,063 2 ,969 

Linear-by-Linear 

Association 
,035 1 ,851 

N of Valid Cases 50     

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,20. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Q4 * Q11 

 Crosstab 

Count  

  

Q11 Total 

0 1 0 

Q4 0 5 25 30 

1 4 16 20 

Total 9 41 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,090(

b) 
1 ,764     

Continuity 

Correction(a) 
,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,090 1 ,765     

Fisher's Exact 

Test 
      1,000 ,523 

Linear-by-Linear 

Association 
,089 1 ,766     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,60. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Q4 * Q13 

 Crosstab 

Count  

  

Q13 Total 

0 1 0 

Q4 0 15 15 30 

1 4 16 20 

Total 19 31 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

4,584

(b) 
1 ,032     

Continuity 

Correction(a) 
3,399 1 ,065     

Likelihood Ratio 4,801 1 ,028     

Fisher's Exact 

Test 
      ,041 ,031 

Linear-by-Linear 

Association 
4,492 1 ,034     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,60. 

 

 

Οι επιχειρήσεις που τηρούν τμήμα επαρκούς στελέχωσης θεωρούν στην πλειοψηφία τους 

ως συντελεστή υψηλής ασφάλειας την κατοχή ακινήτων και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία δε χρησιμοποιούνται για  λειτουργικούς σκοπούς. Άρα, αυτές οι 

επιχειρήσεις κάνουν τοποθετήσεις σε ακίνητα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τη 

ρευστότητά τους, αν θέλουν cash τα χρήματά τους. 
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Q4 * Q14 

 Crosstab 

Count  

  

Q14 Total 

0 1 0 

Q4 0 7 23 30 

1 5 15 20 

Total 12 38 50 
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 Chi-Square Tests 

  

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

,018(

b) 
1 ,892     

Continuity 

Correction(a) 
,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,018 1 ,893     

Fisher's Exact 

Test 
      1,000 ,575 

Linear-by-Linear 

Association 
,018 1 ,894     

N of Valid Cases 50         

a Computed only for a 2x2 table 

b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 
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5.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν εσωτερικό έλεγχο ενδιαφέρονται, για τον προσδιορισμό, τη διαχείριση και 

την παρακολούθηση των λειτουργιών του κόστους της επιχείρησης, καθώς δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα παρακολούθησης (στην ερώτηση Q9) και επίσης 

ενδιαφέρονται για τα πάγια έξοδα ή τα κεφάλαια, εφόσον θεωρούν ότι με την αγορά 

ακινήτων, μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο πιστεύοντας ότι τα ακίνητα 

παρέχουν μία ασφάλεια. 

Εν κατακλείδι, αν θεωρήσουμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά στην ορθολογική 

διαχείριση (ελαχιστοποίηση) του κόστους μας επιχείρησης, τότε αυτόματα 

συμπεραίνουμε ότι βοηθά στην αποδοτικότητα της επιχείρησης και στη μεγιστοποίηση 

του κέρδους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

      Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με 

την ελεγκτική-εσωτερικό έλεγχο και την αξία της επιχείρησης. 

      Ως κεντρικό συμπέρασμα προκύπτει πως η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους  πυλώνες της εφαρμογής χρηστής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης εκ μέρους των εταιρειών. Σε μια επιχείρηση για να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματικότητά της, θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος ώστε μέσα από τις 

κατάλληλες ενέργειες ή δραστηριότητες να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση των λειτουργιών και των συμπεριφορών όλων των συντελεστών. 

      Επίσης, στην παρούσα εργασία μέσω της εκτεταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

και βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθίσταται σαφές, ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των καταστάσεων, αλλά 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης, διαδραματίζει κομβικό ρόλο 

στην αξιοπιστία των εκθέσεων-αναφορών των οικονομικών επιτελείων και παρέχει 

μοναδική υπηρεσία αποτελώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομική μονάδα προς την 

επίτευξη των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της. Ακόμη, σε μία 

οικονομική μονάδα ένα υγιές σύστημα εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την επίτευξη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. 

