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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές σε κάθε επίπεδο της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να έρχονται αντιµέτωπες µε µεγάλο 

αριθµό προκλήσεων και κινδύνων στους οποίους καλούνται να αντεπεξέλθουν, 

προκειµένου να είναι βιώσιµες και ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο αυτό ζωτικής 

σηµασίας είναι ο αυξανόµενος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος αποτελεί 

µηχανισµό ιδιαίτερης σπουδαιότητας στην πρόληψη και αντιµετώπιση των κινδύνων, 

ενώ ταυτόχρονα προσθέτει αξία στην επιχείρηση και συµβάλλει στην επίτευξη των 

επιχειρηµατικών σκοπών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει σε 

θεωρητικό επίπεδο την έννοια και το περιεχόµενο του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να 

γίνουν κατανοητές οι λειτουργίες του και να αναδειχθεί η ανάγκη υιοθέτησής τους. 

Περαιτέρω στόχος είναι η µελέτη διαφόρων χαρακτηριστικών και πτυχών του 

εσωτερικού ελέγχου, η µεταξύ τους συσχέτιση και αλληλεπίδραση και η επίδραση 

τους στην ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού έργου, καθώς και σε 

ζητήµατα σε άµεση εξάρτηση µε τον εσωτερικό έλεγχο, όπως η ποιότητα εταιρικής 

διακυβέρνησης, η παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διαφάνεια 

και το επίπεδο εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου. 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύεται και επιβεβαιώνεται η ανάγκη 

υιοθέτησης διαδικασιών και συστηµάτων  εσωτερικού ελέγχου, ώστε να 

διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων και η επίτευξη των 

αντικειµενικών τους επιδιώξεων µε την ταυτόχρονη εµπέδωση του αισθήµατος 

εµπιστοσύνης  στις επιχειρηµατικές πρακτικές. 

  



ABSTRACT 

 

In recent years the environment in which companies operate is characterized by 

continuous changes in every sector of business activity. This result that companies 

face numerous risks and challenges that have to deal with in order to be sustainable 

and competitive. In this context, is vital the increasingly role of internal audit, which 

consists a significant mechanism of control and management risk, while adds value to 

companies and contributes to the achievement of their corporate objectives. The 

purpose of this literature review is to analyze the meaning and the content of internal 

audit, explain the internal audit function and make clear the need of its adoption. 

Furthermore aim of this review is the study of different characteristics and aspects of 

internal audit, the correlation and interaction between them and their impact on the 

quality and effectiveness of internal audit work, as well as on topics related to internal 

audit as the quality of corporate governance, the manipulation of financial statements, 

transparency and shareholders’, stakeholders’ and society’s confidence level. From 

literature review featured and confirmed the need of the utilization of internal audit 

procedures and systems, in order to be ensured the normal operation of economic 

entities and the achievement of their corporate objectives with the simultaneous 

consolidation of confidence to business practices. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σκοπός της εργασίας   

 

Σκοπός τη συγκεκριµένης εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας και του 

περιεχοµένου του εσωτερικού ελέγχου, των λειτουργιών και διαδικασιών που 

ακολουθούνται και εφαρµόζονται  και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λαµβάνουν 

χώρα αυτές και δραστηριοποιείται ο εσωτερικός ελεγκτής. Αναλύεται η δοµή του 

εσωτερικού ελέγχου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, γίνεται αναφορά στο ρόλο 

του εσωτερικού ελεγκτή και αναδεικνύεται η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου, ως 

µηχανισµού, που διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων, συµβάλλει 

στην αντιµετώπιση των κινδύνων, προσδίδει αξία σε αυτές και τις βοηθά στην 

πραγµατοποίηση των επιχειρηµατικών τους σκοπών. 

 

1.2 ∆οµή της εργασίας 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια σειρά σύγχρονων ερευνών, οι οποίες 

ερευνούν διάφορες πτυχές του εσωτερικού ελέγχου και ζητήµατα που σχετίζονται µε 

αυτόν. Εξετάζουν και αξιολογούν τη µεταξύ τους συσχέτιση και αλληλεπίδραση, 

εξάγουν ερευνητικά συµπεράσµατα και θέτουν τις βάσεις για περεταίρω µελέτη και 

ανάλυση. Ενδεικτικά πεδία έρευνας αποτελούν η σχέση µεταξύ εξωτερικών και 

εσωτερικών ελεγκτών και η εµπιστοσύνη των εξωτερικών ελεγκτών στην ποιότητα 

του εσωτερικού ελέγχου, η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου σε αποτελεσµατικές 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εδραίωσης της διαφάνειας και αποφυγής 

υιοθέτησης πολιτικών διαχείρισης κερδών και παραποίησης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από τις διοικήσεις, η επίδραση της εξωτερικής ή 
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εσωτερικής ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου, 

οι προσδιοριστικοί παράγοντες ενός αποτελεσµατικού ελέγχου. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται µια εισαγωγή στην Ελεγκτική 

µε προσδιορισµό της έννοιας και του περιεχοµένου της. Γίνεται αναφορά στο 

αντικείµενο και υποκείµενο του ελέγχου, καθώς και στις ελεγκτικές διαδικασίες, 

θεµατικές που αποτελούν το αντικείµενο ενασχόλησής της Ελεγκτικής, ενώ 

παρουσιάζονται και οι διάφορες κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η σηµασία και η συνεισφορά ενός Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας στην άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλµατος, καθώς 

και η προσωπική ηθική των εσωτερικών ελεγκτών, ως καθοριστικού παράγοντα στη 

σωστή εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Παρατίθενται οι βασικές αρχές 

και χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τους επαγγελµατίες ελεγκτές, σύµφωνα µε 

τους Κώδικες Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών  

(International Federation of Accountants) και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(IIA.), ενώ στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις ελεγκτικές απειλές κατά την άσκηση 

του ελεγκτικού έργου και τονίζεται το βασικό γνώρισµα της ανεξαρτησίας των 

εσωτερικών ελεγκτών ως προϋπόθεση για έναν αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. 

 Στη συνέχεια και στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια, το περιεχόµενο 

και η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου, µε εννοιολογικό διαχωρισµό ανάµεσα 

στον εσωτερικό έλεγχο και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, εξετάζονται οι σκοποί, 

οι στοχεύσεις και οι αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου και προσδιορίζονται οι 

παράγοντες και οι προϋποθέσεις που τον καθιστούν αποτελεσµατικό. Περαιτέρω 

γίνεται αναφορά στα επαγγελµατικά  Πρότυπα για την εφαρµογή του εσωτερικού 

ελέγχου και παρουσιάζονται τα στάδια της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου. Στο 

κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος και η συµβολή του εσωτερικού ελεγκτή στην 

ελεγκτική διαδικασία, οι αρµοδιότητες και ευθύνες, µε τις οποίες είναι 

επιφορτισµένος, καθώς επίσης και τα προσόντα και ιδιαίτερα γνωρίσµατα που πρέπει 

να διαθέτει ένας επαγγελµατίας εσωτερικός ελεγκτής. Επιπλέον, ανάλογη αναφορά 

γίνεται στις λειτουργίες και στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και στο 

ρόλο της επί των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, γίνεται συσχέτιση του 

εσωτερικού ελέγχου µε την αγορά επενδυτικών υπηρεσιών και η µεγάλη σηµασία που 

αποδίδεται σε αυτόν µέσω της MiFID. 
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 Τέλος, στον επίλογο της εργασίας, επιχειρείται µια σύνοψη των κυριότερων 

σηµείων της εργασίας αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, η καταγραφή των 

συµπερασµάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης και η αναφορά των περιορισµών 

στους οποίους υπόκειται η εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί µια παρουσίαση άρθρων και ερευνών της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία σχετίζονται µε διάφορες πτυχές του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

2.2 Άρθρα και έρευνες 

 

Οι Davidson, et.al. (2013) µελέτησαν την επίδραση των διαρκών ελέγχων στη σχέση 

µεταξύ του τύπου ανάθεσης και προέλευσης του εσωτερικού ελέγχου και της 

εµπιστοσύνης των εξωτερικών ελεγκτών στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο πείραµά τους στόχος ήταν να µετρήσουν την εµπιστοσύνη των εξωτερικών 

ελεγκτών στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µέσω της έρευνας τους σχετικά µε 

τον τύπο του εσωτερικού ελέγχου, αν δηλαδή είναι διαρκής ή περιοδικός και σχετικά 

µε την προέλευσή του, όταν δηλαδή υπάρχει ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή 

πραγµατοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές της ίδιας της οικονοµικής οντότητας. Η 

έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 132 συµµετεχόντων πιστοποιηµένων ελεγκτών,  

µε οχτώ χρόνια µέσο όρο επαγγελµατική εµπειρία, στους οποίους δόθηκε µια 

υπόθεση εργασίας και έπρεπε να εκτιµήσουν το ρόλο ενός εξωτερικού ελεγκτή και 

την εµπιστοσύνη που αυτός δείχνει αξιολογώντας τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

ενός νέου πελάτη, έχοντας υπόψη την περιγραφή της διοίκησης της εταιρείας, την 

ανάθεση-προέλευση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και τον τύπο του 

εσωτερικού ελέγχου. Από τα αποτελέσµατα βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο εξωτερικός 

ελεγκτής έχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου που 

διενεργείται από ελεγκτές εκτός της εταιρείας, όταν ο εσωτερικός έλεγχος έχει 
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περιοδική µορφή. Όταν όµως η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει 

διαρκείς ελέγχους, τότε η έκταση της εµπιστοσύνης του εξωτερικού ελεγκτή στην 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, είτε ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες είτε 

σε ελεγκτές εντός της εταιρείας δεν διαφέρει σηµαντικά. Παρόµοια, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές σχεδιάζουν ότι θα χρειαστεί µεγαλύτερη προσπάθεια κατά τον έλεγχο τους, 

όταν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ασκείται από ελεγκτές της ίδιας της 

εταιρείας σε σχέση µε εξωτερικούς συνεργάτες, όταν χρησιµοποιούνται περιοδικοί 

έλεγχοι, ενώ, όταν οι έλεγχοι είναι διαρκείς, δεν υπάρχουν ενδείξεις διαφοροποίησης 

της προσπάθειάς τους. Βασισµένοι στα ευρήµατα της ερευνάς τους οι Davidson, 

Desai και Gerard προτείνουν ότι οι εταιρείες που διενεργούν διαρκείς ελέγχους 

µπορούν να διατηρήσουν στο εσωτερικό τους τµήµατα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία 

µπορούν να εκτιµηθούν από τους εξωτερικούς ελεγκτές το ίδιο αξιόπιστα όσο και τα 

τµήµατα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία ανατίθενται να λειτουργούνται από 

εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό θα επιτρέπει στις εταιρείες να ασκούν καλύτερο 

έλεγχο στα δικά τους τµήµατα εσωτερικού ελέγχου χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την 

αξιοπιστία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου γενικά. Τέλος, από την έρευνα 

προκύπτει ότι πιθανό όφελος από την επένδυση και τη µεγαλύτερη βαρύτητα του 

εσωτερικού ελέγχου σε τεχνολογίες διαρκών ελέγχων είναι η αύξηση της 

εµπιστοσύνης των εξωτερικών ελεγκτών στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.  

 Σε άλλη έρευνα οι Rose, et.al. (2013) εξετάζουν αν η αντικειµενικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου παραµένει ανεπηρέαστη ή συµβιβάζεται, όταν η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου χρησιµοποιείται ως πεδίο εκπαίδευσης µελλοντικών ανώτερων 

διοικητικών στελεχών. Ειδικότερα, εξετάζουν την προθυµία των εσωτερικών 

ελεγκτών να αντισταθούν στις επιθετικές πολιτικές αναγνώρισης κερδών από το 

management, υποθέτοντας ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένουν να µετακινηθούν σε 

θέσεις ανώτερης διοίκησης στο µέλλον. Επίσης, εξετάζουν αν η αυξανόµενη δύναµη 

του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να µειώσει τις απειλές κατά της 

αντικειµενικότητας των εσωτερικών ελεγκτών. Η έρευνά τους βασίστηκε σε πείραµα 

µε 74 συµµετέχοντες εσωτερικούς ελεγκτές, µε τουλάχιστον δεκάχρονη 

επαγγελµατική εµπειρία, στους οποίους τέθηκε ένα case study και κλήθηκαν να 

απαντήσουν αν ήταν πρόθυµοι να ασκήσουν πιέσεις στην ανώτερη διοίκηση, ώστε να 

ελαττώσει την επιθετική εκτίµηση των κερδών, στην περίπτωση που η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου χρησιµοποιείται ως πεδίο εκπαίδευσης ανώτερων στελεχών και 



6 
 

επίσης να ερευνηθεί η συµπεριφορά τους ως προς την αντιµετώπιση του management 

στην περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο είναι αυτό που διαλέγει και διορίζει 

νέους managers και έχει αυξηµένο ρόλο επί των προαγωγών των εσωτερικών 

ελεγκτών. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος υποδεικνύουν ότι η χρήση της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου ως φυτώριο εκπαίδευσης ανώτερων στελεχών 

για το µέλλον µπορεί να επηρεάσει και να αλλοιώσει την αντικειµενικότητα των 

εσωτερικών ελεγκτών. Όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές πρόκειται να αξιολογήσουν τις 

εταιρικές πρακτικές αναγνώρισης κερδών, είναι πιο πρόθυµοι να αποδεχθούν 

επιθετικές πολιτικές, όταν αναµένουν ότι θα ανελιχθούν στο µέλλον σε θέσεις 

ανώτερης διοίκησης. ∆ιαφαίνεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι θα γίνουν 

ανώτερα στελέχη, έχουν ισχυρά κίνητρα να ικανοποιήσουν τα τωρινά ανώτερα 

στελέχη και να υποστηρίξουν αποφάσεις της διοίκησης ακόµα και αν υπάρχουν 

στοιχεία και ενδείξεις ότι αυτές οι αποφάσεις δεν είναι οι κατάλληλες. Περαιτέρω 

από τα ευρήµατα προκύπτει ότι η εξουσιοδότηση του διοικητικού συµβουλίου να 

είναι αυτό που προάγει του εσωτερικούς ελεγκτές σε θέσεις ανώτερης διοίκησης, 

µειώνοντας έτσι την επιρροή του management, δεν ελαττώνει τις απειλές κατά της 

αντικειµενικότητας των εσωτερικών ελεγκτών που προέρχονται από τη χρήση του 

εσωτερικού ελέγχου ως πεδίο εκπαίδευσης στελεχών διοίκησης. Απεναντίας, η 

αυξηµένη δύναµη του διοικητικού συµβουλίου έχει ως αποτέλεσµα η 

αντικειµενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών να επηρεάζεται αρνητικά σε σχέση µε 

το όταν το management έχει τη δύναµη κατά τη διαδικασία των προαγωγών. Από τα 

αποτελέσµατα των συνεντεύξεων βγαίνει το συµπέρασµα ότι η αυξηµένη δύναµη του 

διοικητικού συµβουλίου είναι αναποτελεσµατική και δυσλειτουργική, επειδή οι 

εσωτερικοί ελεγκτές κρίνουν τις διαφωνίες µε το management διαφορετικά, όταν 

αυτό έχει τη δύναµη στη διαδικασία προαγωγών σε σχέση µε το όταν τη δύναµη αυτή 

έχει το διοικητικό συµβούλιο. Όταν το συµβούλιο έχει µεγαλύτερη δύναµη, ανησυχία 

των εσωτερικών ελεγκτών µπορεί να αποτελεί  ο αντίκτυπος των απειλών που 

δηµιουργούνται από την αντιµετώπιση του management και τη σύγκρουση µε αυτό. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εσωτερικών ελεγκτών που πήραν µέρος στην έρευνα, 

αν η σύγκρουση µε την ανώτερη διοίκηση εκληφθεί από αυτήν ως προσπάθεια 

ικανοποίησης του διοικητικού συµβουλίου, τότε η καριέρα του εσωτερικού ελεγκτή 

σε θέση ανώτερης διοίκησης στο µέλλον είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Από µια 

άλλη οπτική όµως η σύγκρουση µε ένα στέλεχος ανώτερης διοίκησης, το οποίο έχει 
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εξουσία επί ενός εσωτερικού ελεγκτή, µπορεί να εκληφθεί ως ένας παράγοντας που 

φανερώνει τον ισχυρό χαρακτήρα και τη ακεραιότητα του εσωτερικού ελεγκτή. 

 Σε εργασία τους οι Popa, et.al. (2013) εξετάζουν τον εσωτερικό έλεγχο ως µια 

εξατοµικευµένη διοικητική βοηθητική λειτουργία, η οποία επιτρέπει την κατανόηση 

της πραγµατικότητας της  επιχειρηµατικής δραστηριότητας σαν σύνολο και/ή σαν µια 

προκαθορισµένη διαδικασία. Σκοπός τους είναι να παρουσιάσουν µια γενική εικόνα 

του εσωτερικού ελέγχου και των πρακτικών του σε διεθνές επίπεδο µέσω της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και της έρευνας και ανάλυσης άρθρων και µελετών ενώ 

αναλύουν και τη θέση του εσωτερικού ελέγχου µέσα στην οικονοµική κρίση. Στη 

συνέχεια  χρησιµοποιούν µια συγκριτική µελέτη της εταιρείας Proviti ανάµεσα σε 12 

εταιρείες, ώστε να αναδείξουν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου σε κάθε εταιρεία. Αναφορικά µε τη σηµερινή οικονοµική κρίση, 

παρουσιάζουν σειρά οικονοµικών αναφορών και εκθέσεων ελεγκτών που 

επιβεβαίωναν την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων εταιρειών, οι οποίες στη 

συνέχεια όµως κατέρρεαν καθώς και περιπτώσεις που οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτός 

των ελεγκτικών υπηρεσιών παράλληλα προσέφεραν και άλλου είδους υπηρεσίες 

στους πελάτες  τους, γεγονός που έθετε υπό αµφισβήτηση την ανεξαρτησία των 

ελεγκτών και την ποιότητα του ελέγχου. Επίσης, στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης 

εκτιµούν ότι θα πρέπει να επισηµανθεί η αρνητική επίδραση της χρήσης 

απαρχαιωµένων ελεγκτικών µοντέλων, όταν πρόκειται να ληφθεί υπόψη η 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών που υπόκεινται σε έλεγχο. Για τους λόγους αυτούς, 

πέραν και άλλων, σηµειώνουν ότι µια από τις πιο σηµαντικές επιπτώσεις της κρίσης 

είναι η δραστική µείωση της εµπιστοσύνης που έχουν οι χρήστες στην ακρίβεια των 

οικονοµικών καταστάσεων, αφού οι ελεγκτές είναι αυτοί που θα να έπρεπε να 

επιβεβαιώνουν την ακρίβεια αυτή. Περαιτέρω, µελετώντας case study που στηρίζεται 

σε έρευνα της διεθνούς ελεγκτικής και συµβούλου επιχειρήσεων εταιρείας Proviti οι 

Popa, Breban και Bochis εστιάζουν στα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου, δίνοντας έµφαση στο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην 

αναγνώριση και διαχείριση του κινδύνου σε οικονοµικούς οργανισµούς. Οι 

οργανισµοί που περιλαµβάνονται σε αυτή την έρευνα και τα στοιχεία τους αποτελούν 

τη βάση της είναι οι Accenture, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, SPB, Philips, 

SAP, Shell, DENTSPLY, Talecris, Bank Madridi, Prudential Plc και Enel. Κριτήρια 

της έρευνας αποτέλεσαν το πεδίο δραστηριότητας των εταιρειών, γενικές 
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πληροφορίες για το τµήµα εσωτερικού ελέγχου της κάθε µίας και οι στόχοι του, η 

στρατηγική επίτευξης αυτών των στόχων και η εταιρική διακυβέρνηση. Από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι οργανισµοί που λειτουργούν τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου πάνω από 50 χρόνια διαθέτουν µεγαλύτερο αριθµό εσωτερικών 

ελεγκτών καθώς ο προϋπολογισµός του τµήµατος είναι µεγαλύτερος, υπάρχουν 

οργανισµοί που παρόλο που ο προϋπολογισµός του τµήµατος είναι µεγάλος και 

διαθέτουν ανάλογα µεγάλο αριθµό εσωτερικών ελεγκτών το τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου δεν έχει αρκετά χρόνια λειτουργίας, ενώ υπάρχουν και οργανισµοί µε 

σχετικά µικρό προϋπολογισµό για εσωτερικό έλεγχο αλλά απασχολούν µεγάλο 

αριθµό εσωτερικών ελεγκτών. Ως γενικό συµπέρασµα των παραπάνω µπορεί να 

ειπωθεί ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαφέρει από οργανισµό σε 

οργανισµό, λόγω του ότι η κουλτούρα του κάθε οργανισµού ασκεί σηµαντική 

επιρροή, αλλά για όλους τους οργανισµούς η εστίαση στη διαχείριση κινδύνων, ο 

εσωτερικός έλεγχος και η συνεχής παρακολούθηση αποτελούν διακεκριµένα αλλά 

κοινά ενδιαφέροντα και ότι αυτές οι κοινές επιδιώξεις µπορούν να επιτευχθούν µε τη 

χρήση τεχνολογικών εφαρµογών και σε συνδυασµό µε τη γνώση και τις δεξιότητες 

των ελεγκτών µπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

είναι πρώτιστης σηµασίας µέσα σε έναν οργανισµό, καθώς οι αναφορές και οι 

πληροφορίες που παράγονται είναι η βάση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. 

