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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

 

Οι θεμελιώδεις αλλαγές στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επανάσταση των 

τεχνολογιών, ο σχηματισμός ενιαίων περιφερειακών αγορών, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός 

και οι αλλαγές των απαιτήσεων των καταναλωτών μετέβαλαν τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν απαραίτητα τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου, η οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίθηκε στο ύψος των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα 

ο μεγάλος αριθμός αναδιαρθρώσεων, απάτες στην αγορά, και οι πτωχεύσεις μεγάλων 

εταιρειών αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα αποτυχίας των συστημάτων του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Σήμερα που οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να επιβιώσουν μέσα σε περιβάλλον 

οικονομικής κρίσης, παρατεταμένης ύφεσης και έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ακολουθούν 

διαδικασίες αναδιοργάνωσης ώστε να επανέλθουν σε κερδοφορία. Το γεγονός ότι μια 

επιχείρηση παραμένει στάσιμη ή δεν είναι βιώσιμη, δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορεί να 

ν’ ανακάμψει, να βελτιωθεί και τελικά να επιβιώσει. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα 

προβλήματά τους, και να ανακτήσουν την αξιοπιστία και τη φήμη τους, βελτιώνοντας τόσο 

τις λειτουργίες τους, όσο και τις πληροφορίες που παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσεις τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον 

επιχειρησιακό κίνδυνο, να βελτιώσουν την εταιρική τους διακυβέρνηση και να επιτύχουν τις 

στρατηγικές και τους στόχους τους . 

 

 

1.2 Σκοπός της Εργασίας 

 

 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα στην σημερινή παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά 

καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του. 

Για την ανάλυση του θέματος της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται 

ανασκόπηση σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και την διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητάς του.  

Οι βασικότεροι στόχοι της παρούσα διπλωματικής εργασίας είναι: 

 Να προσδιοριστούν αρχικά οι έννοιες του εσωτερικού ελέγχου, ο σκοπός του και οι 

κατηγορίες του  

  Να δοθεί ο ορισμός του εσωτερικού ελεγκτή έτσι ώστε να αποδοθούν οι 

αρμοδιότητες του,  
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 Να αναλυθεί ο όρος εταιρική διακυβέρνηση και η σύνδεση του όρου αυτού με τον 

εσωτερικό έλεγχο μέσα από πρόσφατο σχετικά νομοθέτημα, 

  Να παρουσιαστούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται έτσι ώστε να είναι  

αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά οι διαδικασίες 

αφορούν τον κύκλο αγορών, τις πωλήσεις, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις κ.ά. των 

επιχειρήσεων. 

 

 

1.2  Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Η παρούσα εργασία καλείται να εξηγήσει ερωτήματα σχετικά με την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, σε συνάρτηση με την ανάλυση των διαδικασιών και 

του συνόλου της λειτουργίας του. Ακόμη να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με 

τα καθήκοντα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο εσωτερικός ελεγκτής ώστε να διενεργήσει 

αποτελεσματικά τον έλεγχο καθώς και για τον ρόλο του μέσα στην επιχείρηση. Επιπρόσθετα 

εγείρονται ερευνητικά ερωτήματα για την αξιοπιστία του σύγχρονου ελέγχου από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Η προσέγγιση και η απάντηση στα ερωτήματα επιχειρείται μέσα από 

την μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

 

1.3 Διάρθρωση της Εργασίας 

 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την 

εισαγωγή, τους στόχους και τη διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται επισκόπηση βιβλιογραφίας, όπου παρουσιάζονται έρευνες για τις διάφορες πτυχές του 

εσωτερικού ελέγχου και ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει το 

θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος, και πιο συγκεκριμένα την έννοια του εσωτερικού ελέγχου, 

τη χρησιμότητά του, την αποτελεσματικότητα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και ερμηνεύεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης. Το πέμπτο 

κεφάλαιο περιέχει  την ανάλυση των ελεγκτικών διαδικασιών των διαφόρων στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού. Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα κυριότερα συμπεράσματα 

της μελέτης και προτείνει αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την μελλοντική έρευνα του 

θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μέσα σε μια επιχείρηση συνεπάγεται κόστος και όπως 

είναι λογικό προκειμένου να είναι ωφέλιμος για την επιχείρηση θα πρέπει να επιτυγχάνει τους 