      Όσο αφορά στην αξία της επιχείρησης, ο πρωταρχικός χρηματοοικονομικός στόχος 

είναι η μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της. Από την εργασία καταλήγουμε ότι η 

μεγέθυνση της αξίας θα επιτευχθεί όταν οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αποφέρουν απόδοση μεγαλύτερη από την απαιτούμενη απόδοση αυτών που παρέχουν τα 

κεφάλαια στην επιχειρηματική οντότητα, δηλαδή από το κόστος κεφαλαίου της 

οντότητας. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της 

επιχείρησης αλλά και για τη συνέχιση της δέσμευσης  του ύψους του κεφαλαίου που 

έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση, είναι η πραγματοποίηση ενός 

ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης από τη διοίκηση της επιχειρηματικής οντότητας. 
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      Τέλος, η Ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια με επώδυνο 

τρόπο την ανάγκη για διαφάνεια και έλεγχο κατά τις διαδικασίες επεξεργασίας, λήψεως 

και εφαρμογής αποφάσεων σε όλους τους χώρους της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας 

και των εμπορικών δραστηριοτήτων. Η ανάγκη για διαφάνεια και έλεγχο αποτελεί πλέον 

κοινωνική επιταγή, η οποία αναμένεται ότι θα συνδράμει στις υγιείς δυνάμεις της 

κοινωνίας κατά τη δύσκολη περίοδο της κρίσης και στην αναμενομένη περίοδο της 

ανάκαμψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1.  Έχει θεσπισθεί οργανόγραμμα στην εταιρεία; 

 

   ΝΑΙ                             ΟΧΙ 

 

 

 

   2. Αν ναι, το οργανόγραμμα προβλέπει τμήμα εσωτερικού ελέγχου; 

 

   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

 

 

 

3. Πιστεύετε ότι ο εσωτερικός έλεγχος σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία        

αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου ‘’management’’; 

   ΝΑΙ            ΙΣΩΣ            ΟΧΙ 

 

 

 

4. Η Εταιρεία ‘’πληροί’’ τμήμα εσωτερικού ελέγχου επαρκούς στελέχωσης; 

 

   ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

 

 

 

5.  Θεωρείτε πως η εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να  

συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης; 
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   ΚΑΘΟΛΟΥ      ΑΡΚΕΤΑ      ΠΟΛΥ      ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

 

 

6. Όσο αφορά τα ταμειακά στοιχεία(Τραπεζικούς λογαριασμούς). Ερευνώνται τακτικά 

επιταγές της επιχείρησης οι οποίες έχουν καθυστερήσει πολύ να εμφανιστούν στην 

τράπεζα για πληρωμή; 

 

    ΚΑΘΟΛΟΥ        ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ        ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ  

 

 

 

7.  Για τον έλεγχο και γρήγορο εντοπισμό γραμματίων που έχουν μεταβιβαστεί, 

τηρούνται πινάκια γραμματίων εισπρακτέων τα οποία συμφωνούν κάθε Μήνα με το 

γενικό καθολικό; 

 

     NAI                            OXI 

 

 

 

8.  Υπάρχει σύστημα κοστολόγησης ή τουλάχιστον βιβλίο παραγωγής/κοστολογίου υπό 

τον έλεγχο του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης; 

 

   ΝΑΙ                             ΟΧΙ 
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9.  Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα προσωπικού στο οποίο τηρούνται πλήρη αρχεία των 

υπαλλήλων μαζί με τα στοιχεία μισθών και άλλων αμοιβών; 

 

    ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

10.  Πόσο συχνά γίνονται απογραφές, ώστε να εντοπίζονται οι διαφορές και να 

τακτοποιούνται εγκαίρως; 

 

 1 Φορά το χρόνο 

 2 Φορές το χρόνο 

 Πάνω από 2 φορές το χρόνο 

 

 

11. Πιστεύετε ότι μία εταιρία μπορεί να μεγιστοποιήσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη της σε 

βάρος της μακροπρόθεσμης αποδοτικότητά της; 

 

    ΝΑΙ                              ΟΧΙ 

 

 

 

12. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο; 

 

     ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
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13. Πιστεύετε ότι η κατοχή ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δε 

χρησιμοποιεί για τους λειτουργικούς της σκοπούς  η εταιρία, εθεωρείτο ως ένας 

‘’συντελεστής υψηλής ασφάλειας’’; 

 

     ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

 

 

 

14. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί όμιλοι προχώρησαν σε συγχωνεύσεις, όχι μόνο για να 

περικόψουν δαπάνες(π.χ. ένα λογιστήριο, καλύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό 

κ.τ.λ.), αλλά και για να καρπωθούν σημαντικά φορολογικά οφέλη. Πως αυτό μπορεί 

να επηρεάσει την αξία της επιχείρησης; 

 

     ΘΕΤΙΚΑ                              ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
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