 Οι Chevers, et.al. (2013) σε έρευνά τους εξετάζουν τη σχέση που υπάρχει 

µεταξύ των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου και της σωστής διοίκησης - 

διακυβέρνησης. Με αφορµή τα παραδείγµατα των εταιρικών καταστροφών στη 

διεθνή κοινότητα, όπως της Enron και της Global Crossing καθώς επίσης και των 

κυριότερων οικονοµικών οργανισµών στη Τζαµάικα, όπως της Mutual Life Insurance 

Company και της Century National Bank, αναδεικνύουν τη σηµασία της υιοθέτησης 

και εδραίωσης αυστηρών µέτρων ελέγχου, ώστε να εφαρµοστούν πρακτικές σωστής 

διοίκησης και συµφωνούν ότι ο επανέλεγχος της εταιρικής διακυβέρνησης και οι 

λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου είναι οι δύο πιο σηµαντικές αναδυόµενες 

δραστηριότητες σε αυτό το πεδίο. Στην έρευνά τους σκοπός τους είναι να 

καταδείξουν τη σηµαντική συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στις πρακτικές 

χρηστής διοίκησης στο δηµόσιο τοµέα στη Τζαµάικα. Εκτός της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης η µεθοδολογική τους προσέγγιση είναι ποιοτική όσο και ποσοτική. 
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Μέσω συνεντεύξεων και οµαδικών συνεδριών µε ανώτερα στελέχη του δηµόσιου 

τοµέα, όπως γραµµατείς, ελεγκτές και διοικητές, αποσκοπούν στην κατανόηση του 

ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών, της δύναµης και των αρµοδιοτήτων τους, των 

αδυναµιών τους και των τοµέων βελτίωσης καθώς και της επιτυχίας της δεδοµένης 

διοικητικής δοµής. Σε δεύτερο στάδιο η έρευνα γίνεται µεταξύ στελεχών σε καίριες 

θέσεις στο δηµόσιο τοµέα, όπου διερευνώνται οι θετικές επιπτώσεις της διαδικασίας 

του εσωτερικού ελέγχου στην επίτευξη  σωστής διακυβέρνησης. Στα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν από την έρευνα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι αποτελεσµατικές 

διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητες για την επιτυχία της καλής 

διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επίτευξη συνεχούς 

ανάπτυξης και εξέλιξης οργανισµών και χωρών. Η πρόσφατη διεθνής οικονοµική 

κρίση και οι πρακτικές διαφθοράς από δηµόσιους λειτουργούς είναι παράγοντες που 

περιορίζουν την οικονοµική ανάπτυξη και µειώνουν το επίπεδο ευηµερίας πολλών σε 

όλο τον πλανήτη. Συνεχίζοντας αναφέρουν ότι πολύ λίγοι θα ήταν αντίθετοι µε 

στρατηγικές καλής διακυβέρνησης οι οποίες εξυπηρετούν τις αντικειµενικές 

επιδιώξεις των κρατικών και εταιρικών οντοτήτων, όπως µια σηµαντική στρατηγική, 

που περιλαµβάνει τη διαχείριση κινδύνου, την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την 

ηθική συµπεριφορά. Οι δεξιότητες και η προσφορά των εσωτερικών ελεγκτών 

αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία για την εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης κινδύνου 

και µια καίρια αντίδραση ενάντια στη διαφθορά και τις ανήθικες συµπεριφορές, ενώ 

παράλληλα µειώνουν το αναµενόµενο επίπεδο αποδοχών και εργασιακό κόστος 

ανακατανέµοντας και αξιοποιώντας τους ήδη υπάρχοντες εσωτερικούς ελεγκτές. 

 H µείωση της ελεγκτικής αποζηµίωσης ως αποτέλεσµα της παρεχοµένης 

βοήθειας του εσωτερικού ελέγχου µελετήθηκε από τους Abbott, et.al. (2012). Πεδίο 

µελέτης υπήρξε η επίπτωση της οργανωτικής συµπεριφοράς σε θέµατα επίβλεψης και 

επιτήρησης, της προσήλωσης στη διάθεση πόρων για λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου καθώς και της ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου στη µείωση της ελεγκτικής 

αποζηµίωσης ως αποτέλεσµα της εµπιστοσύνης που δείχνει ο εξωτερικός ελεγκτής 

στην προσφερόµενη βοήθεια του εσωτερικού ελέγχου επί των οικονοµικών 

καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, εξέτασαν την επιρροή της οργανωτικής επιτήρησης 

και τη δέσµευση πόρων  στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ελέγχοντας των 

αριθµό των ωρών που προσέφερε ως βοήθεια η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

και τη σχέση ανάµεσα στην ελεγκτική αµοιβή και στην ελεγκτική αρωγή εσωτερικών 
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ελεγκτών εξωτερικής ανάθεσης σε σχέση µε την αρωγή των εσωτερικών ελεγκτών 

της ίδιας της εταιρείας. Οι ερευνητές ανέµεναν σχετικά µε τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου, όταν αυτή σχετίζεται περισσότερο µε την επιτροπή ελέγχου 

παρά µε τη διοίκηση, όταν υπάρχει εξωτερική ανάθεση της και όταν υπάρχουν 

αυξηµένοι πόροι στη διάθεσή της, ότι τότε ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

αντικειµενικότερος και αυξάνεται η εµπιστοσύνη του εξωτερικού ελεγκτή ως προς τη 

βοήθεια που του παρέχεται. Και στις τρεις περιπτώσεις  ο εξωτερικός ελεγκτής 

µπορεί να χρησιµοποιήσει τη βοήθεια του εσωτερικού ελέγχου για ελεγκτικές 

εργασίες υψηλότερου κινδύνου και σηµαντικότητας, αφιερώνοντας ταυτόχρονα 

λιγότερο χρόνο σε επανέλεγχο και επίβλεψη, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

ελεγκτικής αµοιβής λόγω των ωρών βοήθειας που του προσφέρθηκαν. Στην έρευνα 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις απαντήσεις που έδωσαν 134 επικεφαλείς 

εσωτερικοί ελεγκτές εταιρειών της λίστας Forbes 1000 αναφορικά µε τους πόρους 

της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, την αξιοποίηση των ωρών της λειτουργίας 

αυτής και την έκταση επίβλεψης και επιτήρησής της από την επιτροπή ελέγχου και τη 

διοίκηση. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα επιβεβαίωσαν τις 

υποθέσεις και προσδοκίες των ερευνητών, καθώς από τις ώρες παρεχόµενης βοήθειας 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου προκύπτει µια οικονοµικά σηµαντική 

µείωση της ελεγκτικής αµοιβής, όπως επίσης και από το γεγονός της µεγαλύτερης  

επιτήρησης από την εταιρεία στη λειτουργία, των αυξηµένων πόρων που διατίθενται 

σε αυτή και από την επίβλεψή της από εσωτερικούς ελεγκτές εξωτερικής ανάθεσης.  

 Μια ακόµα έρευνα σχετική µε τον εσωτερικό έλεγχο εκπονήθηκε από τους  

Garcia, et.al. (2012). Αντικείµενό της  υπήρξε η σχέση της Επιτροπής Ελέγχου και 

του εσωτερικού έλεγχου µε την ποιότητα των κερδών καθώς εταιρικά σκάνδαλα, η 

πίεση της παγκοσµιοποίησης και ο έντονος ανταγωνισµός έχουν οδηγήσει τις 

εταιρείες να προωθήσουν την καλή εταιρική διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριµένα, 

αναλύουν τη σχέση µεταξύ χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου και της 

λειτουργίας του  εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κερδών νοούµενη ως µη 

φυσιολογική και σωστή λογιστική αποτύπωσή τους, ώστε να εκτιµήσουν την 

ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Υποθέτουν ότι η συσχέτιση µεταξύ της 

αποτελεσµατικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και η ύπαρξη της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου και η σχέση της µε την Επιτροπή είναι παράγοντες που 

δηµιουργούν λιγότερες ευκαιρίες για τη διοίκηση να προβεί σε χειραγώγηση των 
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κερδών. Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 108 ισπανικών επιχειρήσεων, µη σχετιζόµενων 

µε τα χρηµατοοικονοµικά, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατιστήριο της 

Μαδρίτης, ανάµεσα στο 2003 και το 2006, συµπέραναν ότι το µέγεθος και ο αριθµός 

συναντήσεων της Επιτροπή Ελέγχου είχε µια σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε τη 

χειραγώγηση κερδών, όπως επίσης ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ της ύπαρξης 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κερδών. Η έρευνα 

διεξήχθη τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, διότι από τότε, βάσει της ισπανικής 

νοµοθεσίας, όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηµατιστήριο 

υποχρεούνται να έχουν Επιτροπή Ελέγχου και να παρουσιάζουν έκθεση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την Επιτροπή 

Ελέγχου και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Οι πληροφορίες από τέτοιες 

εκθέσεις αποτελούν και πηγές της έρευνας για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Βάσει 

των ευρηµάτων, σχετικά µε τον αριθµό συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, 

µπορεί να ειπωθεί ότι όσο συχνότερα συνεδριάζει η Επιτροπή, τόσο µεγαλύτερη 

πιθανότητα υπάρχει να ανιχνευθούν ενδεχόµενα σφάλµατα στις οικονοµικές 

καταστάσεις, χωρίς όµως να µπορεί προσδιοριστεί ένα ελάχιστο όριο συναντήσεων,  

γι αυτό πιστεύεται ότι οι εταιρείες αυξάνουν τη συχνότητα συνεδριάσεων της 

Επιτροπής χρόνο µε το χρόνο. Αναφορικά µε το µέγεθος της Επιτροπής ελέγχου, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι αυτή η µεταβλητή σχετίζεται αρνητικά µε τη διαχείριση 

κερδών, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι ένας µεγαλύτερος αριθµός µελών και 

διευθυντών στην Επιτροπή είναι πιθανότερο να εντοπίσει ενδεχόµενη παραποίηση 

των οικονοµικών καταστάσεων, σηµειώνοντας όµως ότι µεγάλος αριθµός µελών 

µπορεί να οδηγήσει σε µεροληπτική  στάση. Επίσης, δεν υπάρχει σηµαντική 

συσχέτιση ανάµεσα στην  ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου (µε ανεξάρτητα και εκτός 

της εταιρείας µέλη) και τη διαχείριση κερδών, παρόλο που στο δείγµα παρατηρήθηκε 

ότι οι επιχειρήσεις έτειναν να δηµιουργούν ανεξάρτητες Επιτροπές. Σε σχέση µε την 

ύπαρξη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου από την έρευνα προκύπτει ότι η 

λειτουργία αυτή αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό µηχανισµό διασφάλισης της ακρίβειας 

και αξιοπιστίας των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, γι’ αυτό και υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση µε  το επίπεδο της διαχείρισης κερδών. Τέλος, το συµπέρασµα 

από το συνδυασµό µιας αποτελεσµατικής Επιτροπής Ελέγχου µε τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου είναι ότι αυτός ο συνδυασµός θα θέσει περιορισµούς σε µια 

διοίκηση να κατευθυνθεί προς µια διαδικασία διαχείρισης κερδών. Γενικά, οι 

εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν ελεγκτικούς µηχανισµούς καλής εταιρικής 
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διακυβέρνησης, ώστε να εντοπίζουν πιθανή χειραγώγηση κερδών, προκειµένου να 

µην αποβαίνει εις βάρος των µετόχων, των επενδυτών και του κοινωνικού συνόλου. 

 Οι Arena, et.al. (2009), σε έρευνα που πραγµατοποίησαν, ανέλυσαν την 

ανάγκη πρόσθεσης µεγαλύτερης αξίας στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και της 

συνεισφοράς στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

µέσω των βελτιώσεων στους τοµείς της διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών 

του εσωτερικού ελέγχου. Κατά την άποψή τους ο παράγοντας κλειδί, για να 

προχωρήσουν αυτές οι βελτιώσεις, είναι ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

πείσουν τους ελεγχόµενους για την ποιότητα του ελεγκτικού τους έργου πείθοντας 

τους managers να εφαρµόσουν τις προτάσεις τους, που είναι απόρροια του έργου 

αυτού. Λόγω του ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν ενεργούν επί των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων ή επί του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου 

απευθείας, µπορούν να εντοπίσουν στοιχεία και περιοχές που επιδέχονται 

βελτιώσεων και να παρέχουν στους managers, που είναι υπεύθυνοι για την  

επιχειρηµατική διαδικασία, εκτιµήσεις και αξιολογήσεις για τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. Οι managers και τα στελέχη θα πρέπει 

να αποφασίσουν αν και σε ποια έκταση θα υιοθετήσουν και θα υλοποιήσουν τις 

υποδείξεις των εσωτερικών ελεγκτών. Για το λόγο αυτό η επίδραση των εσωτερικών 

ελεγκτών στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών εξαρτάται και επηρεάζεται από την 

έκταση αξιοποίησης της ελεγκτικής τους εργασίας από τα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη. Σκοπός της έρευνας των Arena και Azzone είναι να αναλύσει ποιοι 

παράγοντες µπορούν να ορίσουν µια αποτελεσµατική σχέση ανάµεσα στους 

εσωτερικούς ελεγκτές και στους ελεγχόµενους και να ενισχύσουν την ικανοποίηση 

των ελεγχόµενων από τη συνεισφορά των εσωτερικών ελεγκτών. Για τη διερεύνηση 

των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του έργου των εσωτερικών ελεγκτών, 

την οποία αντιλαµβάνονται οι managers, βασίστηκαν σε τρία ζητήµατα που 

επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, τα οποία είναι τα 

χαρακτηριστικά των µονάδων του εσωτερικού ελέγχου που περιλαµβάνουν το 

προσωπικό και τη θέση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση καθώς 

και την ελεγκτική µεθοδολογία που εφαρµόζεται, τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών 

ελεγκτών µε αναφορά στις γνωστικές και συµπεριφορικές ικανότητες και δεξιότητές 

τους και το οργανωσιακό περιβάλλον, που περιλαµβάνει το κανονιστικό πλαίσιο και 

το επίπεδο κινδύνου στο οποίο εκτίθεται η εταιρεία. Βάση της έρευνας ήταν ένα  
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πολλαπλό case study µε τη συµµετοχή 12 ιταλικών επιχειρήσεων από διαφορετικούς 

κλάδους και κανονιστικά πλαίσια. ∆ιενεργήθηκαν 54 συνεντεύξεις µε εσωτερικούς 

ελεγκτές και ελεγχόµενους κάθε εταιρείας, µε στόχο να περιγράψουν τις 

δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου από τη µια πλευρά σε κάθε εταιρεία και από 

την άλλη να αναδείξουν το βαθµό αντίληψης και κατανόησης της 

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου από τους ελεγχόµενους. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι διαφορετικοί παράγοντες είναι σηµαντικοί για τον 

προσδιορισµό της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο δεν είναι 

όλοι από τους παράγοντες αυτούς υπό τον έλεγχο και την επιρροή των εσωτερικών 

ελεγκτών. Από τους παράγοντες που επηρεάζονται και έχουν να κάνουν µε τους 

εσωτερικούς ελεγκτές οι πιο σχετικοί είναι οι ικανότητες και η επαγγελµατική 

επάρκεια των εσωτερικών ελεγκτών, που είναι σηµαντικοί για την επαρκή  προώθηση 

του εσωτερικού ελέγχου σε υψηλότερα επίπεδα µέσα στην εταιρεία και οι τρόποι 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µεταξύ των ελεγκτών και των ελεγχοµένων κατά 

τη διάρκεια των ελεγκτικών παρεµβάσεων. Από τους παράγοντες οι οποίοι δεν είναι 

υπό τον πλήρη έλεγχο των εσωτερικών ελεγκτών, οι πιο σηµαντικοί από τη µια 

πλευρά είναι οι πόροι που είναι διαθέσιµοι για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

και σε αυτούς περιλαµβάνονται οι οικονοµικοί  πόροι και το ανθρώπινο δυναµικό και 

από την άλλη πλευρά είναι το προφίλ κινδύνου που χαρακτηρίζει την κάθε εταιρεία 

ξεχωριστά. 

 Οι Archambeault, et.al. (2008) σε έρευνά τους αναδεικνύουν την ανάγκη και 

σηµασία της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου για µετόχους και επενδυτές, προκειµένου 

αυτοί να απολαµβάνουν µεγαλύτερη διαφάνεια  από την εταιρική διακυβέρνηση. 

Καθώς η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα ιδιαίτερο διοικητικό 

µηχανισµό, οι µέτοχοι και οι επενδυτές εκτός της επιχείρησης έχουν έλλειψη άµεσης 

πληροφόρησης  σχετικά µε τη λειτουργία αυτή σε αντίθεση µε τους εντός της 

επιχείρησης δραστηριοποιούµενους, µε αποτέλεσµα αυτή η ασυµµετρία στην 

πληροφόρηση να έρχεται σε αντίφαση µε τις επιδιώξεις για τη διακυβέρνηση, τη 

διαφάνεια και την υπευθυνότητα στην µετά Sarbanes-Oxley εποχή. Μέσω 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και 18 ηµί – δοµηµένων συνεντεύξεων µε αναλυτές, 

µέλη επιτροπών ελέγχου, εσωτερικούς ελεγκτές και στελέχη χάραξης πολιτικής 

αξιολογούν πιθανά οφέλη και κόστη από την πληροφόρηση που παρέχει η έκθεση 

εσωτερικού ελέγχου. Στα  συµπεράσµατα αναφορικά µε τα οφέλη αναφέρεται η 
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αυξηµένη πιθανότητα που έχουν οι µέτοχοι να κατανοήσουν τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου, να αποκτήσουν γνώση για τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης 

της  επιχείρησης στην οποία έχουν επενδύσει, ώστε να έχουν κριτήρια για τις κρίσεις 

τους και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην προοπτική επίτευξης µεγαλύτερου 

βαθµού διαφάνειας. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας επίσης προκύπτει η  

αυξηµένη εµπιστοσύνη των επενδυτών στην αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και 

στην αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων, η θετική επίδραση της 

πληροφόρησης που παρέχεται µε την έκθεση στον εσωτερικό ελεγκτή, ώστε να 

επιδεικνύει υπευθυνότητα και η παρακίνηση του για επιµελή άσκηση των 

καθηκόντων του.  Σχετικά µε τα κόστη που συνεπάγεται η πληροφόρηση µέσω της 

έκθεσης εσωτερικού ελέγχου για µετόχους και εξωτερικούς επενδυτές, οι 

Archambeault, DeZoort και Holt συµπεραίνουν την αυξηµένη νοµική ευθύνη και 

έκθεση των εσωτερικών ελεγκτών και των µελών της επιτροπής ελέγχου, η οποία και 

αυξάνει την αµοιβή τους και άρα το κόστος του ελέγχου και αποτελεί και αντικίνητρο 

για την ενασχόλησή τους µε τον εσωτερικό έλεγχο. Ένα επιπλέον κόστος αποτελεί ο 

αυξηµένος όγκος πληροφοριών για τους επενδυτές και µετόχους, στους οποίους 

πολλές από αυτές θα επιφέρουν σύγχυση µε πιθανό αποτέλεσµα τη λήψη αποφάσεων 

χωρίς τη χρήση ουσιαστικών πληροφοριών. Στο τέλος της έρευνας προτείνεται µια 

περιγραφική έκθεση εσωτερικού ελέγχου που καθορίζει τη φύση του εσωτερικού 

ελέγχου, τις αρµοδιότητες, την υπευθυνότητα κατά την άσκηση του ελέγχου , τις 

δραστηριότητες που περιλαµβάνει και  την πηγή των οικονοµικών πόρων που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. 