στόχους για τους οποίους θεσμοθετήθηκε. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να γίνει με βάση ορισμένα κριτήρια προκειμένου να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία του και τη σημαντικότητά του στη λειτουργία της 

επιχείρησης. Μεταξύ των θεμάτων που θετικά μπορεί να επηρεάσει ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι το γεγονός ότι βοηθά τον εξωτερικό ελεγκτή στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και διασφαλίζει με τη λειτουργία του την έλλειψη σημαντικών παραλήψεων. Ο 

εσωτερικός έλεγχος εξασφαλίζει κατά πολλούς την εφαρμογή των νόμων, των κανονισμών 

και των αποφάσεων της διοίκησης. Διαπιστώνει αδυναμίες και παραλήψεις και προτείνει 

λύσεις για τα εσωτερικά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση. 

 

 

2.2 Έρευνες Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν περιληπτικά τα συμπεράσματα ορισμένων ερευνών που 

σχετίζονται με πτυχές του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές που 

σχετίζονται με την έννοια του εσωτερικού ελέγχου, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και με τον 

έλεγχο στις ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Οι Davison et al. (2013) στην μελέτη της επίδρασης των διαρκών ελέγχων στη σχέση 

μεταξύ του τύπου ανάθεσης και προέλευσης του εσωτερικού ελέγχου και της εμπιστοσύνης 

των εξωτερικών ελεγκτών στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Στόχος του πειράματος 

ήταν να μετρηθεί η εμπιστοσύνη των εξωτερικών ελεγκτών στην λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου μέσω της έρευνάς τους σχετικά με τον τύπο του εσωτερικού ελέγχου, αν πρόκειται 

για διαρκή ή περιοδικό και σχετικά με την προέλευσή του, ότι δηλαδή υπάρχει ανάθεση σε 

εξωτερικούς συνεργάτες ή πραγματοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές της οντότητας. Η 

έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 132 συμμετεχόντων πιστοποιημένων ελεγκτών, με μέσο 

όρο περίπου οκτώ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, στους οποίους δόθηκε μία υπόθεση 

εργασίας και έπρεπε να εκτιμήσουν τον ρόλο ενός εξωτερικού ελεγκτή και την εμπιστοσύνη 

που αυτός δείχνει αξιολογώντας την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ενός νέου πελάτη. 

Έπρεπε όμως να ληφθεί υπ όψιν η περιγραφή της διοίκησης της οντότητας, την ανάθεση – 

προέλευση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και τον τύπο. Το συμπέρασμα από τα 

αποτελέσματα της έρευνας βγαίνει ότι ο εξωτερικός έλεγχος έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου από ελεγκτές εκτός της οντότητας, όταν ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει περιοδική μορφή. Στην περίπτωση όμως διαρκών ελέγχων τότε η 
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έκταση εμπιστοσύνης του εξωτερικού ελεγκτή στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, είτε 

ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες είτε σε εσωτερικούς εντός της εταιρείας τότε δεν 

διαφέρει σημαντικά. Αναλόγως οι εξωτερικοί ελεγκτές σχεδιάζουν ότι θα χρειαστεί 

μεγαλύτερη προσπάθεια κατά τον έλεγχό 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 έρευνας 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 

του εσωτερικού ελέγχου, τα οποία ανατίθενται να λειτουργούν 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. Επίσης από την έρευνα προκύπτει ότι πιθανό όφελος από την 

επένδυση και την μεγαλύτερη βαρύτητα του εσωτερικού ελέγχου σε τεχνολογίες διαρκών 

ελέγχων είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης των εξωτερικών ελεγκτών στην λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Οι Chevers et al. (2013) σε έρευνά τους εξετάζουν την 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 

στην Τζαμάικα, όπως της Mutual Life Insurance Company και της Century National Bank, 

αναδεικνύουν τη σημασίας 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 της Τζαμάικας. Εκτός της βιβλιογραφικής τους 

επισκόπησης, η μεθοδολογική τους προσέγγιση είναι ποιοτική όσο και ποσοτική. Μέσω 

συνεντεύξεων και ομαδικών συνεδριών με ανώτερα στελέχη του δημοσίου τομέα, όπως 

ελεγκτές και διοικητές, αποσκοπούν στην κατανόηση του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών, 

της δύναμης των αρμοδιοτήτων τους, των αδυναμιών τους και των τομέων βελτίωσης καθώς 

και της επιτυχίας της δεδομένης διοικητικής δομής. Σε δεύτερο στάδιο η έρευνα 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 διεθνή 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 κόσμο. 