 Σε έρευνα των Felix, et.al. (2005) µελετάται πώς η παροχή σηµαντικών µη 

ελεγκτικών υπηρεσιών από τον εξωτερικό ελεγκτή και η ασκούµενη πίεση από τους 

πελάτες για χρήση του έργου του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει τον εξωτερικό 

ελεγκτή στο να στηριχθεί στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή. Ανέπτυξαν το 

συγκεκριµένο ζήτηµα επεκτείνοντας προηγούµενες έρευνες, εστιάζοντας στη 

σηµασία διάφορων ερµηνευτικών µεταβλητών, όπως τα κέρδη από µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες, την πίεση των πελατών, την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και το 

βαθµό συνεργασίας εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή, που ασκούν επιρροή στην 

απόφαση του εξωτερικού ελεγκτή να βασιστεί στο έργο και τα αποτελέσµατα του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν  αποκτήθηκαν από 

βάσεις δεδοµένων προηγούµενων ερευνών και αφορούν απαντήσεις που δόθηκαν 
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τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές 74 σηµαντικών οικονοµικά 

οντοτήτων, µε τη συµπλήρωση ξεχωριστών ερωτηµατολογίων. Από τα αποτελέσµατα 

προκύπτει ότι όταν δεν παρέχονται µη ελεγκτικές υπηρεσίες σε έναν πελάτη, η 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και το επίπεδο συντονισµού εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου επηρεάζουν σηµαντικά τις αποφάσεις του ελεγκτή να 

εµπιστευτεί τον εσωτερικό έλεγχο. Ωστόσο, όταν ο ελεγκτής παρέχει πέραν των 

ελεγκτικών και άλλου είδους υπηρεσίες, τότε η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και 

η έκταση του συντονισµού µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου δεν έχει 

σηµαντική επίδραση στην απόφαση του ελεγκτή. Περαιτέρω, όταν µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες προσφέρονται, οι αντιδράσεις του ελεγκτή στις πιέσεις του πελάτη έχει ως 

αποτέλεσµα µια σηµαντική αύξηση της εµπιστοσύνης του ελεγκτή προς το έργο του 

εσωτερικού ελέγχου. Γι’ αυτό οι εξωτερικοί ελεγκτές φαίνεται να επηρεάζονται 

περισσότερο από τις ασκούµενες πιέσεις από την πλευρά των πελατών και να 

ενδιαφέρονται λιγότερο για την ποιότητα του ελεγκτικού έργου και το βαθµό 

συνεργασίας εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, όταν πρόκειται να λάβουν 

αποφάσεις αναφορικά µε την εµπιστοσύνη που θα δείξουν στον εσωτερικό έλεγχο 

εταιρειών-πελατών στους οποίους προσφέρουν και σηµαντικές µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα έσοδα από µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες επιδρούν σε αποφάσεις που είναι καίριες για τη συλλογή ελεγκτικών 

αποδεικτικών στοιχείων και την αξιολόγηση µέρους της ελεγκτικής διαδικασίας. 

Εντούτοις πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ευρήµατα της µελέτης δεν δείχνουν άµεσα 

ότι η διοίκηση ή οι ελεγκτές διακατέχονται από αρνητικά κίνητρα ή θέτουν σε 

κίνδυνο την ποιότητα του ελέγχου. 

   

 

 

 

 

 

 



16 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται η Ελεγκτική και αναλύεται η έννοια της, 
προσδιορίζονται το αντικείµενο και το υποκείµενο του ελέγχου καθώς και οι 
ελεγκτικές διαδικασίες και γίνεται διάκριση ανάµεσα στις κατηγορίες των ελεγκτών 
και τα είδη των ελέγχων. 

 

3.2 Έννοια και ορισµός της Ελεγκτικής 

 

Ως φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης των επιστηµών στη διάρκεια των χρόνων είναι 

και η αναπόφευκτη και ταυτόχρονη εξέλιξη των κοινωνιών. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 

δεκαετίες οι εξελίξεις στους επιστηµονικούς τοµείς είναι ραγδαίες και µε τη συµβολή 

της παγκοσµιοποίησης η διάχυση των ευεργετικών συνεπειών τους έχουν οδηγήσει 

σε ταχύτατες αλλαγές και ανακατατάξεις, µε αποτέλεσµα κάθε πτυχή της κοινωνικής 

δραστηριότητας να έχει επηρεαστεί. Εξαίρεση δεν θα µπορούσε να αποτελέσει το 

οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο είναι πιο πολύπλοκο και σύνθετο από ποτέ. Στα 

πλαίσια αυτά έχουν δηµιουργηθεί νέες ανάγκες και δεδοµένα, η αντιµετώπιση των 

οποίων οδήγησε στην εµφάνιση νέων επιστηµονικών κλάδων και πεδίων, ώστε η 

οικονοµική δραστηριότητα να ασκείται από τους φορείς της όσο το δυνατόν 

αποτελεσµατικότερα και απρόσκοπτα. 

Η αυξανόµενη ροή οικονοµικών πληροφοριών και ο όγκος των οικονοµικών 

συναλλαγών και πράξεων δηµιούργησε την ανάγκη για τη χρηστή και 

αποτελεσµατική διαχείριση και παρακολούθησή τους, ώστε να αποτρέπονται και να 

προλαµβάνονται ενδεχόµενες παρενέργειες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την 

οµαλή οικονοµική δραστηριότητα. Σε αυτό το σηµείο καθοριστικό ρόλο και συµβολή 
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έχει η Λογιστική επιστήµη µε την ανάπτυξη ενός από τους σηµαντικότερους κλάδους 

της, αυτόν της Ελεγκτικής. ∆ια µέσου των ελέγχων είναι δυνατόν τα οποιαδήποτε 

σφάλµατα, παρατυπίες και παραλείψεις, ακούσιες ή µη, που µπορεί να προκύψουν 

στην καθηµερινότητα των εργασιών των οικονοµικών οντοτήτων, να προληφθούν, να 

αποκαλυφθούν, να περιοριστούν και να διορθωθούν. Επιπλέον, η συνεχής και 

συστηµατική ενασχόληση µε τις δραστηριότητες των εργασιών αυτών µπορεί να 

επιφέρει και βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των µονάδων µε τελικό σκοπό την 

καλύτερη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες των παραγόµενων 

αποτελεσµάτων από αυτές, προκειµένου να είναι σε θέση  να λαµβάνουν ορθές 

οικονοµικές αποφάσεις, και την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του  ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου.       

Η Ελεγκτική ασχολείται  µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν 

την οµαλή διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων. Σκοπός της είναι 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)(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Μ. Τσιµάρα (1956) η Ελεγκτική ορίζεται ως «το 

σύνολο των αρχών, κανόνων και ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από 

βαθειάν γνώσιν της οικονοµικής των Εκµεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της 

Λογιστικής και του ∆ικαίου (Εµπορικού, Αστικού, Φορολογικού), διενεργείται η 

εξέλεγξις  (Verification) εµπορικών βιβλίων, οικονοµικών καταστάσεων, λογιστικών 

και συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν  

αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικών προς οικονοµικήν τινά διαχείρισιν» 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Κατά τον Mattingly (1964) ως αντικείµενο της Ελεγκτικής ορίζεται η 

«εξέταση των βιβλίων µιας οικονοµικής µονάδας, των δικαιολογητικών εγγράφων, 

των αποδεικνυόντων την αλήθεια , ακρίβεια και νοµιµότητα των εν αυτοίς εγγραφών, 

η ζήτησις των απαιτούµενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιµαστικών 

επαληθεύσεων, πασών των εργασιών τούτων διεξαγόµενων εις τοιαύτην έκτασιν, 

ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακριβείας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και 

των βάσει τούτων συνταχθεισών οικονοµικών καταστάσεων»(Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013).  
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Βάσει του ορισµού της Αµερικανικής Ένωσης Λογιστικής (American 

Accounting Association) (1972) η Ελεγκτική είναι «µια 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»(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Η Ελεγκτική είναι ένας δυναµικά εξελισσόµενος κλάδος της Λογιστικής, µιας 

και στη σηµερινή εποχή ολοένα και σε µεγαλύτερο βαθµό η ανάγκη υιοθέτησής της 

όχι µόνο από επιχειρήσεις και οικονοµικούς οργανισµούς αλλά και από άλλους 

φορείς αυξάνει και έτσι και η ίδια προσπαθεί να αναπτύσσει νέες τεχνικές και 

µεθόδους προκειµένου να δώσει λύσεις στις δηµιουργούµενες ανάγκες και 

προκλήσεις.  

   

3.3 Ελεγκτική και εξεταζόµενα ζητήµατα 

 

Η Ελεγκτική έχει στο επίκεντρο της ενασχόλησής της µια σειρά ζητηµάτων, ενώ 

υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν την αφορούν. Έτσι λοιπόν τα ζητήµατα τα οποία δεν 

άπτονται του ενδιαφέροντός της έχουν να κάνουν (Παπαστάθης, 2003):  

• Με τη νοµική µορφή των οντοτήτων που υπόκεινται σε έλεγχο, δηλαδή αν 

είναι ιδιωτικού ή δηµόσιου χαρακτήρα. 

• Με το αντικείµενο εκµετάλλευσης των οντοτήτων, δηλαδή το αντικείµενο των 

δραστηριοτήτων τους. 

• Με το χαρακτηρισµό των οντοτήτων ως κερδοσκοπικές ή µη. 

 Τα βασικά ζητήµατα τα οποία ενδιαφέρουν και εξετάζει η Ελεγκτική είναι: α) 

το αντικείµενο του ελέγχου β) το υποκείµενο του ελέγχου και γ) οι ελεγκτικές 

διαδικασίες (Παπαστάθης, 2003).  
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Το αντικείµενο του ελέγχου 

 Το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του ελέγχου συνίσταται στο τι ελέγχεται, 

από πού πηγάζει η ανάγκη για έλεγχο και ποιοι είναι οι στόχοι που θα ικανοποιηθούν 

από τη διενέργεια του. Ο έλεγχος προκύπτει από την ανάγκη εξακρίβωσης της ορθής 

διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας µιας επιχείρησης , την επαληθευσιµότητα, 

ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών, που µπορούν να µετρηθούν µε τρόπο 

συστηµατικό και να συγκριθούν µε ορισµένα προκαθορισµένα πρότυπα, ως 

αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος των σχετιζόµενων µε την επιχείρηση για την 

ποιότητα των πληροφοριών αυτών. Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα από τον 

διενεργούµενο έλεγχο µιας οικονοµικής οντότητας είναι φυσικό να ενδιαφέρουν τους 

ίδιους τους φορείς της, όπως οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοί και οι διοικούντες αυτήν, αλλά 

πέρα από αυτούς υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόµενοι, όπως οι πιστωτές, 

προµηθευτές, κυβερνητικοί φορείς, ανταγωνιστές, εργατικό δυναµικό, πιθανοί 

επενδυτές, επαγγελµατικές ενώσεις και γενικότερα το ευρύ κοινό (Καζαντζής, 2006). 

 Ως βασικοί σκοποί που ικανοποιούνται µε τη διενέργεια ελέγχων µπορούν να 

αναφερθούν οι παρακάτω (Τσακλάγκανος, 2005): 

• Εντοπισµός και πρόληψη ηθεληµένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, 

απατών. 

• ∆ιερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακουσίων ή εκουσίων σφαλµάτων 

και απατών. 

• Έγκριση, ανάλυση και σχολιασµός της ακρίβειας και της 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 επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιµων 

συµπερασµάτων. 

• Υπογράµµιση των ατελειών και καθορισµός των αδυναµιών στο όλο κύκλωµα 

της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης. 
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• 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. 

Το υποκείµενο του ελέγχου 

 Το υποκείµενο του ελέγχου αφορά τον Ελεγκτή, το πρόσωπο το οποίο είναι 

επιφορτισµένο µε την όλη διαδικασία άσκησης του ελέγχου, καθώς και στα προσόντα 

τα οποία θα πρέπει να διαθέτει, ώστε να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα 

ελεγκτικά του καθήκοντα (Παπαστάθης, 2003). 

Ελεγκτικές διαδικασίες 

 Οι ελεγκτικές διαδικασίες αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο προετοιµάζεται 

και ασκείται ο έλεγχος και συνίστανται στις επιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές, οι 

οποίες εφαρµόζονται κάθε φορά, ώστε το εξαγόµενο αποτέλεσµα του ελέγχου να 

χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα και αξιοπιστία (Παπαστάθης, 2003). 

 

3.4 ∆ιακρίσεις Ελεγκτών 

 

Οι ελεγκτές διαχωρίζονται και κατατάσσονται στις διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε 

τη σχέση εξάρτησής τους µε την οικονοµική οντότητα, είτε αυτή χαρακτηρίζεται 

υπαλληλική-οικονοµική είτε άλλης µορφής και ανάλογα µε το σκοπό που καλείται να 

εξυπηρετήσει ο διενεργούµενος έλεγχος. Οι τρεις κατηγορίες διάκρισης των ελεγκτών 

είναι: α) Οι εσωτερικοί ελεγκτές β) οι εξωτερικοί ελεγκτές γ) οι κυβερνητικοί 

ελεγκτές (Καζαντζής, 2006). 

Εσωτερικοί ελεγκτές 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν στελέχη και ταυτόχρονα υπαλληλικό 

προσωπικό της ίδιας της οικονοµικής οντότητας της οποίας έχουν αναλάβει τον 

έλεγχο. Η θέση του ελεγκτή στη διοικητική ιεραρχία της οικονοµικής οντότητας είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική, επιφορτισµένη µε αυξηµένες ευθύνες, απαιτώντας 

εξειδικευµένα επιστηµονικά προσόντα και ιδιαίτερη κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο 
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και εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου , που 

αποτελεί και βασική προϋπόθεση παραγωγής αποτελεσµατικού ελέγχου, η διοίκηση 

καταδεικνύει την πλήρη υποστήριξη και συµπαράσταση προς τον εσωτερικό ελεγκτή, 

γεγονός πρωταρχικής σηµασίας για την επιτυχία του έργου του (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). Οι δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών αφορούν ελέγχους 

για τη διαπίστωση της επίτευξης των επιδιώξεων των διοικούντων και των µετόχων, 

την εφαρµογή κανονισµών και υποδείξεων από το σύνολο των λειτουργούντων εντός 

της οικονοµικής µονάδας ή οργανισµού, καθώς επίσης µπορεί να αφορούν 

λειτουργικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στα επιµέρους τµήµατα. Αποτέλεσµα της 

διαδικασίας αυτής είναι η µεταφορά των εξαγοµένων συµπερασµάτων και 

πληροφοριών από τους εσωτερικούς ελεγκτές προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, 

προκειµένου αυτές να είναι σε θέση να λάβουν τις ορθότερες αποφάσεις για την 

εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και την εξυπηρέτηση των εταιρικών τους 

συµφερόντων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η επίβλεψη 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, τόσο κατά τον σχεδιασµό του όσο και κατά τη 

λειτουργία του, από τον εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος θα πρέπει να έχει την ικανότητα 

να παρεµβαίνει οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο αναφέροντας οτιδήποτε αξιοσηµείωτο 

σε ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες διοίκησης. Ένα βασικό µειονέκτηµα των 

εσωτερικών ελεγκτών είναι η πιθανή έλλειψη εµπιστοσύνης, από µέρους των εκτός 

της οικονοµικής µονάδας ατόµων, στην κρίση τους και στα πορίσµατα και 

συµπεράσµατα στα οποία αυτοί καταλήγουν. Ο λόγος είναι ότι, παρόλη την 

ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών µε τα διάφορα τµήµατα που ελέγχουν, 

παραµένουν υπάλληλοι της οικονοµικής µονάδας και άρα συνδέονται µε σχέση 

εξάρτησης µε αυτή, γεγονός που θέτει σε αµφισβήτηση την πλήρη ανεξαρτησία τους 

κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων (Καζαντζής, 2006). 

Εξωτερικοί ελεγκτές 

 Οι εξωτερικοί ελεγκτές, σε αντίθεση µε τους εσωτερικούς, δεν αποτελούν 

µέρος του ανθρώπινου δυναµικού της οντότητας που πρόκειται να ελεγχθεί, γι’ αυτό 

και καλούνται και ως ανεξάρτητοι ελεγκτές ή ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, µε 

αντικείµενο ελέγχου τις οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης οντότητας, χωρίς 

να αποκλείονται και άλλου τύπου έλεγχοι (Καζαντζής, 2006). Χαρακτηριστικό 

γνώρισµα των εξωτερικών ελεγκτών είναι η απουσία οποιασδήποτε σχέσης και 

δεσµού µε τη διοίκηση της επιχείρησης, καθώς και µε το σύνολο των παραγόντων 
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που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη λειτουργία της και δραστηριοποιούνται 

εντός αυτής. Η έλλειψη τέτοιου είδους εξάρτησης προσδίδει µια αυτοτέλεια δράσης 

και ευχέρεια κινήσεων στον εξωτερικό ελεγκτή,  ο οποίος µπορεί να επικεντρωθεί 

στο ελεγκτικό του έργο ανεπηρέαστος, δίχως περιορισµούς και επιρροές, γεγονός που 

µπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα των διαδικασιών ελέγχου και την εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων του. Στη σηµερινή εποχή η σηµασία του εξωτερικού ελέγχου ολοένα 

και αυξάνεται λόγω της µεγέθυνσης των επιχειρήσεων και της πολυπλοκότητας των 

σχέσεων που διέπουν το οικονοµικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα την ανάγκη για 

διαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές και στην άσκηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας, µέσω των δοµών ενός ανεξάρτητου συστήµατος εξωτερικού 

ελέγχου, που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία και διαφάνεια των οικονοµικών πράξεων. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του 

θα πρέπει κύρια να διακρίνεται για το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του 

και την επαγγελµατική του ευσυνειδησία. Επιπρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να 

διαθέτει, είναι η ιδιαίτερη επιστηµονική του κατάρτιση και το υψηλό επίπεδο 

εξειδίκευσης σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική εµπειρία, η ανεπτυγµένη αντίληψη 

και οξύτητα πνεύµατος µε ικανότητα άµεσων παρεµβάσεων και δράσεων, καθώς και 

η διακριτικότητα και εχεµύθεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του  

(Τσακλάγκανος, 2005). 

Κυβερνητικοί ελεγκτές   

 Στους κυβερνητικούς ελεγκτές περιλαµβάνονται οι φορείς, υπηρεσίες και 

οργανισµοί δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους διαφόρων σκοπών. 

Έτσι οι κυβερνητικοί ελεγκτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε επιµέρους 

κατηγορίες ελεγκτών, όπως οι παρακάτω: 

• Φορολογικοί ελεγκτές. Είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι διενεργούν τους 

φορολογικούς ελέγχους µε στόχο τον καθορισµό της φορολογητέας ύλης των 

φορολογούµενων προσώπων, φυσικών και νοµικών, των φορολογικών 

υποχρεώσεών τους και τον επανέλεγχο αυτών. Σκοπός των φορολογικών 

ελεγκτών είναι: α) ο έλεγχος των τηρούµενων βιβλίων µιας εταιρείας, για να 

διαπιστωθεί αν οι λογιστικές εγγραφές τους στηρίζονται σε νόµιµα 

παραστατικά, β) η διαπίστωση του αν η επιχειρηµατική και συναλλακτική 

δραστηριότητα µιας εταιρείας έχει καταχωρηθεί και εµφανίζεται στα 
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τηρούµενα λογιστικά βιβλία και το χαρακτηρισµό τους ως επαρκή και ακριβή 

ή ανεπαρκή και ανακριβή λόγω ελλείψεων και παρατυπιών, γ) ο 

προσδιορισµός του λογιστικού αποτελέσµατος µιας εταιρείας και ο 

καθορισµός του φορολογητέου εισοδήµατός της, δ) ο καθορισµός των 

φορολογικών υποχρεώσεων µιας εταιρείας και ο έλεγχος εκπλήρωσής τους. 

Για την ικανοποίηση των σκοπών αυτών ο ελεγκτής, πέραν πολλών άλλων 

στοιχείων, είναι αναγκαίο να διαθέτει γνώση της ισχύουσας φορολογικής 

νοµοθεσίας και νοµολογίας, λογιστική εκπαίδευση και κατάρτιση µε 

εξειδίκευση στα οικονοµικά και γνώσεις λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Επιπλέον θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προσωπικότητα µε 

ήθος και ακεραιότητα, να διακρίνεται για την αντίληψη, µεθοδικότητα, 

υποµονή και επιµονή του (Νεγκάκης & Ταχυνάκης 2013;Καζαντζής, 2006 ). 

• Ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων Ελληνικού 

∆ηµοσίου. Υπάγονται στο Υπουργείο Οικονοµικών και δεσµεύονται µε 

συµβόλαιο αποδοτικότητας µε το ∆ηµόσιο, στο οποίο εµπεριέχονται οι 

υποχρεώσεις, οι στόχοι που αναλαµβάνουν να επιτύχουν, όπως και η 

απαγόρευση ανάληψης άλλων ιδιωτικών έργων µε αµοιβή για το χρονικό 

διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντα του ελεγκτή (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013). 

• Ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί 

ανώτερο διοικητικό δικαστήριο µε αρµοδιότητα την άσκηση του δικαστικού 

ελέγχου της δηµόσιας διαχείρισης και της διαχείρισης των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ο 

ασκούµενος έλεγχος ακολουθεί τις αρχές και τις διαδικασίες του λογιστικού 

και διαχειριστικού ελέγχου (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

• Ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι έλεγχοι στους οποίους 

προβαίνουν είναι προληπτικοί σχετικά µε τον έλεγχο των κρατικών δαπανών   

και αφορούν τη νοµιµότητα και κανονικότητα των ενταλµάτων πληρωµής των 

δαπανών που εκδίδονται από κρατικές υπηρεσίες. Οι ελεγκτές βρίσκονται υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι διοικητικά ανεξάρτητοι 

αναφορικά µε άλλες υπηρεσίες ή υπουργεία που πραγµατοποιούν δαπάνες 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Καζαντζής, 2006). 
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• Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο θεσµός δεν αποτελεί µια 

ανεξάρτητη Αρχή, αφού διορίζεται και παύεται από το Υπουργικό Συµβούλιο 

µε εισήγηση του Πρωθυπουργού, αλλά ταυτόχρονα δεν υπόκειται σε έλεγχο 

από κυβερνητικά όργανα ή δηµόσια αρχή και τα µέλη του διακρίνονται για 

την προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτησία. Σκοπός του είναι η οµαλή 

και αποτελεσµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση των ελεγκτικών της οργάνων, ο εντοπισµός περιπτώσεων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς, η συντέλεση οικονοµικών εγκληµάτων και η 

διαπίστωση πειθαρχικών αδικηµάτων από µέρους των υπαλλήλων των 

φορέων δηµόσιας διοίκησης, καθώς και η κατάσταση των περιουσιακών τους 

στοιχείων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης 2013;Καζαντζής, 2006 ). 

• Υπηρεσία Εδικών Ελέγχων. Η υπηρεσία αυτή εποπτεύεται απευθείας από 

τον Υπουργό Οικονοµικών και ως στόχο έχει: α) την αποκάλυψη και 

καταπολέµηση εστιών οικονοµικού εγκλήµατος, φοροδιαφυγής και 

λαθρεµπορίας, β) τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, γ) τον έλεγχο της 

διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, της κατοχής και διακίνησης 

απαγορευµένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών και δ) τον έλεγχο 

της ορθής εφαρµογής διατάξεων που σχετίζονται µε τις εθνικές και κοινοτικές 

επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, όπως επίσης και διατάξεων αναφορικά µε την 

προστασία της δηµόσιας περιουσίας. Με την επίτευξη των επιδιώξεων αυτών 

η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων έχει σκοπό την πρόληψη παράνοµων πράξεων, 

την οικειοθελή συµµόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων, καθώς 

και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νεγκάκης & Ταχυνάκης 2013; Καζαντζής, 

2006 ).  

 

3.5 ∆ιακρίσεις Ελέγχων  

 

Η διάκριση των ελέγχων σε διάφορες επιµέρους κατηγορίες σχετίζεται άµεσα µε το 

αντικείµενο του ελέγχου, δηλαδή τι είναι αυτό που πρόκειται να ελεγχθεί και ποιος 

σκοπός και ανάγκη θα ικανοποιηθούν από τον έλεγχο και τα προκύπτοντα 
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αποτελέσµατά. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κριτήρια 

βάσει των οποίων γίνεται οµαδοποίηση των ελέγχων. Οι έλεγχοι συχνά δεν είναι οι 

ίδιοι για όλες τις οικονοµικές µονάδες (Νεγκάκης & Ταχυνάκης 2013), έχοντας όµως 

υπόψη τη δεδοµένη κατηγοριοποίησή τους οι αρµόδιοι κάθε τέτοιας µονάδας 

διευκολύνονται ως προς την επιλογή εκείνου του είδους ελέγχου που θεωρούν ως το 

καταλληλότερο για τη µονάδα της οποίας ηγούνται (Τσακλάγκανος, 2005). Τα 

κριτήρια κατάταξης των ελέγχων σε διαφορετικές κατηγορίες ποικίλλουν και 

εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ελέγχου χωριστά. Παρακάτω 

παρατίθενται οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις, χωρίς να αποκλείεται σε ορισµένες 

περιπτώσεις ένα είδος ελέγχου να υπάγεται ταυτόχρονα και σε άλλη οµάδα ελέγχων 

(Τσακλάγκανος, 2005). 

 Ανάλογα µε το εύρος και την έκτασή τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε γενικούς 

και ειδικούς ελέγχους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003).  

• Γενικοί έλεγχοι είναι αυτοί που αφορούν στο σύνολο της διαχείρισης µιας 

δεδοµένης χρονικής περιόδου και σκοπό έχουν τη γνωµοδότηση για την 

τήρηση των διαδικασιών κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων καθώς και την ορθή απεικόνισή τους. Τέτοιου είδους έλεγχος 

είναι ο έλεγχος ισολογισµού τέλους χρήσης (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013;Παπαστάθης, 2003). 

• Ειδικοί έλεγχοι είναι αυτοί που αφορούν κάποιους συγκεκριµένους τοµείς, 

λογαριασµούς ή δραστηριότητες της επιχείρησης µε σκοπό την αποκάλυψη 

ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων και τη σωστή τήρηση των εκάστοτε 

ακολουθούµενων διαδικασιών. Τέτοιοι έλεγχοι µπορεί να είναι ο έλεγχος 

ταµείου, αποθεµάτων, επισφάλειας πελατών κ.α. (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013;Παπαστάθης, 2003). 

 Ανάλογα µε τον ελεγκτή και τη σχέση εργασιακής του εξάρτησης από την 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα οι έλεγχοι διαχωρίζονται σε εξωτερικούς, 

εσωτερικούς και µικτούς ελέγχους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 

2003). 

• Εξωτερικοί έλεγχοι ονοµάζονται οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από 

νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
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µε τον ελεγχόµενο φορέα ή άλλου είδους οικονοµική σχέση µε αυτόν και 

συγχρόνως διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελµατικά προσόντα και καλούνται 

ορκωτοί λογιστές-ελεγκτές . Οι εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 

2003). 

• Εσωτερικοί έλεγχοι ονοµάζονται οι έλεγχοι που οργανώνονται από έναν 

οικονοµικό φορέα και διενεργούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι είναι υπάλληλοι του φορέα αυτού, έχοντας ιδιαίτερα επιστηµονικά και 

επαγγελµατικά προσόντα. Οι ελεγκτές κατά την άσκηση του έργου τους 

ακολουθούν τον εσωτερικό κανονισµό και τις υποδείξεις της διοίκησης 

γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε αναντιστοιχίες και αποκλίσεις µε τα 

γενικά ελεγκτικά πρότυπα (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 

2003). 

• Μικτοί έλεγχοι καλούνται οι έλεγχοι που η οργάνωση και ο συντονισµός 

τους διεξάγεται από το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία µε 

εξωτερικούς ελεγκτές (Παπαστάθης, 2003). 

 Ανάλογα µε τη διάρκεια και την περιοδικότητά τους οι έλεγχοι 

κατηγοριοποιούνται σε µόνιµους ή διαρκείς, τακτικούς ή περιοδικούς και έκτακτους 

ή περιστασιακούς ελέγχους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003) 

• Μόνιµοι ή διαρκείς έλεγχοι καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε συνεχή 

βάση και σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και η διενέργειά τους γίνεται από τα 

ίδια τα τµήµατα και τους προϊσταµένους τους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013;Παπαστάθης, 2003). 

• Τακτικοί ή περιοδικοί καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα χωρίς να είναι συνεχείς, όπως οι µηνιαίοι, οι τριµηνιαίοι και οι 

ετήσιοι έλεγχοι και η διενέργεια τους πραγµατοποιείται από εσωτερικούς 

ελεγκτές και µόνο (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003). 

• Έκτακτοι ή περιστασιακοί έλεγχοι καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε 

τυχαία χρονική στιγµή και για ειδικούς λόγους. Είναι έλεγχοι που γίνονται ως 

αποτέλεσµα εκτιµήσεων µη αποτελεσµατικότητας ορισµένων λειτουργιών και 

άµεσης παρέµβασης για τη βελτίωσή τους ή υπονοιών για κατάχρηση και 
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κακοδιαχείριση. Η διενέργεια αυτών των ελέγχων αναλαµβάνεται από 

εσωτερικούς ελεγκτές  (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003). 

 Ανάλογα µε το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσουν διάκριση ελέγχων 

γίνεται ανάµεσα σε προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους (Νεγκάκης &  

Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003). 

• Προληπτικοί έλεγχοι είναι αυτοί που σκοπός της διενέργειάς τους είναι η 

πρόληψη πιθανών σφαλµάτων και γενικά η πρόληψη του κινδύνου κατά την 

τήρηση και εφαρµογή των προβλεπόµενων διαδικασιών (Νεγκάκης &  

Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003). 

• Κατασταλτικοί έλεγχοι είναι αυτοί που έπονται της εκτέλεσης µιας πράξης ή 

διαδικασίας και αποσκοπούν στη διαπίστωση, αποκάλυψη και καταστολή 

ηθεληµένων ή µη σφαλµάτων, παραλείψεων και ατασθαλιών (Νεγκάκης &  

Ταχυνάκης, 2013;Παπαστάθης, 2003). 

 Ανάλογα µε το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου επιβάλλονται, οι έλεγχοι 

κατατάσσονται σε υποχρεωτικούς και προαιρετικούς (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013). 

• Υποχρεωτικοί έλεγχοι είναι εκείνοι που η διενέργειά τους επιβάλλεται από 

νοµοθετικές διατάξεις, δικαστικές αρχές ή άλλους κρατικούς φορείς και 

υπηρεσίες. 

• Προαιρετικοί έλεγχοι είναι εκείνοι που η διενέργειά τους αποφασίζεται και 

επιβάλλεται από τους διοικούντες ή τους µετόχους µιας οικονοµικής 

οντότητας, προκειµένου τα αποτελέσµατα του ελέγχου να χρησιµοποιηθούν 

για δικούς τους σκοπούς. 

  Ανάλογα µε τον τοµέα διερεύνησης οι έλεγχοι διαχωρίζονται σε 

διαχειριστικούς, διοικητικούς και φορολογικούς ελέγχους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013). 

• ∆ιαχειριστικοί έλεγχοι καλούνται οι έλεγχοι οι οποίοι ως αντικείµενο 

έρευνας έχουν τη διαχείριση των οικονοµικών µιας οικονοµικής µονάδας. 
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• ∆ιοικητικοί έλεγχοι ονοµάζονται οι έλεγχοι που το πεδίο έρευνάς τους είναι 

η διαπίστωση της ενδεδειγµένης και πιστής τήρησης και εφαρµογής των 

ακολουθούµενων διαδικασιών κατά τη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας. 

• Φορολογικοί έλεγχοι είναι αυτοί που αντικειµενικός τους σκοπός είναι η 

εξακρίβωση της εναρµόνισης της οικονοµικής µονάδας µε την υφιστάµενη 

φορολογική νοµοθεσία και η σωστή τήρηση των υποχρεώσεων που 

σχετίζονται µε αυτή. 

 Όπως έχει αναφερθεί, η διάκριση των ελέγχων σε διάφορες κατηγορίες δεν 

αποκλείει την ταυτόχρονη κατάταξη µιας µορφής ελέγχου σε παραπάνω από µια 

κατηγορία. Πιο συγκεκριµένα, οι έλεγχοι ανάλογα µε το αντικείµενο ενασχόλησης 

τους µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και σε: α) ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων 

β) ελέγχους συµµόρφωσης γ) λειτουργικούς ελέγχους δ) ελέγχους αποδοτικότητας 

της διοίκησης ε) ελέγχους κοινωνικής ευθύνης στ) ελέγχους οικονοµικού εγκλήµατος 

ζ) ειδικούς ελέγχους (Καζαντζής, 2006).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

 

4.1Εισαγωγή 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι ο προσδιορισµός της έννοιας του Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας και της σηµασίας του για τα µέλη κάθε 

επαγγελµατικής ένωσης και ειδικότερα για τους επαγγελµατίες εσωτερικούς ελεγκτές 

και η ανάλυση της έννοιας της προσωπικής  ηθικής, η οποία οφείλει να είναι κύριο 

γνώρισµα των επαγγελµατιών εσωτερικών ελεγκτών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι 

Κώδικες Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας λογιστών (IFAC) 

και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και γίνεται αναφορά στην 

επαγγελµατική ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών, ως βασικό χαρακτηριστικό 

κατά την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και τις ελεγκτικές απειλές που 

υπονοµεύουν την ποιότητα του ελεγκτικού έργου. 

 

4.2 Ηθική και Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

 

Στη σύγχρονη εποχή όλα τα οργανωµένα επαγγέλµατα διακρίνονται για την 

υιοθέτηση και εφαρµογή από τα µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων συγκεκριµένων 

πλαισίων λειτουργίας και συµπεριφοράς. Τα πλαίσια αυτά ονοµάζονται κώδικες 

δεοντολογίας και ηθικής. Οι κώδικες δεοντολογίας αποτελούν σύνολο αρχών, 

κανόνων και οδηγιών για την αποδεκτή στάση και συµπεριφορά που πρέπει να 

διακρίνει τους επαγγελµατίες κατά την άσκηση του επαγγελµατικού τους έργου, 

προσφέροντάς τους ταυτόχρονα κατευθυντήριες οδούς για τη συνεχή εξέλιξη και 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  
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 Η κάθε µορφή εργασίας, για να αποκτήσει µια διαφορετική υπόσταση και να 

µετεξελιχθεί σε επαγγελµατικό θεσµό, χρειάζεται να συντρέχουν ορισµένες 

προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι και η ύπαρξη ενός κώδικα επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς των ασκούντων τη συγκεκριµένη εργασία. Έτσι οι βασικοί λόγοι που 

οδηγούν στη δηµιουργία και ύπαρξη κωδίκων επαγγελµατικής δεοντολογίας, τους 

οποίους ακολουθούν τα µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων,  εδράζονται: α) στην 

οµαδοποίηση των βασικών γνωρισµάτων του κάθε επαγγέλµατος, β) στον καθορισµό 

των κατευθυντήριων γραµµών, που θα προσδιορίζουν µια συγκεκριµένη 

επαγγελµατική συµπεριφορά, γ) στην προαγωγή του επαγγελµατικού κύρους και 

αξίας του εκάστοτε επαγγελµατικού κλάδου δ) στην ακριβή διαπίστωση των 

αποκλίσεων που παρατηρούνται από τον κάθε επαγγελµατία (Τσακλάγκανος, 2005).

  

 Η διαµόρφωση  τέτοιων κανόνων συµπεριφοράς βοηθά τους χρήστες των 

υπηρεσιών που προσφέρει το εκάστοτε επάγγελµα και στη συγκεκριµένη περίπτωση 

το ελεγκτικό, να είναι σε θέση να κατανοούν τι πρέπει να αναµένουν από τη χρήση 

των υπηρεσιών αυτών, τα άτοµα που ασκούν το επάγγελµα να γνωρίζουν τι σηµαίνει 

αποδεκτή συµπεριφορά και να επιτρέπουν στο ίδιο το επάγγελµα µέσω των κανόνων 

να επιβλέπει την συµπεριφορά των µελών του. Επιπλέον, η θέσπιση κωδίκων 

δεοντολογίας αποτελεί πηγή κινήτρων για τους επαγγελµατίες, ώστε να επιδιώκουν  

υψηλή απόδοση και δηµιουργεί στο κοινωνικό σύνολο αίσθηµα εµπιστοσύνης, ως 

προς την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και ότι το επάγγελµα ασκείται σε 

υψηλό επίπεδο µε γνώση της  ευθύνης και του ρόλου που επιτελεί (Καζαντζής, 2006). 

 Το στοιχείο της ύπαρξης ενός κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας, ο οποίος 

δεσµεύει τους επαγγελµατίες ως προς τη συµπεριφορά τους, δεν είναι όµως το µόνο 

απαραίτητο, ώστε να υλοποιηθούν οι σκοποί του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Είναι 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί από ελεγκτές παρεκκλίσεις 

από την ενδεδειγµένη συµπεριφορά και εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 

αυξανόµενη πολυπλοκότητα των οικονοµικών συνθηκών σε συνδυασµό µε το ολοένα 

και  εντονότερο αίτηµα για έλεγχο και διαφάνεια έχουν αναδείξει σε πρωταρχικής 

σηµασίας την ηθική πλευρά του επαγγελµατία ελεγκτή και τις αξίες που αυτός 

πρεσβεύει (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). Η ηθική, σε αντιστοιχία µε οριοθετήσεις 

αλλά και πέρα από αυτές, εκφράζει και αντιπροσωπεύει το ορθό και γενικά αποδεκτό 

σε µια δεδοµένη χρονική συγκυρία, χωρίς να περιορίζεται µέσα σε στενά πλαίσια 
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κανονισµών και τύπων. Οι επαγγελµατίες ελεγκτές πρέπει να εµφορούνται από τα 

υψηλότερα πρότυπα ηθικής συµπεριφοράς και να ικανοποιούν στο ακέραιο τις ηθικές 

δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω της σηµαντικότητας του έργου µε το οποίο είναι 

επιφορτισµένοι και όπως απαιτεί  η επαγγελµατική τους θέση (Pickett, 1997). Κατά 

τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους δεν είναι λίγες οι φορές που θα τύχει να 

βρεθούν µπροστά σε αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα µε ηθικά διλήµµατα να 

εγείρονται είτε ως προς ποιον πρέπει τελικά να εξυπηρετεί και να ωφελεί ο έλεγχος 

είτε ως προς την κατάχρηση της εµπιστοσύνης του ελεγχόµενου για όφελος του 

ελεγκτή. Την απάντηση σε τέτοιου είδους διλήµµατα µπορούν να τη δώσουν οι 

ελεγκτές µέσω της προσήλωσής τους στις αρχές και υποδείξεις του κώδικα 

επαγγελµατικής δεοντολογίας υιοθετώντας τα ηθικά πρότυπα και αξίες που αυτός 

εκπροσωπεί και κατανοώντας τα όρια του πλαισίου µέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται.     

 

4.3 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας International Federation 

of Accountants (IFAC) 

 

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants – IFAC) 

ιδρύθηκε το 1977 και είναι ο διεθνής οργανισµός για το λογιστικό επάγγελµα µε 

σκοπό να υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον µέσω της προσφοράς της στην ανάπτυξη  

του επαγγέλµατος επικοινωνώντας τη σηµασία και τις αξίες της Λογιστικής, 

συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ισχυρών και σταθερών οργανισµών, αγορών και 

οικονοµιών διεθνώς και προασπίζοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις. Η IFAC απαρτίζεται από 179 µέλη 

και συνεργάτες σε 130 χώρες εκπροσωπώντας περίπου 2,5 εκατοµµύρια λογιστές, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους τύπους λογιστικής εργασίας, θέτοντας 

υψηλής ποιότητας διεθνή πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας µέσω της 

υποστήριξης και συνδροµής της στο Συµβούλιο ∆ιεθνών Προτύπων Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας για Λογιστές (International Ethics Standards Board for Accountants – 

IESBA). Το IESBA αποτελεί ένα ανεξάρτητο συµβούλιο, µέρος-µέλος της IFAC, το 

οποίο ασχολείται µε πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής υψηλών 
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προδιαγραφών καθώς και µε άλλα ζητήµατα για επαγγελµατίες λογιστές  σε όλο τον 

κόσµο και έχει θεσπίσει τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές 

(Code of Ethics for Professional Accountants) (www.ifac.org). 

 Ο Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC καθορίζει  τις 

θεµελιώδεις αρχές και τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τους: α) 

επαγγελµατίες λογιστές ή ελεγκτές, µέλη της IFAC, β) επαγγελµατίες που 

δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι  επαγγελµατίες ή µέσω ελεγκτικών εταιρειών, γ) 

επαγγελµατίες οι οποίοι είναι υπαλληλικό προσωπικό επιχειρήσεων, είτε είναι 

λογιστές είτε είναι ελεγκτές (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). Οι βασικές αρχές 

σύµφωνα µε την IFAC και το IESBA είναι η ακεραιότητα (integrity), η 

αντικειµενικότητα (objectivity), η επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια 

(professional competence and due care), η εµπιστευτικότητα (confidentiality) και η 

επαγγελµατική συµπεριφορά (professional behavior)(Handbook of the code of Ethics 

for Professional Accountants, IESBA 2013 - https://www.ifac.org/publications-

resources/2013-handbook-code-ethics-professional-accountants).  

• Ακεραιότητα (Integrity):  Σύµφωνα µε την αρχή της ακεραιότητας ο 

επαγγελµατίας ελεγκτής θα πρέπει να διακρίνεται για την ευθύτητα, 

εντιµότητα, ειλικρίνεια και τον δίκαιο τρόπο αντιµετώπισης των ζητηµάτων 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την παροχή επαγγελµατικών 

υπηρεσιών. 

• Αντικειµενικότητα (Objectivity): Με βάση την αρχή της 

αντικειµενικότητας ο επαγγελµατίας ελεγκτής δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε 

συγκρούσεις συµφερόντων, προκαταλήψεις και επιρροές άλλων προσώπων 

να επηρεάζουν την επαγγελµατική του κρίση και θα πρέπει να παραµένει 

αµερόληπτος. 

• Επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια (Professional competence and 

due care): Η αρχή της επαγγελµατικής επάρκειας και επιµέλειας υποθέτει 

την υποχρέωση των επαγγελµατιών ελεγκτών να διατηρούν τις γνώσεις 

σχετικά µε το αντικείµενό τους και τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες 

συνεχώς σε τέτοιο επίπεδο, ώστε και οι πελάτες τους και οι εργοδότες  τους 

να διακατέχονται από αίσθηµα εµπιστοσύνης ως προς την 

ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων επαγγελµατικών 
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υπηρεσιών. Επίσης οι επαγγελµατίες ελεγκτές οφείλουν να ενεργούν µε 

επιµέλεια και σε συνάρτηση και αντιστοιχία µε τα ισχύοντα τεχνικά και 

επαγγελµατικά πρότυπα  κατά την παροχή των ελεγκτικών τους υπηρεσιών. 

Η διατήρηση της επάρκειας των ελεγκτών συνίσταται στη συνεχή 

επαγρύπνηση και κατανόηση των εξελίξεων σε τεχνικό και επαγγελµατικό 

επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να βελτιώνουν τις ικανότητές τους, 

προκειµένου να είναι ανταγωνιστικοί στο επαγγελµατικό τους περιβάλλον. Η 

επιµέλεια των ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συνίσταται 

στο να δρουν µε προσοχή, διεξοδικά, υπεύθυνα και σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της θέσης τους και των ελεγκτικών εργασιών, ώστε το 

παραγόµενο αποτέλεσµα να είναι και το απαιτούµενο. 

• Εµπιστευτικότητα (Confidentiality): Η αρχή της εµπιστευτικότητας 

επιβάλλει στους επαγγελµατίες ελεγκτές το σεβασµό στις εµπιστευτικές 

πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους ως αποτέλεσµα της 

επαγγελµατικής σχέσης µε τον εκάστοτε ελεγχόµενο και την παροχή 

ελεγκτικών εργασιών προς αυτόν. Έτσι οι ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν 

την αποκάλυψη τέτοιων εµπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, εκτός της 

ελεγχόµενης επιχείρησης ή της ελεγκτικής εταιρείας της οποίας είναι 

υπάλληλοι, χωρίς συγκεκριµένη εξουσιοδότηση  ή εκτός αν υπάρχει κάποιο 

νόµιµο ή επαγγελµατικό δικαίωµα ή καθήκον που τους επιτρέπει την 

αποκάλυψη των πληροφοριών. Επιπλέον οι επαγγελµατίες ελεγκτές θα 

πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών τόσο για δική 

τους ιδιωτική χρήση και απόκτηση ωφεληµάτων όσο και την απόκτηση 

πλεονεκτηµάτων από τρίτους, ξένους προς την ελεγχόµενη εταιρεία. Για τη 

διατήρηση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών ο επαγγελµατίας 

ελεγκτής θα πρέπει να ενεργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι και 

οι υφιστάµενοί του που γίνονται γνώστες των πληροφοριών θα σεβαστούν το 

καθήκον του ως προς την εµπιστευτικότητα. Ο σεβασµός στην αρχή της 

εµπιστευτικότητας δεν αποτελεί ένα στιγµιαίο καθήκον, που απορρέει από 

την συγκυριακή επαγγελµατική σχέση µεταξύ ελεγκτή και ελεγχόµενου. Το 

απόρρητο των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως προϊόν ελεγκτικού έργου  

θα πρέπει να διατηρείται από την πλευρά του ελεγκτή και στο µέλλον µετά 

τη λήξη της συγκεκριµένης επαγγελµατικής σχέσης ως βασική συνισταµένη 
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της εναρµόνισής του µε τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας και τις 

απαιτήσεις που θέτει. 

• Επαγγελµατική συµπεριφορά (Professional behavior): Η αρχή της 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς υποθέτει την υποχρέωση των επαγγελµατιών 

ελεγκτών να συµµορφώνονται µε όλους τους σχετικούς νόµους και 

κανονισµούς και την αποφυγή κάθε πράξης η οποία αποτελεί δυσφήµηση για 

το ελεγκτικό επάγγελµα. Κατά την προώθηση και διαφήµιση τόσο των 

επαγγελµατικών τους ικανοτήτων όσο και του έργου που έχουν να 

επιδείξουν οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ειλικρινείς αποφεύγοντας 

υπερβολικές κρίσεις τόσο για τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να 

προσφέρουν και για τις δεξιότητές τους όσο και για την εργασιακή εµπειρία 

τους, ώστε να µην δυσφηµείται το επάγγελµα. Επίσης στοιχείο της 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς αποτελεί η αποφυγή υποτιµητικών σχολίων 

και αβάσιµων συγκρίσεων για το έργο και τη δουλειά άλλων ελεγκτών 

συναδέλφων. 

 

4.4 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1941 και είναι µια διεθνής 

επαγγελµατική ένωση, η οποία αποτελεί την επαγγελµατική παγκόσµια έκφραση των 

ελεγκτών, αφού είναι επίσηµα αναγνωρισµένη αρχή. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι 

να παρέχει µια δυναµική ηγεσία για το επάγγελµα του ελεγκτή παγκοσµίως, 

υπερασπίζοντας και προωθώντας την αξία που οι επαγγελµατίες εσωτερικοί ελεγκτές 

προσθέτουν στους οργανισµούς τους, προάγοντας την έρευνα και τη γνώση  και 

παρέχοντας επαγγελµατική εκπαίδευση, καθοδήγηση και πρότυπα συµπεριφοράς 

προς τα µέλη της (https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/About-The-

Institute-of-Internal-Auditors.aspx). Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί και ο Κώδικας 

∆εοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, µε σκοπό να προάγει την 

ηθική στο επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. Στον Κώδικα ∆εοντολογίας 

εµπεριέχονται δύο βασικά στοιχεία. Το ένα σχετίζεται µε τις αρχές που διέπουν το 
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επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή και το άλλο σχετίζεται µε τους κανόνες 

συµπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Έτσι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές θα πρέπει να διέπονται και να υπερασπίζουν τις εξής αρχές: 1) ακεραιότητα 

(integrity), 2) αντικειµενικότητα (objectivity) , 3) εµπιστευτικότητα (confidentiality), 

4) Επάρκεια (competency) (https://global.theiia.org/standards-guidance/Public 

Documents/Code of Ethics Greek.pdf). 

• Ακεραιότητα (integrity): Σύµφωνα µε την αρχή αυτή εδραιώνεται η 

εµπιστοσύνη των εσωτερικών ελεγκτών και παρέχεται η βάση για τη στήριξη 

της κρίσης τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα εκτελούν τα 

καθήκοντά τους µε εντιµότητα, επιµέλεια και υπευθυνότητα, θα τηρούν τους 

νόµους και θα κοινοποιούν τα προβλεπόµενα του επαγγέλµατος και των 

νόµων. Επιπλέον, οφείλουν να µην εµπλέκονται σε παράνοµες 

δραστηριότητες, το σύνολο των πράξεών τους να µην απαξιώνει τόσο το 

επάγγελµα όσο και τον οργανισµό για τον οποίο δουλεύουν και να 

συµβάλλουν και να σέβονται την επίτευξη των ηθικών και νόµιµων 

επιδιώξεων του οργανισµού. 

• Αντικειµενικότητα (objectivity): Σύµφωνα µε αυτή την αρχή οι εσωτερικοί 

ελεγκτές επιδεικνύουν το µεγαλύτερο βαθµό αντικειµενικότητας κατά τη 

συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων της εξεταζόµενης 

διαδικασίας. Προβαίνουν σε ισορροπηµένες εκτιµήσεις των πληροφοριών και 

οι κρίσεις τους δεν επηρεάζονται από τα δικά τους συµφέροντα ή συµφέροντα 

τρίτων. Η συµπεριφορά τους πρέπει να διακρίνεται από τη µη συµµετοχή τους 

σε ενδεχόµενες βλαπτικές δραστηριότητες για την αµεροληψία τους ή τη 

σύναψη σχέσεων που διαφοροποιούνται από τα συµφέροντα του οργανισµού. 

Οφείλουν να µην αποδέχονται οτιδήποτε µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

επαγγελµατική τους εκτίµηση και πρέπει να γνωστοποιούν όλες τις 

πληροφορίες που έρχονται σε γνώση τους και αν δεν γνωστοποιηθούν 

ενδέχεται να παραποιηθούν. 

• Εµπιστευτικότητα (confidentiality): Εµπιστευτικότητα για τους 

εσωτερικούς ελεγκτές νοείται ο σεβασµός στην αξία και την κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαµβάνουν και η µη κοινοποίηση της δίχως την 

απαραίτητη εξουσιοδότηση ή την υποχρέωση που προκύπτει από τη 

νοµοθεσία και τους επαγγελµατικούς κανονισµούς. Κατά συνέπεια οι 
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εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση και να προστατεύουν 

τις πληροφορίες που αποκτούν κατά την άσκηση του έργου τους, χωρίς να τις 

χρησιµοποιούν για προσωπικό όφελος ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στο νόµο 

ή στα ηθικά και νόµιµα συµφέροντα του οργανισµού. 

• Επάρκεια (competency): Με βάση την αρχή της επάρκειας οι εσωτερικοί 

ελεγκτές κατά τη άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων χρησιµοποιούν 

τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εµπειρία που έχουν αποκτήσει. Έτσι πρέπει 

να ασχολούνται µόνο µε τις δραστηριότητες για τις οποίες διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου και να 

προβαίνουν σε συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και ποιότητας των 

υπηρεσιών τους. 

 Συµπερασµατικά προκύπτει ότι οι επαγγελµατίες ελεγκτές προκειµένου να 

διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια και το κύρος του επαγγέλµατός τους, καθώς και την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, θα πρέπει να παραµένουν πιστοί  σε αρχές 

και αξίες µε κύριο χαρακτηριστικό το ήθος και την πρέπουσα επαγγελµατική 

συµπεριφορά. Χρήσιµος όσο και απαραίτητος οδηγός και σύµβουλος στην 

προσήλωση σε αυτές τις αξίες για τους ελεγκτές και ελεγκτικούς φορείς µέλη του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους 

καθηκόντων, αποτελεί το πλαίσιο αρχών και κανόνων  που έχει θεσπίσει το 

Ινστιτούτο, µέσω του Κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας.   

 

4.5 Επαγγελµατική ανεξαρτησία και ελεγκτικές απειλές 

 

Η έννοια της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα 

για την Ελεγκτική και την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Με την έννοια αυτή 

εννοούµε την ικανότητα του ελεγκτή να ενεργεί µε ακεραιότητα και 

αντικειµενικότητα κατά την άσκηση του ελεγκτικού του έργου (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013) 
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 Η σηµασία των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο το 

ελεγκτικό επάγγελµα είναι θεµελιώδης, γι αυτό το λόγο το κύρος και η αξιοπιστία του 

επαγγέλµατος πρέπει να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο. Το επίπεδο θα είναι τόσο 

υψηλότερο, όσο οι ελεγκτικοί φορείς δρουν ανεξάρτητα και ανεπηρέαστοι από κάθε 

είδους επιρροές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκφράζοντας ελεύθερα την 

επαγγελµατική τους γνώµη (Καζαντζής, 2006). Η έλλειψη ανεξαρτησίας θέτει το 

έργο και τα συµπεράσµατα των ελεγκτών υπό αµφισβήτηση, εγείροντας ερωτηµατικά 

τόσο για τους σκοπούς και τις πρακτικές άσκησης των καθηκόντων τους, όσο και υπό 

ποιες συνθήκες αυτά ασκούνται, διαµορφώνοντας κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης προς 

το ελεγκτικό επάγγελµα και τους φορείς του. 

 Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι δεν αρκεί απλά και µόνο να υπάρχει 

αληθινή ανεξαρτησία στο έργο ενός ελεγκτή αλλά αυτή θα πρέπει να είναι ορατή  και 

αναγνωρίσιµη. Η ύπαρξη πραγµατικής ανεξαρτησίας έχει πολύ λιγότερη σηµασία αν 

δεν αντικατοπτρίζεται µέσα από το έργο του ελεγκτή και δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή 

από τον ενδιαφερόµενο για το αποτέλεσµα του ελέγχου. Έτσι προκύπτουν δυο πτυχές 

της ανεξαρτησίας, από τη µια πλευρά έχουµε την πραγµατική προσωπική 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και από την άλλη έχουµε την αναγνωρισµένη 

επαγγελµατική ανεξαρτησία των ελεγκτών ως επαγγελµατικής οµάδας. Η πρώτη 

προσέγγιση αναφέρεται στην ικανότητα του ελεγκτή να συµπεριφέρεται µε τον 

απαιτούµενο τρόπο κατά τη διαδικασία άσκησης των ελεγκτικών του καθηκόντων, 

από το σχεδιασµό του ελέγχου και την εκτέλεσή του, µέχρι τη σύνταξη της έκθεσης 

ελέγχου. Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στη συνολική εικόνα που παρουσιάζουν 

οι ελεγκτές ως επαγγελµατικός κλάδος στο ευρύ κοινό, δηλαδή αν αυτοί 

αντιµετωπίζονται ως αυστηρά ανεξάρτητοι επαγγελµατίες ελεγκτές ή απλά ως 

υπάλληλοι προσλαµβανόµενοι από κάποιον επιχειρηµατικό φορέα για την επίτευξη 

των επιδιώξεων αυτού. Η διάκριση των δύο προσεγγίσεων της ανεξαρτησίας είναι 

χαρακτηριστική δύο γεγονότων. Υπάρχει το ενδεχόµενο κάποιος να µην είχε 

προσωπική επαφή στο παρελθόν µε  επαγγελµατία ελεγκτή, µε τις γνώσεις του για το 

ελεγκτικό επάγγελµα να στηρίζονται σε απόψεις και ακούσµατα τρίτων και στην 

περίπτωση που χρειαστεί ελεγκτικές υπηρεσίες να βασισθεί στη γενική του εικόνα για 

το επάγγελµα, ενώ αντίθετα υπάρχει το ενδεχόµενο να γνωρίζει προσωπικά 

επαγγελµατίες ελεγκτές τους οποίους εκτιµά αλλά η σχηµατισµένη άποψη γενικά για 

τον κλάδο να είναι διαφορετική. Γενικά, αυτό που ουσιαστικά χαρακτηρίζει και δίνει 
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την γενική εικόνα για το ελεγκτικό επάγγελµα είναι οι πραγµατικές πράξεις και τα 

αποτελέσµατα των πράξεων των ιδιωτών ελεγκτών και ελεγκτικών φορέων (Mautz & 

Sharaf, 1961).  

 Καθώς το ζητούµενο για έναν αποτελεσµατικό  έλεγχο είναι η ανεξαρτησία 

του ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το µέγεθος της ανεξαρτησίας 

αυτής είναι στενά συνυφασµένο µε το επίπεδο ανεξαρτησίας το οποίο είναι σε θέση 

να επιδείξει ο ελεγκτής, δηλαδή την ικανότητα του να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις 

του επαγγέλµατος, διατηρώντας την αντικειµενικότητα και ακεραιότητά του ακόµα 

και σε δύσκολες συνθήκες άσκησης πιέσεων προς το πρόσωπο του (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). ∆εν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες ο επαγγελµατίας ελεγκτής 

καλείται να αντιµετωπίσει καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν απειλή για την 

ανεξαρτησία του κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου, θέτοντάς το υπό 

αίρεση. Τέτοιες καταστάσεις µπορούν να διακριθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες 

όπως: 

• Το προσωπικό και οικονοµικό συµφέρον από µια ελεγχόµενη οντότητα 

(self - interest): Η απειλή αυτή αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία 

το προσωπικό ή και το οικονοµικό συµφέρον, που θα µπορούσε να 

αποκοµίσει ένας επαγγελµατίας ελεγκτής από την οντότητα που ελέγχει, 

µπορεί να επηρεάσει µε ανάρµοστο τρόπο την επαγγελµατική του κρίση και 

συµπεριφορά (Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 

section 100.12, IESBA 2013 - https://www.ifac.org/publications-

resources/2013-handbook-code-ethics-professional-accountants). 

• Η αυτό-εξέταση (self - review): Η απειλή αυτή αναφέρεται στην κατάσταση 

κατά την οποία ο επαγγελµατίας ελεγκτής δεν αξιολογεί κατάλληλα και δεν 

επανεξετάζει αποτελέσµατα εργασιών που έχει προσφέρει στο παρελθόν, τα 

οποία αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση της κρίσης του κατά την 

παροχή υπηρεσιών στο παρόν, µε αποτέλεσµα η πιθανότητα σφάλµατος στο 

παρελθόν να επηρεάζει το ελεγκτικό έργο στο παρόν  (Handbook of the Code 

of Ethics for Professional Accountants, section 100.12, IESBA 2013 - 

https://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-code-ethics-

professional-accountants). 



39 
 

• Η συνηγορία (advocacy): Η απειλή αυτή αφορά τις καταστάσεις κατά τις 

οποίες ο επαγγελµατίας ελεγκτής προωθεί και υπερασπίζεται τις θέσεις και τα  

συµφέροντα µιας ελεγχοµένης οντότητας σε σηµείο που η αντικειµενικότητά 

του τίθεται υπό αµφισβήτηση (Handbook of the Code of Ethics for 

Professional Accountants, section 100.12, IESBA 2013 -  

https://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-code-ethics-

professional-accountants). 

• Η οικειότητα (familiarity):  Η απειλή αυτή αφορά τις περιπτώσεις που λόγω 

µακράς και στενής συνεργασίας ανάµεσα σε ελεγκτή και ελεγχόµενο, 

δηµιουργούνται σχέσεις εµπιστοσύνης και φιλικής διάθεσης προς τα 

συµφέροντα του ελεγχόµενου (Handbook of the Code of Ethics for 

Professional Accountants, section 100.12, IESBA 2013 - 

https://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-code-ethics-

professional-accountants). 

• Ο εκφοβισµός (intimidation):  Η κατάσταση αυτή αναφέρεται στις 

περιπτώσεις στις οποίες ο επαγγελµατίας ελεγκτής αποθαρρύνεται να δρα 

αντικειµενικά εξαιτίας ευθέων πιέσεων, απειλών και προσπαθειών άσκησης 

αθέµιτης επιρροής τόσο στο έργο του όσο και στον ίδιο (Handbook of the 

Code of Ethics for Professional Accountants, section 100.12, IESBA 2013 - 

https://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-code-ethics-

professional-accountants). 

 Επίσης στοιχείο το οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία των 

επαγγελµατιών ελεγκτών είναι η σχέση των ελεγκτών µε τη διοίκηση ης ελεγχόµενης 

οντότητας. ∆εδοµένο αποτελεί ότι η αµοιβή αλλά και η θέση των διευθυντικών 

στελεχών µιας εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχηµένη πορεία των 

εργασιών της και των οικονοµικών της επιδόσεων. Προκειµένου λοιπόν να 

διατηρήσουν τα κεκτηµένα τους ή και να επιδιώξουν νέα, είναι πιθανό να ασκήσουν 

πιέσεις στους ελεγκτές , ώστε τα πορίσµατα των ελέγχων τους να επιβεβαιώνουν την 

καλή οικονοµική και διοικητική κατάσταση της εταιρείας, ακόµα και όταν αυτή δεν 

υφίσταται (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). Συχνά η ανεξαρτησία των ελεγκτών 

απειλείται από την ταυτόχρονη παροχή ελεγκτικών και άλλων διοικητικών 

υπηρεσιών από µέρους των ελεγκτικών εταιρειών προς τις ελεγχόµενες οντότητες. Οι 

ελεγκτικοί φορείς προσφέροντας ελεγκτικές εργασίες αποκτούν ένα συγκριτικό 



40 
 

πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους στην παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών, 

το οποίο επιτυγχάνεται µε δυο τρόπους. Μέσω του ελεγκτικού έργου και την 

ενασχόληση µε τις δραστηριότητες µιας επιχείρησης δίνεται η ευκαιρία στην 

ελεγκτική εταιρεία να προσφέρει στην επιχείρηση και άλλες υπηρεσίες, αφού είναι σε 

θέση να γνωρίζει τι είναι αναγκαίο και που. Επιπλέον εξ ορισµού οι ελεγκτές µιας 

επιχείρησης κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών αποκτούν γνώση για 

ζητήµατα και διαδικασίες που αφορούν ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, µε αποτέλεσµα η περαιτέρω παροχή άλλου είδους υπηρεσιών να είναι 

και πιο απλή διαδικασία άλλα να απαιτεί και  µικρότερο κόστος από τον ελεγχόµενο. 