Συνεχίζοντας στην έρευνά τους αναφέρουν ότι πολλοί λίγοι θα ήταν αντίθετοι με στρατηγικές 

καλής διακυβέρνησης οι οποίες εξυπηρετούν τις αντικειμενικές επιδιώξεις των κρατικών και 

εταιρικών οντοτήτων, όπως μία σημαντική στρατηγική, που περιλαμβάνει τη διαχείριση 
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κινδύνου, την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την ηθική συμπεριφορά. Οι δεξιότητες και η 

προσφορά των εσωτερικών ελεγκτών αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για την εφαρμογή 

πολιτικών διαχείρισης κινδύνου και μία 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. 

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

εξατομικευμένη διοικητική βοηθητική λειτουργία, η οποία επιτρέπει την κατανόηση της 

πραγματικότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας σαν σύνολο ή και σαν 

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 μία 

συγκριτική μελέτη της εταιρείας Proviti ανάμεσα σε δώδεκα εταιρείες, ώστε να αναδείξουν 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για κάθε εταιρεία. 

Αναφορικά με την σημερινή οικονομική κρίση, παρουσιάζουν σειρά οικονομικών αναφορών 

και εκθέσεων ελεγκτών που επιβεβαίωναν την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων 

εταιρειών, οι οποίες στην συνέχεια κατέρρεαν καθώς και περιπτώσεις που οι εσωτερικοί 

ελεγκτές εκτός των ελεγκτικών υπηρεσιών παράλληλα προσέφεραν και άλλου είδους 

υπηρεσίες στου πελάτες τους, γεγονός που έθετε υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία των 

ελεγκτών και την ποιότητα του ελέγχου. Ακόμη 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 και πέραν των άλλων, σημειώνουν ότι μία 

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 έπρεπε να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια αυτήν. 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 

συμπεριλαμβάνονταν σε αυτή την έρευνα και τα στοιχεία τους αποτελούν την βάση της είναι 

οι Accenture, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, SPB, Philips, SAP, Shell, DENTSPLY, 

Talecris, Bank Madrid, Prudential Plc και Enel. Κριτήρια της έρευνας αποτέλεσαν το πεδίο 

δραστηριότητας των εταιρειών, γενικές πληροφορίες για το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της 

κάθε μία και οι στόχοι του, η στρατηγική επίτευξη αυτών των στόχων και η εταιρική 

διακυβέρνηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι οργανισμοί που 

λειτουργούν τμήμα ελέγχου πάνω από πενήντα 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. Από την άλλη 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 
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εσωτερικού ελέγχου διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό, λόγω του ότι η κουλτούρα του 

κάθε οργανισμού ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά και 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 την 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 

πρωτίστης σημασίας μέσα σε έναν οργανισμό, καθώς οι αναφορές και οι πληροφορίες που 

παράγονται είναι η βάση για την λήψη διοικητικών αποφάσεων. 

Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), αφού αρχικά αναφέρονται στην ελεγκτική 

επιστήμη, δίνουν τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 

στη συνέχεια προβαίνουν στην ανάλυση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του 

εσωτερικού ελέγχου, στα βήματα διενέργειας του εσωτερικού ελεγκτικού έργου, όπως επίσης 

παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ελεγκτής επιλέγει το δείγμα στο οποίο θα ασκήσει 

τον έλεγχό του. Τέλος, εκθέτουν στοιχεία του εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού 

ελέγχου διαφόρων στοιχείων ενός οργανισμού (π.χ. πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, 

απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα κ.λπ.). 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται η αναγκαιότητα του εσωτερικού 

ελεγκτή να κατανοεί τους κινδύνους που συνδέονται με το νομικό και πολιτικό περιβάλλον 

της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις σημαντικών κινδύνων θα πρέπει να ελέγχεται το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου και κατά πόσο αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Η Έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Στο σημερινό σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

της παγκοσμιοποίησης των αγορών και των κεφαλαίων και στην ραγδαία ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν αξιόλογο πλούτο, ο ρόλος της ελεγκτικής τόσο για τον 

ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα της οικονομίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 

είναι επιτακτικός με διαρκώς αυξανόμενη σημασία.
(1)

 

Ταυτόχρονα για να μπορέσουν να διασαφηνιστούν με το καλύτερο τρόπο οι 

αυξανόμενες δραστηριότητες των επιχειρήσεων επιβάλλεται ο έλεγχος μέσα από τα Διεθνή 

Eλεγκτικά Πρότυπα. 