Συνέπεια των προηγούµενων είναι οι ελεγκτικές εταιρείες να προσφέρουν ελεγκτικές 

υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές µε σκοπό την ανάθεση σε αυτές και µη ελεγκτικών 

εργασιών και την αποκόµιση  οικονοµικών ωφελειών, µε την ποιότητα του ελέγχου 

όµως να αποτελεί στοιχείο αµφισβήτησης, αφού συµφέρον τους θα είναι, εκτός της 

προσφοράς  χαµηλής τιµής, η εξυπηρέτηση των ελεγχοµένων προκειµένου να τους 

αναθέσουν νέες εργασίες. Γενικότερα, η ταυτόχρονη παροχή ελεγκτικών και 

διοικητικών υπηρεσιών ενέχει την πιθανότητα να δηµιουργήσει σύγκρουση 

συµφερόντων και να απειληθούν η αντικειµενικότητα και ακεραιότητα των ελεγκτών, 

στοιχεία που συνθέτουν την επαγγελµατική ανεξαρτησία (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013). 

  Συµπερασµατικά, η επαγγελµατική ανεξαρτησία κατά την άσκηση του 

ελεγκτικού έργου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, για να χαρακτηριστεί η γνώµη του 

ελεγκτή έγκυρη και τα πορίσµατα του ελέγχου αξιόπιστα. Η διαχείριση 

καταστάσεων, κατά τις οποίες η ανεξαρτησία του ελεγκτή απειλείται και 

διακυβεύεται η ελευθερία της άποψής του, είναι θέµα κρίσιµο και απαιτεί από τον 

ελεγκτή να επιδείξει το επαγγελµατικό του σθένος και την προσήλωση του στις αρχές 

και αξίες του ελεγκτικού επαγγέλµατος τηρώντας τον κώδικα επαγγελµατικής 

δεοντολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί ορίζεται ο εσωτερικός έλεγχος, αναλύεται η έννοιά του 

και επισηµαίνεται η αυξανόµενη ανάγκη για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. Στη 

συνέχεια εξετάζονται το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου και γίνεται διασαφήνιση των δύο εννοιών. Ακολουθεί  αναφορά στα 

Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου και 

παρατίθενται τα στάδια διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου. Γίνεται λόγος για το 

ρόλο και τις αρµοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή, τα κύρια χαρακτηριστικά και 

προσόντα που πρέπει να διαθέτει, καθώς επίσης και για το ρόλο και τις κύριες 

ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου. Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου συσχετίζεται ο 

εσωτερικός έλεγχος µε την αγορά επενδυτικών υπηρεσιών και γίνεται αναφορά στην 

MiFID, ενώ παρουσιάζεται και το γενικό πλαίσιο και η σηµασία του εσωτερικού 

ελέγχου για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µέσα από τις συµφωνίες της Επιτροπής 

Βασιλείας. 

 

5.2 Έννοια, αναγκαιότητα και ορισµός εσωτερικού ελέγχου 

 

Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων για την επιβίωση, 

επέκταση και επικράτησή αυξάνεται όλο και περισσότερο όχι µόνο σε εθνικό αλλά 

και σε διεθνές επίπεδο. Στόχος των επιχειρήσεων σε αυτή τους την προσπάθεια είναι 

η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία όλων των επιµέρους τµηµάτων που τις 

απαρτίζουν. Με την ανάπτυξή τους όµως και την αύξηση της πολυπλοκότητας των 

λειτουργιών αλλά και του όγκου των συναλλαγών η εποπτεία του συνόλου των 

εργασιών τους και των πράξεων των εργαζοµένων από µέρους της διοίκησης 

καθίσταται µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Από το γεγονός της προσπάθειας των 
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διοικούντων να προσεγγίσουν το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αποδοτικότητας και να 

αριστοποιήσουν τη λειτουργία των οικονοµικών µονάδων προκύπτει η ανάγκη 

ελέγχου του συνόλου των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, διαδικασία που 

καλείται εσωτερικός έλεγχος (Παπάς, 1999). Περαιτέρω ο εσωτερικός έλεγχος 

καθίσταται αναγκαίος, γιατί συµβάλλει αποφασιστικά στη διαπίστωση διαχειριστικών 

αδυναµιών, στην πρόληψη και καταστολή οικονοµικών ατασθαλιών καθώς και στην 

έγκαιρη αντιµετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων. Επίσης λόγω του ότι οι 

διοικήσεις δεν είναι σε θέση να έχουν άµεση και αντικειµενική ενηµέρωση, ώστε να 

γνωρίζουν αν τα µέτρα που έχουν λάβει για την εύρυθµη λειτουργία των 

επιχειρήσεων αποδίδουν, η πληροφόρηση αυτή παρέχεται µε καλύτερο τρόπο µε τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύει 

την αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι οι αδυναµίες και ατέλειες που 

χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση και τις καθηµερινές δραστηριότητες και πράξεις 

του ανθρώπου, οι οποίες αδυναµίες δεν µπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, αλλά µε 

την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου µπορούν να περιοριστούν κατά ένα σηµαντικό 

µέρος (Παπαστάθης, 2003).  

 Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal 

Auditors) « ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη και αντικειµενική 

διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία 

και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό να επιτύχει 

τους αντικειµενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας µια συστηµατική, επαγγελµατική 

προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

εταιρικής διακυβέρνησης» (https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-

guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx). 

 Κατά τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accountants – IFAC) «εσωτερικός έλεγχος είναι µια σχεδιασµένη, εφαρµόσιµη και 

διατηρήσιµη διαδικασία, από τους διοικούντες και το υπόλοιπο προσωπικό, η οποία 

παρέχει ασφάλεια αναφορικά µε την επίτευξη των σκοπών µιας οντότητας µε 

προσήλωση στην αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών της και σε αντιστοιχία και 

συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς» 
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(http://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-quality-

control-auditing-review-other-assurance-a). 

 Η Επιτροπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) ως ορισµό του εσωτερικού ελέγχου αναφέρει ότι « εσωτερικός 

έλεγχος είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται από το διοικητικό συµβούλιο  

µιας οντότητας και το προσωπικό της, σχεδιασµένη να προσδίδει επαρκή ασφάλεια, 

ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα των λειτουργιών, την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και την κείµενη νοµοθεσία» 

(http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf). 

 Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να γίνει διασαφήνιση µεταξύ των όρων 

«Εσωτερικός Έλεγχος» και «Σύστήµα Εσωτερικού Ελέγχου», οι οποίοι πολλές φορές 

χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου. Η έννοια 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (Internal Control) αναφέρεται σε ένα 

οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

ελέγχων που καθιερώνεται από τη διοίκηση και σκοπό έχει την αποτελεσµατική 

λειτουργία της επιχείρησης και την εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων σε αυτή. Ο όρος 

«Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Auditing) αναφέρεται στην υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή των επιµέρους λειτουργιών, καθώς και στο 

να προτείνει λύσεις και βελτιώσεις όπου εντοπίζονται δυσλειτουργίες και αδυναµίες 

(Παπαστάθης, 2003). 

   

5.3 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η αδυναµία της διοίκησης να ασκεί άµεση εποπτεία των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης καθώς και τους προσωπικού της οδηγεί στην ανάγκη λήψης µέτρων και 

θέσπισης διαδικασιών, οι οποίες θα διασφαλίζουν την εύρυθµη και αποτελεσµατική 

λειτουργία της επιχείρησης, απαλλάσσοντας τα µέλη της διοίκησης από το 

επιπρόσθετο και δύσκολο έργο της προσωπικής επίβλεψης κάθε ενέργειας στο 

εσωτερικό της. Το σύνολο αυτών των µέτρων και διαδικασιών αποτελούν το 
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σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η οργάνωση του συστήµατος  εσωτερικού ελέγχου 

είναι ευθύνη και αρµοδιότητα της διοίκησης µιας επιχείρησης, η οποία αναθέτει τη 

λειτουργία του σε στελέχη της ίδιας της επιχείρησης, τα οποία ονοµάζονται 

εσωτερικοί ελεγκτές. Βασική συνθήκη για ένα επιτυχηµένο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου είναι η σαφής κατανόηση από τους εσωτερικούς ελεγκτές του τρόπου 

λειτουργίας και του σκοπού του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

 Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης θα µπορούσε να οριστεί 

«το επηρεαζόµενο από τη διοίκηση και το προσωπικό της, σύστηµα, το οποίο 

περιλαµβάνει την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών της, την κατανοµή 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών , τη χρηµατοοικονοµική και λογιστική της οργάνωση, 

καθώς και όλα τα µέτρα και τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται» (Καζαντζής, 

2006). Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν ώστε να διασφαλίζονται 

(Καζαντζής, 2006): 

• Η διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων 

• Η µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών της στοιχείων 

και των οικονοµικών της καταστάσεων  

• Η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της 

οικονοµικότητας όλων των δραστηριοτήτων της  

• Η ενθάρρυνση και η µέτρηση της συµµόρφωσης της επιχείρησης στις 

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

λειτουργία της νόµους, διατάξεις και κανονισµούς 

 Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εµπεριέχει τη συνύπαρξη τόσο λογιστικών 

εσωτερικών ελέγχων όσο και διοικητικών και διαχειριστικών εσωτερικών 

ελέγχων. Η επίτευξη των δύο πρώτων σκοπών αποτελεί κύριο στόχο του 

λογιστικού εσωτερικού ελέγχου σε αντίθεση µε τους δύο τελευταίους οι οποίοι 

αποτελούν επιδίωξη του διαχειριστικού και διοικητικού εσωτερικού ελέγχου. 

Βέβαια στην πράξη πολλές φορές µέτρα και διαδικασίες που αφορούν την 

εξυπηρέτηση των σκοπών του λογιστικού εσωτερικού ελέγχου, εξυπηρετούν 

ταυτόχρονα και τους σκοπούς του διαχειριστικού και διοικητικού εσωτερικού 

ελέγχου (Παπάς, 1999). 
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 Η βάση των λογιστικών εσωτερικών ελέγχων είναι ότι σχεδιάζονται, ώστε να 

παρέχουν τη βεβαιότητα ότι (Καζαντζής, 2006): 

• Οι συναλλαγές γίνονται σύµφωνα µε τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση της 

διοίκησης. 

• Οι συναλλαγές καταχωρούνται µε τρόπο που να επιτρέπεται η κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές της 

λογιστικής και να αποδίδεται η ευθύνη των χειρισµών των περιουσιακών 

στοιχείων. 

• Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης επιτρέπεται µόνο µε 

εξουσιοδότηση της διοίκησης. 

• Οι καταχωρηµένες λογιστικές εγγραφές αναφορικά µε περιουσιακά στοιχεία 

συγκρίνονται µε τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία σε λογικά χρονικά 

διαστήµατα και σε τυχόν διαπιστώσεις αποκλίσεων γίνονται οι κατάλληλες 

ενέργειες. 

 Οι διοικητικοί εσωτερικοί έλεγχοι έχουν ως αντικείµενο τον τρόπο οργάνωσης 

και τη δοµή της επιχείρησης, τις κατευθυντήριες γραµµές και πολιτικές της 

διοίκησης, τους κανονισµούς ανάθεσης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης για τη 

λήψη αποφάσεων ή για τη διεκπεραίωση συναλλαγών και γενικά διενεργούνται για 

την ύπαρξη πλέγµατος ισχυρού εσωτερικού ελέγχου γύρω από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας της και την εναρµόνιση µε τις πολιτικές της (Καζαντζής, 2006).  

 Οι παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικοί, ώστε ένα σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου να χαρακτηρίζεται αποτελεσµατικό, είναι (Καζαντζής, 2006): 

• Προσωπικό µε επαγγελµατική επάρκεια και ευσυνειδησία 

• Κατάλληλη οργανωτική δοµή 

• Καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα 

• Περιορισµένη πρόσβαση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα στα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης 

• Υπηρεσία εσωτερικών ελεγκτών 

  Το πλαίσιο λειτουργίας µιας επιχείρησης µπορεί να είναι ευνοϊκό για την 

εφαρµογή ενός καλοσχεδιασµένου και αποδοτικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
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αλλά βασικό συστατικό για την υιοθέτηση του συστήµατος είναι ο προσδιορισµός της 

σχέσης που θα πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στο κόστος λειτουργίας του συστήµατος 

και στις ωφέλειες που  προκύπτουν από αυτό. Έτσι, κύριο µέληµα των διοικήσεων 

για την υλοποίηση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι η εύρεση 

εκείνου του σηµείου όπου  το κόστος της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου δεν θα 

είναι µεγαλύτερο από τα ευεργετήµατα που απορρέουν από τον εσωτερικό έλεγχο 

(Παπάς, 1999). 

 

5.4 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και για την αποφυγή εννοιολογικών συγχύσεων µε τη 

χρήση του όρου «Εσωτερικός Έλεγχος», χρησιµοποιείται ο όρος «Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία αναφέρεται στην ξεχωριστή αυτή λειτουργία της 

επιχείρησης που διενεργεί ελέγχους, δρα συµβουλευτικά και συµβάλλει στην 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

είναι αυτή, που, βάση των δοµών της, έχει την κύρια ευθύνη για την τήρηση των 

στόχων και  πολιτικών που έχει θέσει η διοίκηση, για τη βελτίωση  διαδικασιών και 

µέτρων ελέγχου, γενικά για την αξιολόγηση της επάρκειας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και την πληροφόρηση της διοίκησης για το «γίγνεσθαι» εντός 

του οργανισµού και την εύρυθµη λειτουργία και πορεία του. Σύµφωνα µε το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι µια 

ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί µέσα σε 

έναν οργανισµό µε σκοπό να εξετάσει και να αξιολογήσει τις δραστηριότητες αυτού 

(Καζαντζής, 2006). 

 Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

υψηλού επιπέδου και εξειδικευµένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οικονοµικής 

µονάδας, µε απώτερο σκοπό η οικονοµική µονάδα να επιτύχει την αποστολή της και 

τους αντικειµενικούς της σκοπούς, µέσω της παροχής προς αυτήν επιστηµονικών 

προσεγγίσεων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση κινδύνων, την αποτίµηση και 

βελτίωση των διαδικασιών και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Στην εισαγωγή 

των Επαγγελµατικών Προτύπων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 
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αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι «η βοήθεια προς τα 

µέλη του οργανισµού στην αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους. Για 

το σκοπό αυτό η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τα εφοδιάζει µε αναλύσεις, 

αξιολογήσεις, συστάσεις, συµβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόµενες 

δραστηριότητες. Ο αντικειµενικός σκοπός του ελέγχου συµπεριλαµβάνει και την 

άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου σε λογικό κόστος» (Καζαντζής, 2006). Η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι αναπόσπαστο τµήµα κάθε οργανισµού και 

διαµορφώνει το σύστηµα διαδικασιών του οργανισµού µε στόχο την κατάλληλη 

κατανοµή αρµοδιοτήτων στους υπαλλήλους, την ακρίβεια και αξιοπιστία των 

λογιστικών εγγραφών και βιβλίων, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και 

την αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού. Επιπλέον έργο της υπηρεσίας είναι 

να µεριµνά ώστε η συµπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας του προσωπικού να 

συµβαδίζουν µε τις αρχές και τις πολιτικές που έχουν υποδειχθεί από τη διοίκηση   

του οργανισµού. Τα αποτελέσµατα και οι προτάσεις ύστερα από τη διενέργεια κάθε 

ελέγχου γνωστοποιούνται στη διοίκηση για αξιολόγηση και τη λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). Η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου είναι επιφορτισµένη µε τις παρακάτω ενδεικτικές ευθύνες και αρµοδιότητες 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013): 

• Αποτιµά τη συµµόρφωση και εναρµόνιση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης µε τις θεσπισµένες και ενδεδειγµένες διαδικασίες, καθώς επίσης 

και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών αυτών και την αξιοπιστία της 

παραγόµενης πληροφόρησης. 

• Παρέχει ενηµέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης για τα αποτελέσµατα 

του ελεγκτικού έργου, υποβάλλοντας προτάσεις, όπως φροντίζει και για την 

υλοποίηση των µέτρων που υποδεικνύει η διοίκηση.  

• Ασκεί έλεγχο επί της πληρότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών 

εγγραφών, στοιχείων, βιβλίων και οικονοµικών καταστάσεων της 

επιχείρησης. 

• Αξιολογεί τις αποφάσεις, σχέδια δράσης και τις θεσπισµένες από τη διοίκηση 

διαδικασίες, το βαθµό εφαρµογής τους και τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία και κανονισµούς. 
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• Αξιολογεί την επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ του προσωπικού του 

οργανισµού τόσο εντός των τµηµάτων όσο και µεταξύ διαφορετικών 

τµηµάτων. 

• Ελέγχει την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών και 

αξιολογήσεων του προσωπικού του οργανισµού. 

• Κάνει εκτιµήσεις για τα κόστη κάθε τµήµατος ξεχωριστά της εταιρείας, τα 

συγκρίνει µε τα αρχικά υπολογισµένα κόστη, όπως και µε τα αντίστοιχα 

αναµενόµενα οφέλη και υποβάλλει προτάσεις για βελτιώσεις, όπου αυτές 

επιδέχονται. 

• Αξιολογεί την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε σχέση µε τους αρχικούς 

σχεδιασµούς και προϋπολογισµούς. 

• Εξετάζει και αξιολογεί µε συστηµατικό τρόπο τη διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου, αναζητώντας τις αιτίες που τον προκαλούν και  

προτείνοντας µέτρα για την αντιµετώπισή του. 

• Αξιολογεί τις διαδικασίες και τα µέτρα που έχουν ληφθεί, προκειµένου να 

προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, διενεργώντας 

επιβεβαιωτικούς ελέγχους για την ύπαρξή τους. 

• ∆ιενεργεί, ύστερα από εντολές της διοίκησης, ελέγχους ειδικού σκοπού. 

• Συνεργάζεται τόσο µε τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και µε εξωτερικούς 

ελεγκτές για το σχεδιασµό και τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων 

εξωτερικών ελέγχων. 

• Συµµετέχει στην οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή λειτουργιών και 

διαδικασιών του οργανισµού, που έχουν ως βάση την µηχανοργάνωση και τα 

πληροφοριακά συστήµατα. 

•  Ελέγχει τη νοµιµότητα των αµοιβών και παροχών προς τα µέλη της διοίκησης 

σύµφωνα  µε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. 

• ∆ιενεργεί έλεγχο για την τήρηση των δεσµεύσεων, που συµπεριλαµβάνονται 

στα ενηµερωτικά δελτία και επιχειρηµατικά σχέδια της επιχείρησης 

αναφορικά µε αντληθέντα κεφάλαια. 

• Εξετάζει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις καθώς και µε µέλη του διοικητικού της συµβουλίου. 

• Αξιολογεί τις επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών όλων των βαθµίδων εκτός 

της ανώτατης διοίκησης (Καζαντζής, 2006). 
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• ∆ιαπιστώνει το βαθµό αντίληψης των αρµοδιοτήτων και της αποστολής των 

διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης, το επίπεδο στελέχωσής τους και το 

βαθµό αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού τους Καζαντζής, 2006). 

 

 

5.5 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η αξιολόγηση και µέτρηση του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου απαιτεί την 

εφαρµογή ορισµένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι τα «Πρότυπα για την 

Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου», τα οποία έχουν εκδοθεί από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και είναι αυτά που καθορίζουν τη φύση, την 

έκταση και το σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Οι οικονοµικές οντότητες, 

που διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να υιοθετούν και να 

υποστηρίζουν τα πρότυπα αυτά, έχοντάς τα ως οδηγό για τις εργασίες της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και για τη µέτρηση των εργασιών αυτών. Επιδίωξη των 

επαγγελµατικών προτύπων είναι η παρουσίαση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών, 

όπως θα πρέπει να είναι στην πραγµατικότητα και όπως αυτό θα πρέπει να ασκείται, 

εξυπηρετώντας τους ίδιους τους εσωτερικούς ελεγκτές και όσους σχετίζονται µε τα 

αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον τα επαγγελµατικά πρότυπα 

αποτελούν ένα µέτρο για τους ενδιαφερόµενους γύρω από έναν οργανισµό, για το τι 

πρέπει να αναµένουν ότι θα αποκοµίσουν από τη διενέργεια ενός εσωτερικού ελέγχου 

(Καζαντζής, 2006). 