Μία πρώτη απόδειξη για την σημαντικότητα της ελεγκτικής και των ελέγχων στη σύγχρονη 

κοινωνία αποτελούν τα παρακάτω : 

 Οι οικονομικές καταστάσεις μεγάλου αριθμού ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα, 

ελέγχονται σε ετήσια βάση από τις εκθέσεις των ελεγκτών που τις συνοδεύουν για να 

ενισχύουν την αξιοπιστία τους, 

 Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των δραστηριοτήτων στις δημόσιες 

επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης, 

 Ο έλεγχος που υπόκεινται από τους φορολογικούς ελεγκτές ο μεγάλος  αριθμός 

φορολογικών δηλώσεων κάθε έτος, 

 Ο μεγάλος αριθμός ελέγχων σε καθημερινή βάση από ελεγκτικά κλιμάκια για την 

προστασία της υγιεινής των πολιτών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εφαρμογή 

των κανόνων για τα συμφέροντα των καταναλωτών και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Η ελεγκτική ως ένας από τους σημαντικούς κλάδους της λογιστικής καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών μιας κοινωνίας 

αλλά και τις παγκόσμιας κοινότητας.  

Έχει μεγάλη σημασία ο ακριβής καθορισμός των κριτηρίων μέσα από τα οποία 

ασκείται ο έλεγχος. Βέβαια αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το περιβάλλον της επιχείρησης 

που οριοθετεί την έκταση και βάθος του κάθε ελέγχου. Σημαντική είναι και η νομική ευθύνη 

που απορρέει από την υπογραφή των εκθέσεων ελέγχου και η επιλογή των κατάλληλων 

τεκμηρίων στα οποία θα στηριχθεί ο έλεγχος, από τη χρήση μεθόδων στατιστικής 

δειγματοληψίας. Ο έλεγχος ως έννοια στις επιχειρήσεις έχει διττή σημασία, ως προς το 
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πρόσωπο που πραγματοποιεί τον έλεγχο. Διακρίνεται στον εσωτερικό έλεγχο, το άτομο που 

ασκεί τον έλεγχο ανήκει στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης και στον εξωτερικό 

έλεγχο, που ασκείται από άτομα ξένα και ανεξάρτητα από την επιχείρηση ή οργανισμό, τον 

οποίο καλούνται να ελέγξουν. Η έννοια του ελέγχου περιλαμβάνει επίσης τόσο το 

αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή τι ελέγχεται και ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από αυτόν 

όσο και τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την διενέργεια του ελέγχου. 

Ο Τσιμάρας  (1956)  ορίζει την ελεγκτική ως
(2)

 «το σύνολο των αρχών, κανόνων και 

ενεργειών δια των οποίων – απορρεουσών από βαθειάν γνώση της Οικονομικής των 

Εκμεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου (Εμπορικού, Αστικού, 

Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις (VERIFICATION) εμπορικών βιβλίων, οικονομικών 

καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς διαπιστώσιν πράξεων ή 

παραλείψεων και συναγωγήν αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικώς προς την οικονομική 

τινά διαχείρισιν». 

Κατά τον Mattingly (1964), αντικείμενο της Ελεγκτικής είναι
(3)

 «η εξέταση των 

βιβλίων μιας οικονομικής μονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγράφων, η ζήτησις των απαιτούμενων 

πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων, πασών των εργασιών 

τούτων διεξαγομένων εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακρίβειας 

και αλήθειας των ως άνω βιβλίων και των βάσει τούτων συνταχθεισών οικονομικών 

καταστάσεων». 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι παραπάνω αυτοί ορισμοί είναι επηρεασμένοι από τις 

αντιλήψεις περί ελεγκτικής της εποχής τους. Η εννοιολογική αυτή οριοθέτηση περιορίζεται 

στα όρια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ένα πολύ σημαντικό, όχι όμως το 

μοναδικό κλάδο της σύγχρονης Ελεγκτικής. Οι συγκεκριμένοι ορισμοί επικεντρώνονται στις 

αρχές και στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της πραγματικής 

εικόνας της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η ελεγκτική όμως που αποτελεί έναν δυναμικά 

εξελισσόμενο κλάδο θα πρέπει η οριοθέτηση της να γίνει με βάση τις βασικές έννοιες της 

Ελεγκτικής Θεωρίας και όχι βασιζόμενη σε αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν από 

μακροχρόνιες πρακτικές Ελεγκτών. 

Η Αμερικανική Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει την 

Ελεγκτική ως « 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 την γνωστοποίηση, των 

αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». 

Οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής
(4)

: 

 Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών 

κλπ. 

 Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων και 

απατών, 

 Έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός ακρίβειας και της πιστότητας των διαφόρων 

οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους, 
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 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 το κύκλωμα της 

επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης, 

 Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

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

δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

Η ενασχόληση του ελέγχου με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαχειριστικής 

διαδικασίας κάθε μορφής ξένης περιουσίας, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, 

αποτελεί την πεμπτουσία του ίδιου του ελέγχου. 

 

 

3.2 Κατηγορίες Ελέγχου 

 

 

Ο όρος έλεγχος μπορεί να διασαφηνιστεί στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων 

οικονομικών μονάδων με την κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες. Διακρίνονται ανάλογα 

με το εύρος , τον σκοπό, την περιοδικότητα και την ιδιότητα του ελεγκτή. 

Πιο συγκεκριμένα
(5) 

(α) Ανάλογα με την έκτασή τους, σε γενικούς και ειδικούς. 

Γενικούς είναι οι έλεγχοι που επεκτείνονται σε ολόκληρη την διαχειριστική περίοδο.  

Ειδικούς που έχουν ως αντικείμενο έναν συγκεκριμένο  λογαριασμό, τομέα ή θέμα. 

(β) Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό του σε προληπτικούς και κατασταλτικούς. 

Προληπτικούς είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονομικής 

συναλλαγής με σκοπό να προλάβουν τα λάθη. 

Κατασταλτικούς που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην αποκάλυψη 

παραλείψεων ή λαθών. 

(γ) Ανάλογα με την διάρκειά τους σε μόνιμους ή διαρκείς, σε τακτικούς ή περιοδικούς και σε 

έκτακτους. 

Μόνιμους ή διαρκείς, που διενεργούνται συνέχεια κατά ολόκληρη της οικονομική χρήση. 

Τακτικούς ή περιοδικούς, που διενεργούνται σε τακτικές χρονικές περιόδους. 

Έκτακτοι, που διενεργούνται για ειδικούς λόγους και σε τυχαία χρονική στιγμή. 

(δ) Ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την ελεγχόμενη εταιρεία σε εσωτερικό και 

εξωτερικό. 

Εσωτερικός που διενεργείται από την ίδια την επιχείρηση ή γενικά οικονομική μονάδα και τα 

πρόσωπα είναι εξαρτημένα από αυτήν. 

Εξωτερικός που διενεργείται από μη εξαρτημένα πρόσωπα από την ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα. 

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

προαιρετικούς.
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Υποχρεωτικοί, επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές ή άλλες κρατικές 

υπηρεσίες.  

Προαιρετικοί  που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους για δική τους χρήση. 

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

φορολογικούς. 

Διαχειριστικοί έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης. 

Διοικητικοί ασχολούνται με τη διαπίστωση για την εφαρμογή των ορθών και πιστών 

διαδικασιών. 

Φορολογικοί αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

 

 

3.3 Διακρίσεις Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Τα είδη του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν λειτουργούν 

ξεχωριστά αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Τα είδη του ελέγχου είναι τόσα όσο και οι 

δραστηριότητα της οντότητας. Παρακάτω αναφέρονται τα βασικότερα είδη του εσωτερικού 

ελέγχου.   

 

 

3.3.1 Οικονομικοί έλεγχοι 

 

 

Οι οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits), είναι οι έλεγχοι που στοχεύουν στην 

επαλήθευση της αξιοπιστίας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και στοιχείων, στην εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των 

οικονομικών πόρων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, της σωστής 

διαχείρισης αυτών, μέσων διαδικασιών για συγκεκριμένη περίοδο. 

 Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται με κάθε λεπτομέρεια επί των οικονομικών 

στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών – συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονομικού 

φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για την λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων.  