 Τα γενικά πρότυπα για την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου, που 

παρατίθενται παρακάτω, είναι πέντε και αναφέρονται κυρίως στο πρόσωπο και το 

ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή κατά τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Ανεξαρτησία 

  Σύµφωνα µε το Επαγγελµατικό πρότυπο 100 οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες, τις οποίες ελέγχουν. Σε αυτή την 

περίπτωση µπορούν να δρουν αντικειµενικά και να πραγµατοποιούν ελέγχους, 



50 
 

εκφέροντας αµερόληπτες κρίσεις. Η ανεξαρτησία κατά την εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών επιτυγχάνεται µέσω της οργανωτικής διάρθρωσης του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και της αντικειµενικότητας. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να διαθέτει επαρκή οργανωτική διάρθρωση, ώστε να επιτυγχάνει το σκοπό 

λειτουργίας του και ταυτόχρονα η στήριξη της ανώτατης διοίκησης προς τους 

εσωτερικούς ελεγκτές θα πρέπει να είναι δεδοµένη, ώστε αυτοί να λειτουργούν 

ελεύθερα. Η αντικειµενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι το άλλο 

βασικό στοιχείο που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν 

λαµβάνουν υπόψη τους διαφορετικές γνώµες, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει 

να επηρεάζεται το έργο τους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Επαγγελµατική Κατάρτιση 

 Το επαγγελµατικό πρότυπο 200 αναφέρεται στην επαγγελµατική επάρκεια και 

επιµέλεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές ως βασικό ποιοτικό 

στοιχείο  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έτσι, το τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να απαρτίζεται από άτοµα υψηλού επιπέδου γνώσεων και 

ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιοτικών 

ελέγχων, καθώς και να υπάρχει εποπτεία της όλης διαδικασίας του εσωτερικού 

ελέγχου. Εκτός της ευθύνης του διευθυντή εσωτερικού ελέγχου για τη στελέχωση του 

τµήµατος µε ικανά άτοµα, την ευθύνη έχουν και οι ίδιοι εσωτερικοί ελεγκτές από τη 

δική τους πλευρά για τα  προσόντα τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να 

συµµορφώνονται µε τον θεσπισµένο Κώδικα ∆εοντολογίας και να ενεργούν σύµφωνα 

µε τις αρχές και υποδείξεις αυτού. Επίσης η ικανότητα αποτελεσµατικής επικοινωνίας 

τόσο µε συναδέλφους, όσο και η προφορική και γραπτή επικοινωνία αποτελεί βασικό 

στοιχείο της επαγγελµατικής κατάρτισης ενός εσωτερικού ελεγκτή. Για να έχει 

διάρκεια η αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελεγκτή απαιτείται η συνεχής 

επιµόρφωσή του µε ενηµέρωσή για τις βελτιώσεις και εξελίξεις αναφορικά µε 

πρότυπα ,διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου. Τέλος οι εσωτερικοί ελεγκτές απαιτείται 

να συµπεριφέρονται µε επαγγελµατισµό και συνέπεια κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών τους εργασιών (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου 

 Σύµφωνα µε το Επαγγελµατικό πρότυπο 300 το πλαίσιο δραστηριοτήτων του 

εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην εξέταση και αξιολόγηση των διαδικασιών που 
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τηρούνται για την επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης, δηλαδή στην εξέταση και 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Βάσει 

του προτύπου λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διαπιστώνει αν 

επιτυγχάνονται οι αντικειµενικοί σκοποί της επιχείρησης µέσω των δραστηριοτήτων 

του. Έτσι, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ελέγχουν την αξιοπιστία και 

ειλικρίνεια των πληροφοριών που παράγονται στο πλαίσιο λειτουργίας της 

επιχείρησης, αλλά και να εξετάζουν τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την µέτρηση 

και παρουσίαση αυτών των πληροφοριών. Επιπρόσθετα έργο των εσωτερικών 

ελεγκτών είναι ο έλεγχος συµµόρφωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται ως 

προς τους κανονισµούς, τα σχέδια δράσης, τις οδηγίες και την ισχύουσα νοµοθεσία, 

ώστε να µην επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της επιχείρησης. Η διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού αποτελεί και αυτή µια σηµαίνουσα 

δραστηριότητα των εσωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι έχουν ως µέληµά τους την 

επιβεβαίωση ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων µέσω καταµετρήσεων αλλά και 

την αξιολόγηση της επάρκειας των µέσων καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων. 

Κατ’ επέκταση έργο των εσωτερικών ελεγκτών είναι και η αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικής και οικονοµικής διαχείρισης των πόρων του οργανισµού και η 

αποφυγή σπαταλών. Τέλος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εσωτερικού 

ελέγχου είναι και η διαπίστωση του αν τα αποτελέσµατα, που έχουν επιτευχθεί, 

συνάδουν µε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

 Η εκτέλεση της εργασίας του ελέγχου κατά το Επαγγελµατικό Πρότυπο 400 

περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εξέταση και αξιολόγηση των λαµβανοµένων 

πληροφοριών, την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου και τον έλεγχο 

συµµόρφωσης των διαδικασιών µε τις υποδείξεις. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πριν από 

κάθε έλεγχο πρέπει να συντάσσουν ολοκληρωµένο και τεκµηριωµένο πρόγραµµα του 

ελέγχου, όπου εκεί παρατίθενται οι αντικειµενικοί του στόχοι, η έκταση και ο τρόπος 

διενέργειάς του και καταγραφής των αποτελεσµάτων. Οι παρεχόµενες πληροφορίες  

συλλέγονται, αναλύονται, ερµηνεύονται και ταξινοµούνται από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές, προκειµένου τα εξαγόµενα αποτελέσµατα να είναι άρτια τεκµηριωµένα και 

στη συνέχεια οφείλουν να γνωστοποιούνται µε την έκθεση ελέγχου προς την 

διοίκηση της εταιρείας. Οι διαδικασίες του ελέγχου ολοκληρώνονται µε τη διενέργεια 
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επιβεβαιωτικών ελέγχων για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις και 

παρατηρήσεις του ελέγχου (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

∆ιοίκηση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 Ο διευθυντής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε το 

Επαγγελµατικό Πρότυπο 500 έχει την ευθύνη για τη σωστή διοίκηση του τµήµατος 

προβαίνοντας σε ορισµένες ενέργειες. Μέριµνά του είναι η γραπτή καταχώρηση των 

στόχων λειτουργίας  του τµήµατος, η οργανωτική του διάρθρωση και οι αρµοδιότητες 

και καθήκοντα των υπαλλήλων του τµήµατος. Ευθύνη του διευθυντή είναι η 

εκπόνηση σχεδίων δράσης καθώς και η διοίκηση του προσωπικού του τµήµατος  

µέσω γραπτών κατευθύνσεων. Επίσης, έργο του είναι η κατάλληλη επιλογή, η 

περαιτέρω εκπαίδευση, η καθοδήγηση και η αξιολόγηση του βοηθητικού προσωπικού 

του τµήµατος. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου φροντίζει για την εξυπηρέτηση των 

εξωτερικών ελεγκτών και τη συντονισµένη συνεργασία µε τους εσωτερικούς, καθώς 

επίσης σχεδιάζει και εφαρµόζει ειδικό πρόγραµµα αξιολόγησης των ελεγκτικών 

εργασιών, διαβεβαιώνοντας έτσι ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι εναρµονισµένοι µε 

τα πρότυπα διεξαγωγής τους, τον κανονισµό του τµήµατος και την κείµενη νοµοθεσία 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

5.6 Στάδια Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες ανάλογα µε το αντικείµενο και το σκοπό που πρόκειται να 

εξυπηρετήσουν είναι δυνατό να διαφοροποιούνται µεταξύ των εταιρειών που 

διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους. Η εφαρµογή όµως των ελεγκτικών διαδικασιών 

γίνεται µε τους ίδιους κανόνες και αρχές σε όλες τις περιπτώσεις και βασίζεται σε 

συγκεκριµένα επιστηµονικά πρότυπα. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου 

περιλαµβάνει ορισµένα συγκεκριµένα στάδια τα οποία είναι: α) η προκαταρκτική 

έρευνα, β) η σύνταξη προγράµµατος ελέγχου, γ) η επιτόπια εργασία, δ) οι εκθέσεις 

ελέγχου και ε) οι µεταγενέστερες ενέργειες (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 
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 Το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας είναι το πρώτο και περιλαµβάνει τη 

συλλογή και συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και στοιχείων, 

προκειµένου να γίνει η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ελέγχου, στο 

οποίο θα περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Στο 

πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας οι διαδικασίες ξεκινούν µε την προετοιµασία, η 

οποία γίνεται και περιλαµβάνει την ενηµέρωση του εσωτερικού ελεγκτή για τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει η ελεγχόµενη επιχείρηση, τη νοµική και οργανωτική της 

δοµή, το άνοιγµα του µόνιµου φακέλου ελέγχου, τη  µελέτη φακέλων ελέγχου 

προηγούµενων χρήσεων, που αφορούν τις δραστηριότητες που πρόκειται να 

ελεγχθούν, καθώς και την αξιολόγηση της οργάνωσης των δραστηριοτήτων αυτών. 

Στη συνέχεια δηµιουργούνται ερωτηµατολόγια, ώστε ο εσωτερικός ελεγκτής να 

αποκοµίσει µια αρχική εικόνα για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της 

δραστηριότητας ή τοµέα που θα ελέγξει και προχωρά στη διενέργεια αρχικών 

συναντήσεων και συνεντεύξεων µε τους προϊσταµένους τους,  µε σκοπό την εξήγηση 

του σκοπού του ελέγχου, τη ρύθµιση διαδικαστικών ζητηµάτων  και τη δηµιουργία 

πνεύµατος συνεργασίας. Κατά την επόµενη φάση ο εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει 

όσες περισσότερες πληροφορίες και δεδοµένα που αφορούν την προς έλεγχο 

δραστηριότητα, ώστε να έχει γνώση του τρόπου λειτουργίας της και του σκοπού που 

αυτή εξυπηρετεί, λαµβάνοντας παράλληλα και την απαιτούµενη πληροφόρηση για τη 

διοίκηση και το προσωπικό που συµµετέχει στη δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σηµαντικό 

βήµα στην προκαταρκτική έρευνα είναι η φυσική επισκόπηση που πραγµατοποιεί ο 

εσωτερικός ελεγκτής, για να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας τµηµάτων του 

οργανισµού και των εργασιών που περιλαµβάνει η κάθε δραστηριότητα, µε 

επισκέψεις στους χώρους των τµηµάτων και τις εγκαταστάσεις του οργανισµού. 

Επόµενο βήµα είναι η κατάρτιση διαγραµµάτων ροής διαδικασιών, µε τα οποία ο 

εσωτερικός ελεγκτής αποκτά µια εικόνα για τις λειτουργίες και διαδικασίες που 

ακολουθούνται, την οποία µεταφέρει και προς τους  προϊσταµένους του. Κατόπιν 

εκτιµούνται και αξιολογούνται οι κίνδυνοι που ενέχει η κάθε δραστηριότητα καθώς 

και η διαδικασία διαχείρισής τους από τη διοίκηση του οργανισµού και ο εσωτερικός 

ελεγκτής προβαίνει στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προκαταρκτικής 

έρευνας, έχοντας διαµορφώσει µια εικόνα και άποψη για το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου της δραστηριότητας που πρόκειται να ελέγξει, ώστε να προχωρήσει στη 

σύνταξη του κατάλληλου προγράµµατος ελέγχου (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 
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 Η σύνταξη του προγράµµατος ελέγχου, που είναι το δεύτερο στάδιο στη 

διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, αφορά την κατάρτιση από τον εσωτερικό ελεγκτή 

ενός µακροπρόθεσµου προγράµµατος και ενός βραχυπρόθεσµου (ετήσιου) 

προγράµµατος ελέγχου σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Στο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα εµπεριέχεται η 

µορφή και η ουσία του διενεργούµενου έλεγχου, τα οποία οριοθετούνται από το 

µέγεθος και το ρυθµό µε τον οποίο αναπτύσσεται η επιχείρηση, το είδος του κλάδου 

στον οποίο ανήκει, τις πιο σηµαντικές λειτουργίες και κινδύνους κάθε 

δραστηριότητας χωρίς  προηγούµενη προκαταρκτική έρευνα. Στο βραχυπρόθεσµο 

πρόγραµµα ελέγχου περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι εργασίες και διαδικασίες κάθε 

ελεγκτικού έργου. Πιο συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα αυτό καθορίζεται η φύση του 

ελέγχου και οι σκοποί του, ορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων που είναι απαραίτητοι 

για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υπολογίζεται το κόστος του και ο αναµενόµενος 

χρόνος για την υλοποίηση του ελεγκτικού έργου, όπως επίσης ορίζονται τα δείγµατα 

ελέγχου. Παράλληλα µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος ελέγχου, ο εσωτερικός 

ελεγκτής προβαίνει και στην αξιολόγησή του, προκειµένου να προσαρµόζει το 

πρόγραµµα ανάλογα µε τις πραγµατικές περιστάσεις και ανάγκες που προκύπτουν 

κατά την εφαρµογή του προγράµµατος (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 Σε συνέχεια της σύνταξης του προγράµµατος ελέγχου έπεται το βήµα της 

επιτόπιας εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή. Μέρος των ελεγκτικών ενεργειών 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο χώρο της ελεγχόµενης δραστηριότητας, αλλά και 

µέρος τους είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί στο γραφείο του εσωτερικού ελεγκτή. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής στο στάδιο αυτό προβαίνει σε µια σειρά ελέγχων. Βασικά είδη 

ελέγχων είναι οι έλεγχοι διαδικασιών µε σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των ακολουθούµενων διαδικασιών και οι έλεγχοι τεκµηρίωσης εργασιών, 

οι οποίοι έχουν στόχο να διαπιστώσουν έγκαιρα σφάλµατα και παραλείψεις, 

προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα και να διατυπωθούν προτάσεις βελτιώσεων. 

Στην πρώτη περίπτωση ελέγχων αξιολογείται το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου από 

τον εσωτερικό ελεγκτή, οποίος προσπαθεί να εντοπίσει πιθανά σφάλµατα, που δεν θα 

γινόταν αντιληπτά από τα υπάρχοντα µέτρα ελέγχου, ενώ µε τους ελέγχους 

τεκµηρίωσης εργασιών αποδεικνύεται στην πράξη τι λάθη και παραλείψεις έγιναν. 

Και τα δύο είδη ελέγχων γίνονται δειγµατοληπτικά, αποτέλεσµα του µεγάλου όγκου 
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δεδοµένων και στοιχείων που υπόκεινται σε έλεγχο αλλά και του κόστους που 

αναλογεί σε κάθε έλεγχο (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 Με την ολοκλήρωση των προηγούµενων βηµάτων και σε συνέχειά τους, ο 

εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής του 

εργασίας προς τη διοίκηση της εταιρείας. Η ενηµέρωση της διοίκησης λαµβάνει χώρα 

µε την έκθεση ελέγχου, η οποία πρέπει να έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο, δοµή και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και η οποία υποβάλλεται και προς τη γενική συνέλευση των 

µετόχων και δηµοσιεύεται µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Με την έκθεση ελέγχου 

επιτυγχάνεται η πληροφόρηση της διοίκησης για τα αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα των ελεγκτικών ενεργειών και ταυτόχρονα ενηµερώνεται και 

παροτρύνεται για τα απαραίτητα βελτιωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να 

επιτυγχάνονται οι αντικειµενικοί σκοποί της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα η έκθεση 

ελέγχου περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις ελεγκτικές ενέργειες στις οποίες προέβη 

ο εσωτερικός ελεγκτής, µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, µε τις προτάσεις του 

εσωτερικού ελεγκτή για βελτιωτικά µέτρα και γενικά πληροφορίες για το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης δραστηριότητας ή τοµέα. Σε ενδεχόµενες 

περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα του ελέγχου ή οι συνθήκες υπό τις οποίες 

διενεργήθηκε δεν επιτρέπουν στον εσωτερικό ελεγκτή να εκφράσει τη γνώµη του και 

να συντάξει έκθεση ελέγχου, τότε αυτός πρέπει να δικαιολογεί πλήρως την άρνησή 

του (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 Το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού έλεγχου και αφού 

συντάχθηκε η έκθεση ελέγχου, είναι οι µεταγενέστερες ενέργειες από την πλευρά των 

εσωτερικών ελεγκτών και οι οποίες είναι η διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας, 

της αποτελεσµατικότητας και του χρόνου εφαρµογής των µέτρων και ενεργειών που 

αποφάσισε η διοίκηση της εταιρείας ως απόρροια των συµπερασµάτων των 

εσωτερικών ελεγκτών κατόπιν των ελέγχων που διενήργησαν. Οι προτάσεις και 

µέτρα που προτείνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές προς τη διοίκηση για υιοθέτηση και 

υλοποίηση ποικίλλουν ανάλογα µε τη σηµαντικότητα και το χαρακτήρα των 

αποτελεσµάτων των ελέγχων. Έτσι, τα µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν τροποποίηση 

υφιστάµενων διαδικασιών ή δηµιουργία νέων, αναθέσεις πρόσθετων αρµοδιοτήτων, 

κατάλληλο καταµερισµό αρµοδιοτήτων και καθηκόντων, εφαρµογή επιπλέον ή 

διαφορετικών µέτρων ελέγχου και συνυπολογισµούς οικονοµικών µεγεθών. Η 

συµµετοχή των εσωτερικών ελεγκτών στη διαδικασία επιλογής και εφαρµογής των 
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κατάλληλων βελτιωτικών µέτρων ισοδυναµεί µε την ολοκλήρωση των ενεργειών 

τους για ένα άρτια οργανωµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

 

5.7 Εσωτερικός Ελεγκτής 

 

Η ανάπτυξη και µεγέθυνση των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τις συνεχείς εξελίξεις 

στο ευρύτερο οικονοµικό γίγνεσθαι έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ενός πολυσύνθετου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, το οποίο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αδυνατούν 

να διαχειριστούν πλήρως από µόνες τους. Η αδυναµία πλήρους πληροφόρησης και 

ελέγχου των εντός της επιχείρησης δραστηριοτήτων και διαδικασιών, προκειµένου να 

λαµβάνονται οι σωστές αποφάσεις, έχει οδηγήσει τις διοικήσεις να αναθέτουν το έργο 

αυτό σε ειδικά εξουσιοδοτηµένα στελέχη, τα οποία ονοµάζονται εσωτερικοί ελεγκτές 

(Παπαστάθης, 2003). 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπάλληλοι της ίδιας της επιχείρησης, γεγονός 

που σηµαίνει ότι δεν είναι πλήρως ανεξάρτητοι ως προς την ίδια την επιχείρηση, 

κατέχουν όµως υψηλές ιεραρχικά θέσεις, µε διαφοροποιήσεις από επιχείρηση σε 

επιχείρηση και ανάλογα µε τη σηµασία που αποδίδει η διοίκηση στο έργο τους και 

είναι ανεξάρτητοι από τους διευθυντές και το προσωπικό των τµηµάτων που 

ελέγχουν. Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντά τους ποικίλλουν ανάλογα µε το 

αντικείµενο της κάθε επιχείρησης, τη φύση των εργασιών της, την οργανωτική της 

δοµή και τους σκοπούς των ελέγχων. Μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχους τήρησης 

εσωτερικών διαδικασιών ή σε λειτουργικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Παρέχουν 

στη διοίκηση της επιχείρησης την πληροφόρηση που απαιτείται, ώστε να 

εφαρµόζεται η στρατηγική της και να επιτυγχάνονται οι αντικειµενικοί της σκοποί 

µέσω του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και 

µε την υποβολή προτάσεων για τη λήψη βελτιωτικών µέτρων, όπου αυτά κρίνονται 

αναγκαία. Αναλυτικότερα, έργο των εσωτερικών ελεγκτών είναι να διαπιστώνουν  αν 

τα θεσπισµένα µέτρα και διαδικασίες της διοίκησης ακολουθούνται από το 

προσωπικό της επιχείρησης, αν οι αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου είναι 

σηµαντικές, αν η παραγόµενη και παρεχόµενη πληροφόρηση είναι αξιόπιστη. Επίσης, 
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οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εξετάζουν αν τα οφέλη, που προκύπτουν από την 

εφαρµογή του εσωτερικού, ελέγχου υπερβαίνουν ή υπολείπονται του κόστους 

εφαρµογής του (Καζαντζής, 2006) 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι και πρέπει να είναι στελέχη  υψηλού επιπέδου 

επιδόσεων µε αυξηµένες ικανότητες και δεξιότητες, τα οποία πρέπει να 

χαρακτηρίζονται  και να διαθέτουν προσόντα όπως (Παπαστάθης, 2003):  

• Άριστη επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση µε εξειδικευµένες 

γνώσεις και συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση αναφορικά µε το αντικείµενό 

τους. 

• Ικανότητα αντίληψης γεγονότων και δεδοµένων, ιδιαίτερα του 

επιχειρηµατικού κινδύνου, ώστε οι εκτιµήσεις και τα συµπεράσµατά τους να 

είναι αντικειµενικά και πλήρως τεκµηριωµένα. 

• Ανεπηρέαστη σκέψη και ανεξαρτησία έκφρασης γνώµης µε ακεραιότητα 

χαρακτήρα και ικανότητα αντίστασης σε πιέσεις. 

• Υπευθυνότητα, εχεµύθεια και επιµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, µε αυξηµένο αίσθηµα επαγγελµατικής και προσωπικής ηθικής.  

• Αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες και το έργο τους, µε επαγγελµατική 

συνέπεια και προσήλωση στις επιστηµονικές τεχνικές και τα θεσπισµένα 

πρότυπα. 

• Ικανότητα αξιολόγησης, ανάλυσης και ερµηνείας δεδοµένων και ευρηµάτων 

µε στόχο την αντικειµενική παρουσίασή τους και ρεαλιστική υποβολή 

προτάσεων. 

• Ικανότητα προσαρµογής στις απαιτήσεις του επαγγελµατικού του 

περιβάλλοντος, στις εξελίξεις  και στα νέα δεδοµένα γύρω από αυτό. 

• Ευχέρεια έκφρασης και επικοινωνίας τόσο στο γραπτό όσο και στον 

προφορικό λόγο, καθώς και ευχέρεια στη χρήση νέων µέσων εργασίας και 

εφαρµογή νέων µεθόδων και τεχνικών.  

• Η ευγένεια και η ειλικρίνεια πρέπει να είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις 

επαφές µε τους ελεγχόµενους, το προσωπικό της επιχείρησης και µε τους 

συναδέλφους τους. 

• Προθυµία για συνεργασία αλλά και διακριτικότητα κατά την άσκηση του 

ελεγκτικού τους έργου. 
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• ∆ιορατικότητα για την πρόληψη προβληµατικών καταστάσεων και ευελιξία 

στην αντιµετώπισή τους. 

 Η σπουδαιότητα του  ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών στην ανάπτυξη των 

οικονοµικών µονάδων και την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, που θα 

τις καθιστούν βιώσιµες και ισχυρές, αναγνωρίζεται συνεχώς γι αυτό και στις 

αναπτυγµένες οικονοµίες έχουν συσταθεί ενώσεις και ινστιτούτα εσωτερικών 

ελεγκτών, τα οποία προάγουν ζητήµατα εσωτερικού ελέγχου, όπως η εισαγωγή και 

καθιέρωση ελεγκτικών προτύπων, η δηµιουργία κώδικα και προτύπων 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς, η αναβάθµιση και διεύρυνση του ρόλου των 

εσωτερικών ελεγκτών και η προστασία και προαγωγή του επαγγέλµατος του 

εσωτερικού ελεγκτή (Καζαντζής, 2006). 

 

5.8 Επιτροπή Ελέγχου 

 

Η  Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) ενός οργανισµού συγκροτείται ύστερα από 

απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, από το οποίο πηγάζουν και οι εξουσίες 

της. Ο χαρακτήρας της Επιτροπής είναι συµβουλευτικός, καθώς αποτελεί προέκταση 

της διοίκησης, ενώ οι ευθύνες, οι αρµοδιότητες και το κύρος της είναι αυξηµένα. 

Ευθύνες και αρµοδιότητες θα µπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω 

(Καζαντζής,2006;Παπαστάθης,2003): 

• Έχει αρµοδιότητα για θέµατα αναφορικά µε την επάρκεια της λειτουργίας της 

οργανωτικής δοµής του οργανισµού, την αξιολόγηση της εφαρµογής των 

διαδικασιών του, µέσω των σχετικών µηχανισµών, όπως επίσης και για 

ελεγκτικά ζητήµατα που σχετίζονται µε πολιτικές και στρατηγικές του 

οργανισµού 

• Ευθύνεται για την υιοθέτηση και θέσπιση κανονισµού οργάνωσης και 

λειτουργίας των διαδικασιών και την εφαρµογή των αποφάσεων της 

διοίκησης 

• Είναι αρµόδια για τον επανέλεγχο και επανεξέταση, σε τακτές χρονικές 

περιόδους, της υφιστάµενης οργάνωσης και των δραστηριοτήτων του 
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οργανισµού, της διαπίστωσης της επάρκειας ή µη της οργάνωσής του, ενώ, 

σε πιθανή απόκλιση από τις πολιτικές της διοίκησης, έργο της είναι η 

επισήµανση των αδυναµιών και η υπόδειξη βελτιωτικών µέτρων 

• Παράλληλα µε τη διοίκηση ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο επιβλέπει τη 

διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και είναι σε συνεχή επικοινωνία µαζί της, 

προκειµένου να εξασφαλίζονται οι καταλληλότερες συνθήκες άσκησης του 

εσωτερικού ελέγχου 

• Συνεργάζεται µε το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου για την τελική διαµόρφωση  

του ετήσιου προγράµµατος ελέγχου, καθώς και για ζητήµατα στρατηγικής, 

που χαρακτηρίζονται υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου 

• Είναι υπεύθυνη για τα τελικά πορίσµατα και αναφορές που συντάσσονται 

από τη διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, συζητώντας τις εισηγήσεις και 

προτάσεις της µε τα εµπλεκόµενα τµήµατα του οργανισµού, προωθώντας τες 

προς υλοποίηση και εφαρµογή µε παράλληλη επίβλεψή τους 

• Φροντίζει για τη συµµετοχή του επικεφαλής του τµήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου σε συναντήσεις και διάλογο µε τη διοίκηση για καίρια θέµατα και  

τη λήψη αποφάσεων που στηρίζονται στα αποτελέσµατα του εσωτερικού 

ελέγχου 

 Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να συνάδει µε τα ιδιαίτερα 

οργανωτικά χαρακτηριστικά του οργανισµού ως σύνολο και θα πρέπει να υπάρχει 

σαφής κατανόηση των ευθυνών της, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία µε 

τις ανάγκες και επιδιώξεις του οργανισµού. Εκτός των προαναφερθέντων 

αρµοδιοτήτων, βασική ευθύνη της Επιτροπής είναι η επιτήρηση της διαδικασίας 

κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ενός οργανισµού, της οποίας 

διαδικασίας την ευθύνη έχει η ∆ιοίκηση αυτού. Περαιτέρω ευθύνη της είναι και η 

επίβλεψη του ρόλου και του έργου τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών 

ελεγκτών αλλά και της µεταξύ τους συνεργασίας και συντονισµού. Μεγάλη σηµασία 

για τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα της Επιτροπής Ελέγχου έχει η 

ποιότητα των µελών που την απαρτίζουν. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής θα πρέπει να µεριµνά, ώστε τα µέλη 

της να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η 

ανεξαρτησία που, θα πρέπει να διακρίνει το κάθε µέλος, και η ικανότητά του να 

αντιστέκεται σε ενδεχόµενες πιέσεις από την πλευρά της ∆ιοίκησης, ώστε να 
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αποφεύγονται παρατυπίες και να διασφαλίζεται η διαφάνεια των λειτουργιών και 

διαδικασιών. Επιπλέον, οι γνώσεις και η εµπειρία των µελών θα πρέπει να είναι 

υψηλού επιπέδου καθώς και να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται το διαχωρισµό του 

ρόλου της Επιτροπής να επιβλέπει από το ρόλο της ∆ιοίκησης να λαµβάνει 

αποφάσεις (Καζαντζής,2006).  

 

5.9 Εσωτερικός έλεγχος και επενδυτικές υπηρεσίες 

 

Αποτέλεσµα του προβληµατισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισµό ενός 

πλαισίου που θα περιλαµβάνει τις βασικές παραµέτρους του εσωτερικού ελέγχου 

είναι η Οδηγία που εκδόθηκε και αφορά στις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων 

(Markets in Financial Instruments Directive). Σκοπός της συγκεκριµένης Οδηγίας 

είναι η κοινή και εναρµονισµένη ρύθµιση των επενδυτικών υπηρεσιών, που 

παρέχονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Οδηγία ρυθµίζει όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες 

και στοχεύει να αυξήσει τον υγιή ανταγωνισµό µε ταυτόχρονη προστασία τόσο αυτού 

όσο και του καταναλωτικού κοινού επενδυτικών υπηρεσιών. Η MiFID σε σχέση µε 

την προϋπάρχουσα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τις επενδυτικές 

υπηρεσίες εκτός των γενικών αρχών της, εισήγαγε ένα πλαίσιο καινοτοµιών, το οποίο 

στη συνέχεια λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους της 

Ευρωζώνης µετεξέλιξε και προσάρµοσε στις υφιστάµενες συνθήκες (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

 Με την έκδοση της νέας Οδηγίας ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου αποκτά 

ακόµα µεγαλύτερη σηµασία και οι πρακτικές και λειτουργίες του αναδεικνύονται σε 

βασικούς πυλώνες µιας εναρµονισµένης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 

επενδυτικών υπηρεσιών. Κύριο µέληµα της Οδηγίας είναι η έµφαση που δίνεται στην 

ανάγκη ύπαρξης και υιοθέτησης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου από εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών, όπως επίσης και στην 

έννοια του «outsourcing», δηλαδή της εξωτερικής ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου. 

Βάσει της Οδηγίας οι εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να εφαρµόζουν 

ορθολογικές διοικητικές και λογιστικές πρακτικές και διαδικασίες και 

αποτελεσµατικές λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, προκειµένου να είναι σε θέση να 
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κάνουν αξιόπιστες εκτιµήσεις του κινδύνου, καθώς επίσης να προβαίνουν στη λήψη 

εκείνων των µέτρων που είναι απαραίτητα, ώστε να µειώνεται η πιθανότητα αύξησης 

του λειτουργικού κινδύνου, ειδικά στις περιπτώσεις που µια εταιρεία αναθέτει σε 

τρίτο να εκτελέσει µέρος των δραστηριοτήτων επιχειρησιακού ή επενδυτικού 

χαρακτήρα. Σύµφωνα µε την Οδηγία η εξωτερική ανάθεση σε τρίτους εκτέλεσης 

ορισµένων σηµαντικών λειτουργιών οφείλει να γίνεται µε τρόπο που εξασφαλίζει την 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου και να µην θέτει εµπόδια στις 

εποπτικές αρχές κατά την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων της 

εταιρείας (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 Επακόλουθο των προηγούµενων είναι το γεγονός ότι ο ρόλος και η σηµασία 

του εσωτερικού ελέγχου είναι κύρια στοιχεία της αποτελεσµατικής και 

ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών επενδυτικών υπηρεσιών, γι αυτό και η 

MiFID αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος. 

 

5.10 Εσωτερικός έλεγχος και η Επιτροπή της Βασιλείας 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελεί ένα πλαίσιο συµφωνιών και κανονιστικών 

διατάξεων, το οποίο σκοπό έχει τη ρύθµιση όλων των ζητηµάτων επίβλεψης των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και περιλαµβάνει τις συµφωνίες της Βασιλείας Ι, 

Βασιλείας ΙΙ και Βασιλείας ΙΙΙ.  

 Βάσει της Βασιλείας ΙΙ στόχος είναι  η δηµιουργία ενός διεθνούς πρότυπου 

ελέγχου, προκειµένου τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να προστατευτούν από 

πιθανούς λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι ρυθµίσεις της 

συµφωνίας αφορούν κυρίως το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας των ιδρυµάτων, ώστε 

τα ιδρύµατα να προβαίνουν σε ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων τους, 

αντιµετωπίζοντας τους ενδεχόµενους κινδύνους, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε 

αυτούς. Η συµφωνία στηρίζεται σε τρεις «πυλώνες», όπως ονοµάζονται. Ο πρώτος 

καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε να αντιµετωπίζονται ο 

πιστωτικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος αγοράς. Ο δεύτερος παρέχει στις 

ελεγκτικές και ρυθµιστικές αρχές τα εργαλεία για την επίτευξη των σκοπών και των 

υπολογισµών του πρώτου πυλώνα, αλλά και το πλαίσιο, µέσω του οποίου τα ίδια τα 
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ιδρύµατα µπορούν να επιτηρούν τις µεθόδους που χρησιµοποιούν για τη διαχείριση 

των κινδύνων. Με τον τρίτο πυλώνα δηµιουργείται ένα πλαίσιο κανονισµών 

αναφορικά µε την ολοκληρωµένη και ορθή γνωστοποίηση των εκτιµήσεων του 

πρώτου και δεύτερου πυλώνα, εξασφαλίζοντας στις ελεγκτικές αρχές και το 

επενδυτικό κοινό  πληροφόρηση για την κατάσταση του χρηµατοπιστωτικού 

ιδρύµατος (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  

 Τα ζητήµατα που θίγονται µε τις διατάξεις και τις προτάσεις της Βασιλείας ΙΙ 

σχετίζονται επί της ουσίας άµεσα µε τον εσωτερικό έλεγχο των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, δηµιουργώντας ένα πλαίσιο ελέγχου, που εξασφαλίζει και τα ίδια τα 

ιδρύµατα και το επενδυτικό κοινό. Μέσω του πρώτου πυλώνα και των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου ποσοτικοποιείται ο κίνδυνος, εκτιµάται η αναγκαία κεφαλαιακή 

επάρκεια και διαπιστώνονται οι στρεβλώσεις αλλά και οι απαραίτητες βελτιώσεις. Η 

συµβολή του εσωτερικού ελέγχου είναι ακόµα πιο σηµαντική µέσω του δεύτερου 

πυλώνα, όπου καθορίζονται το ρυθµιστικό πλαίσιο, τα εργαλεία και οι ελεγκτικές 

µέθοδοι  παρακολούθησης της διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή µέσα από τη 

συµφωνία επιχειρεί τη θωράκιση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου τονίζοντας τη 

σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στην αποτελεσµατική επιτήρηση των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Μέληµα των διοικήσεων των ιδρυµάτων είναι η 

υιοθέτηση και στήριξη συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και εταιρικών 

πολιτικών και επίσηµων διαδικασιών. Περαιτέρω η συµφωνία αποσκοπεί και στην 

αξιολόγηση του συστήµατος διοίκησης αλλά και των ίδιων των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται η επάρκειά τους. Η Βασιλεία ΙΙ δίνει 

µεγάλη έµφαση στον εσωτερικό έλεγχο, µε την έννοια ότι αυτός παρέχει τη 

βεβαιότητα ότι οι πρακτικές των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ως προς τη 

διαχείριση του κινδύνου και της φερεγγυότητας είναι αποτελεσµατικές και 

διασφαλίζονται τα ιδρύµατα και το επενδυτικό κοινό (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013).  

 Η Επιτροπή της Βασιλείας, λόγω της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης 

και θέλοντας να συµπληρώσει παραλείψεις και να προβεί σε βελτιώσεις, εξέδωσε τη 

συµφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ. Σκοπός της Επιτροπής ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων  και µε την εισαγωγή 

νέων κανονιστικών διατάξεων η ενίσχυση και διασφάλιση της τραπεζικής 

ρευστότητας και η αναγκαία µόχλευση των τραπεζών. Έτσι, βαρύτητα δίνεται στα 
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αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά µε τη ρευστότητα και τη 

µόχλευση του κάθε ιδρύµατος. Και στη Βασιλεία ΙΙΙ ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

είναι καθοριστικός στη δηµιουργία ρυθµιστικού πλαισίου για τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, ενώ και η αξιολόγηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου έχει ιδιαίτερη 

σηµασία µε αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό των κανονιστικών διατάξεων. Πλέον οι 

τράπεζες έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους 

και αξιολογήσεις του συστήµατος διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου του 

αντισυµβαλλόµενου, µια φορά ανά έτος κατ’ ελάχιστο, µέσα  από διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  

 Μέσα από τις συµφωνίες της Επιτροπής Βασιλείας γίνεται φανερό ότι οι 

διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου έχουν  καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατική 

επίβλεψη των λειτουργιών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και στη διαµόρφωση 

ενός περιβάλλοντος ελέγχου, όπου διασφαλίζονται έναντι του κινδύνου, ταυτόχρονα, 

τα ιδρύµατα και το επενδυτικό κοινό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε µια προσπάθεια βιβλιογραφικής προσέγγισης 

της έννοιας, του περιεχοµένου, της δοµής και των χαρακτηριστικών του Εσωτερικού 

Ελέγχου, ενώ στη συνέχεια επιχειρήθηκε µια αναφορά σε σύγχρονες επιστηµονικές 

έρευνες αναφορικά µε πτυχές και ζητήµατα που σχετίζονται µε τον Εσωτερικό 

Έλεγχο, χωρίς την περαιτέρω επέκταση σε νέες περιοχές έρευνας και απάντησης 

ερευνητικών ερωτηµάτων, γεγονός που αποτελεί και τον περιορισµό της εργασίας. 

  Στη σηµερινή εποχή οι κάθε είδους οικονοµικές οντότητες και οργανισµοί 

έρχονται αντιµέτωποι µε µεγάλο αριθµό προκλήσεων στην επιχειρηµατική τους 

καθηµερινότητα. Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που προσδιορίζεται από τις 

συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των συστηµάτων παραγωγής 

και πληροφοριακών συστηµάτων, την ενοποίηση και παγκοσµιοποίηση των αγορών, 

την ασυµµετρία στην ροή  πληροφοριών, καθώς και τη σηµερινή παρατεταµένη 

οικονοµική κρίση, δηµιουργεί κινδύνους και θέτει υπό αµφισβήτηση τη δυνατότητα 

επιβίωσης, ανάπτυξης και επίτευξης των εταιρικών σκοπών και επιδιώξεων.  

 Στο πλαίσιο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος µε τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξή 

του συµβάλλει δραστικά στην πρόληψη και αντιµετώπιση όλων των παραµέτρων που 

υπονοµεύουν την υγιή λειτουργία µιας επιχείρησης, βοηθώντας τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων να πραγµατοποιήσουν τους αντικειµενικούς τους σκοπούς. Η ανάγκη 

καλής και   αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης 

και µετά την γνωστοποίηση σηµαντικών εταιρικών σκανδάλων, καθιστά τον 

εσωτερικό έλεγχο πολύτιµο εργαλείο στον επαναπροσδιορισµό του τρόπου 

διοίκησης, άσκησης εταιρικής πολιτικής  και επίτευξης των εταιρικών σκοπών. Οι 

λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου συµβάλλουν στη διασφάλιση της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθώς και των πληροφοριών που 

παράγονται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αποτελώντας ανάχωµα στην εφαρµογή 

πολιτικών διαχείρισης και παραποίησης κερδών. Παράλληλα, µε τον έλεγχο τήρησης 

των διαδικασιών και συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τα ρυθµιστικά 
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πλαίσια ικανοποιείται το καθολικό αίτηµα για διαφάνεια και τονώνεται το αίσθηµα  

εµπιστοσύνης των µετόχων ,των επενδυτών αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

Περαιτέρω, µε την επέκταση της εφαρµογής των διαδικασιών του εσωτερικού 

ελέγχου σε όλο το φάσµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και όχι µόνο στις 

καθαρά οικονοµικές, ο εσωτερικός έλεγχος αποκτά ακόµα πιο ουσιαστικό ρόλο, 

προσθέτοντας αξία στις επιχειρήσεις, µε τον έγκαιρο εντοπισµό δυσλειτουργιών 

στους τοµείς διαχείρισης και διοίκησης και µέσω του συµβουλευτικού του χαρακτήρα 

και της υποβολής προτάσεων για τη λήψη βελτιωτικών µέτρων, που αυξάνουν την 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων.  

 Οι διοικήσεις των εταιρειών κατανοώντας τη σηµασία της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου, ολοένα και προχωρούν στη δηµιουργία τµηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου και τη στελέχωση τους µε ικανούς ελεγκτές. Το ελεγκτικό έργο, προκειµένου 

να είναι αποτελεσµατικό, θα πρέπει να ασκείται από ικανούς επαγγελµατίες 

εσωτερικούς ελεγκτές µε υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι γνώστες της ελεγκτικής κουλτούρας, των διαδικασιών και των 

συστηµάτων ελέγχου καθώς και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος εντός του 

οποίου δραστηριοποιούνται. Επιπρόσθετα, οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση 

των ελεγκτικών τους καθηκόντων θα πρέπει να παραµένουν προσηλωµένοι στην 

τήρηση και εφαρµογή των ισχυόντων επιστηµονικών και επαγγελµατικών προτύπων, 

τα οποία αποτελούν απαραίτητο οδηγό, καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας.  

Βασικό γνώρισµα των εσωτερικών ελεγκτών και απαραίτητο συστατικό 

αποτελεσµατικών ελέγχων αποτελεί η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών και 

αντικειµενικότητα, που θα πρέπει να τους διακρίνει. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα 

πρέπει να λειτουργούν υπό το καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας µακριά από 

δεσµεύσεις αντιστεκόµενοι σε κάθε µορφή πίεσης που τους ασκείται, είτε από τη 

διοίκηση είτε από άλλε πλευρές. Η ικανότητά τους να παραµένουν ανεπηρέαστοι 

απέναντι σε κάθε είδους επιρροές και προκαταλήψεις, εκφράζοντας ελεύθερα την 

άποψή τους, είναι το στοιχείο που διασφαλίζει την άσκηση αντικειµενικού 

εσωτερικού ελέγχου και εγγυάται την ποιότητα του ελεγκτικού έργου. 
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