 

 

3.3.2 Διοικητικοί έλεγχοι  

 

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) έχουν ευρύτερους αντικειμενικούς στόχους , 

οι οποίοι συνίσταται στο να εξετάζουν και να αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών και 

επιστημονικών μεθόδων, την συνολική διοικητική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 

καθώς και τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες αυτής, σύμφωνα με τις τεχνικές, τις μεθόδου 

και τους αποδεχτούς κανόνες της διοικητικής επιστήμης. 
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Οι διοικητικοί εσωτερικοί έλεγχοι μελετούν το βαθμό διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, συνεργασίας, οργάνωσης και επικοινωνίας όλων των διοικητικών 

ιεραρχικών επιπέδων του οργανισμού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του 

τρόπου λειτουργίας τους. Αποβλέπουν στην αξιολόγηση του συστήματος διοικητικού 

εσωτερικού ελέγχου, στην επισήμανση αδυναμιών και αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και 

στις συνέπειες των αδυναμιών αυτών. Αξιολογούν, διερευνούν και εξετάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχεδίου και τη στρατηγική του φορέα ως προς το βαθμό 

υλοποίησης και την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Επίσης οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν 

το κατά πόσο διαχειρίζονται με άριστο τρόπο τα διαθέσιμα μέσα και τους πόρους. Εξετάζουν 

τους λόγους και τα αίτια αποχώρησης τους εξειδικευμένου προσωπικού και τις επιπτώσεις 

των αποχωρήσεων αυτών. Εξετάζουν τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τις 

εξουσιοδοτήσεις, τα σχέδια δράσης, τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική 

διοίκησης της επιχείρησης. 

 Στοχεύουν στην διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό αξιοποιείται και 

αξιολογείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο , αν είναι προσηλωμένο και εγκλιματισμένο 

στο εργασιακό περιβάλλον, αν είναι ενήμερο για τους στόχους της επιχείρησης και αν 

συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. Ταυτόχρονα αν οι σχέσεις των εργαζομένων με 

τον φορέα είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται άμεσα τα προβλήματά τους 

και δεν αποβαίνουν σε βάρος και των δύο μερών. 

 Οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική διοίκησης προσωπικού, 

το κατά πόσο το σύστημα διοίκησης λειτουργούν αποδοτικά, προκειμένου να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος και 

ελάχιστο κόστος. 

 Οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν άμεσα το λειτουργικό, 

διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων παρέχοντας δυνατότητα στη διοίκηση να 

έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

 

3.3.3 Λειτουργικοί έλεγχοι 

 

 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits) στοχεύουν στην διερεύνηση λειτουργίας των 

διαδικασιών,  την αξιολόγηση και εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος και στις προτάσεις 

ανάπτυξης νέων συστημάτων και βελτίωσης υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. 

Εξετάζουν κατά πόσο εφαρμόζονται οι νόμοι, το οργανόγραμμα, οι αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου, οι νόμοι της πολιτείας. Ελέγχουν εάν οι συναλλαγές γίνονται 

σύμφωνα με τις θεσπισμένες εξουσιοδοτήσεις και αν τα επιμέρους τμήματα λειτουργούν 

αρμονικά και αποδοτικά μεταξύ τους. 

 Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιμέρους λειτουργίες των 

διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης. Σκοπός των ελέγχων 

αυτών είναι να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά κατά 

την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος αποβλέπουν στο να διαπιστώσουν εάν το τμήμα 
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λειτουργεί ορθά με την υπάρχουσα οργανωτική δομή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, 

προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεμβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις. Ακόμη 

κατά πόσο οι λειτουργίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας 

μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και μεταξύ τμημάτων. 

 

 

3.3.4 Έλεγχοι παραγωγής 

 

 

Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) έχουν ως στόχο την τήρηση των διαδικασιών 

σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά πόσο οι παραγόμενες ποσότητες είναι 

σύμφωνες με το εγκεκριμένο από τη διοίκηση πρόγραμμα, σε ετήσια βάση και ανά 

περιόδους. Επίσης εξετάζουν την σωστή διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, την σωστή στελέχωση των τμημάτων, την εκπαίδευση των στελεχών, τον σωστό 

εφοδιασμό της παραγωγής από υλικά καθώς το κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου. Εξετάζουν την τήρηση των προδιαγραφών στην 

συσκευασία των προϊόντων, της παράδοση και παραλαβής ετοίμων προϊόντων από την 

παραγωγή στην αποθήκη και γενικά τις διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία 

και τα μέσα που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις. 

 

 

3.3.5 Έλεγχοι Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας 

 

 

Οι έλεγχοι πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακής τεχνολογίας (IT/IS 

Auditing) έχουν ως κύριο στόχο να διαπιστώσουν το βαθμό στον οποίο διασφαλίζεται η 

εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών που έγκειται 

στην αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την σωστή χρήση των πόρων, 

την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των συναλλαγών και της ενημέρωσης των αρχείων 

των πληροφοριών, την συντήρηση των ετήσιων και ιστορικών στοιχείων και τέλος την 

ενίσχυση της ασφάλειας υποδομών και πληροφοριών. 

 

 

3.4 Ιστορική Εξέλιξη  

 

 

Η αναγκαιότητα για εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των Δημοσίων Χρημάτων 

και των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών φαίνεται να οδήγησαν στην αρχική 

θεσμοθέτηση του Ελέγχου.  

Οι πρώτες  γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών 

εκθέσεων εμφανίζονται στη αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ. Οι Νινευίτες είχαν θεσπίσει 



 ___________________________________________________________________________  

 (6) Τσακλάγκανος  (1987) σελ.9-10, Καζαντζής (2006) σελ 40-41, 

    Λουμιώτης Β. (2006)  σελ. 1-4 
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εμπορικούς νόμους που καθόριζαν τον τρόπο διενέργειας των εμπορικών συναλλαγών. Οι 

συναλλαγές αυτές νομιμοποιούνταν από την υπογραφή του γραμματέα με την υπογραφή 

πάνω στις πλάκες που σημείωνε τις συναλλαγές.  

Στην Αρχαία Αίγυπτο θεσπίστηκε το αξίωμα των «Επιστατών» για τον έλεγχο της 

συγκομιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι για την 

σύνταξη εμπορικών και λογιστικών εγγραφών 

Στην Αρχαία Αθήνα πριν από το 300 π.Χ. εμφανίζεται ο θεσμός του ελεγκτή για την 

εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του Κράτους. Δημιουργήθηκε ο θεσμός των 

λογιστών και των Ευθυνών οι οποίοι είχαν ως έργο τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του 

πλούτου των πολέμων, των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που 

αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα. Επίσης στην εποχή του Περικλή κάθε πολίτης ήταν 

και ελεγκτής αφού σύμφωνα με το έθιμο της εποχής οι εργολάβοι που αναλάμβαναν την 

ανέγερση δημόσιων κτιρίων ήταν υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε πινακίδες τα έσοδα και τα 

έξοδά τους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπήρχαν εξεταστές που αναλάμβαναν ελέγχους όπως 

ήταν οι «απόλογοι» στην Θάσο και οι «αρχησκόποι» στην Φθιώτιδα. 

Αργότερα κατά την διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι αρμοδιότητες των 

ελέγχων των οικονομικών του κράτους ανήκε στους «Ύπατους» ή «κνήσορες» ή «ταμίες» , οι 

οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στην Σύγκλητο για την διαχείριση του 

Δημόσιου Χρήματος. Κατά τον Μεσαίωνα δεν υπάρχουν στοιχεία γύρω από την Ελεγκτική. 

Στις αρχές της Αναγέννησης εμφανίζονται σημαντικά στοιχεία ελέγχου. Ειδικότερα στην 

Ιταλία η πόλη της Πίζας κατά τις αρχές του 16
ου

 αιώνα είχε τον επίσημο ελεγκτή της. 

Ο όρος ελεγκτικής εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία το 1825 σε 

σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α’. Το διάταγμα αυτό όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του 

δημόσιου χρήματος θα ελέγχονται από τους Auditors. Έπρεπε όλοι οι υπηρετούντες του 

Βασιλείου, ταμίες, θαλαμηπόλοι, διοικητές και οι εισπράκτορες να τηρούν κανονικούς 

λογαριασμούς, όσοι από αυτούς γίνονταν καταχραστές αντιμετώπιζαν την ποινή της 

φυλάκισης. Η βιομηχανική επανάσταση αργότερα στην Αγγλία συνέβαλαν στην δημιουργία 

του νεότερου λογιστικού ελέγχου. Κάνουν την εμφάνισή τους μεγάλες εταιρείες ελεγκτών με 

την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ελέγχου. 

Το 1851 ιδρύθηκε στην Βενετία η πρώτη Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών με τίτλο 

«Coliegio dei Raxonati», η οποία ήταν κρατικός θεσμός με σημαντική επιρροή που ρύθμιζε 

με αυστηρότητα τις δραστηριότητες των μελών του.  

Στην Ελλάδα η αρχική μέριμνα για την ίδρυση οργανωμένου σώματος Ελεγκτών λήφθηκε 

αρχικά με το νόμο 5076/1931. Τελικά η υλοποίηση των παραπάνω εξαγγελιών έγινε το 1955, 

οπότε με το Ν.Δ. 3329/1955 ιδρύθηκε το «Σώμα Ορκωτών Λογιστών». 

Σύμφωνα με τους ερευνητές η εξέλιξη και εδραίωση του θεσμού των ελεγκτών 

υπήρξε προϊόν του συγκεκριμένου κάθε φορά του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος 

που επικρατούσε. Με αποτέλεσμα η αυξητική πορεία των υποχρεώσεων και των 

αρμοδιοτήτων των Ελεγκτών να έχει ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τη διαχρονική τεχνο–

οικονομική μετεξέλιξη του συστήματος αυτού.
(6)

 
 



 ___________________________________________________________________________  

 (7)  Άρθρο 6 ν.δ. 4107/60 
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3.5 Η Ελεγκτική στην Νεώτερη Ελλάδα 

 

 

Στην Ελλάδα μία πρώτη απόπειρα να θεσμοθετηθεί το ελεγκτικό επάγγελμα γίνεται με το 

νόμο 5076/1931 χωρίς όμως να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία ο θεσμός των Ορκωτών 

Ελεγκτών. 

Μέχρι το 1955 στη χώρα μας οι τακτικοί έλεγχοι των ετήσιων οικονομικών  

καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών δεν είχαν το κύρος, την πληρότητα και την 

αντικειμενικότητα των ελέγχων που διενεργούν οι επαγγελματίες ελεγκτές αλλά αποτελούσε 

στην πράξη μία απολύτως τυπική διαδικασία. 

Στην δεκαετία λοιπόν του 1950 όπου η οικονομική ανάπτυξη της χώρας απαιτούσε , μεταξύ 

των άλλων, την ύπαρξη εταιριών με ισχυρά κεφάλαια και οργανωμένης κεφαλαιαγοράς έκανε 

αναγκαία την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου ελεγκτικού οργάνου, τα μέλη του οποίου θα ήταν 

ανεξάρτητα από τη διοίκηση των ελεγχόμενων εταιριών. 

Το 1920, ο νόμος 2190 επέβαλε τη διενέργεια από δύο τακτικούς ελεγκτές του ελέγχου 

των λογιστικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών. Δεν καθόρισε όμως τα προσόντα 

τους, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές αυτοί να στερούνται συνήθως τις απαραίτητες τεχνικές 

γνώσεις, την επαγγελματική ανεξαρτησία και την ικανότητα να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. 

Έτσι, ο τακτικός έλεγχος των λογιστικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών ήταν μια 

τυπική πράξη χωρίς καμία χρησιμότητα για τη μειοψηφία των μετόχων, των τρίτων και του 

κοινωνικού συνόλου.  

Η πολιτεία το 1955, σε μία προσπάθεια να αναβαθμίσει το Ελεγκτικό Έργο ψηφίζεται ο 

νόμος 3329 περί “Συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών” (Σ.Ο.Λ).
(7) 

Το νομοθέτημα αυτό 

όριζε το σκοπό της ίδρυσης του Σ.Ο.Λ., ρύθμιζε τα ζητήματα της λειτουργίας και της 

εποπτείας του, καθόριζε τα προσόντα, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 

ορκωτών λογιστών για τακτικό έλεγχο και οριοθετούσε τις σχέσεις των μελών του Σώματος 

με τις ελεγχόμενες εταιρείες. 

Σύμφωνα με τον Νόμο σκοπός του Σ.Ο.Λ. δεν περιορίζονταν μόνο στην συστηματική 

ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών, αλλά 

περιελάμβανε τόσο την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των πάσης φύσεως οικονομικών 

οργανισμών (άρθρο 1 Ν.Δ. 3329/1955) όσο και τη μελέτη της λογιστικής οργανώσεως των 

επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών ύστερα από αίτησή τους. (άρθρο 2 του Ν.Δ. 

4107/1960). Δευτερεύουσας σημασίας έργο ήταν η ανάληψη πραγματογνωμοσύνης ή μελέτης 

της λογιστικής οργάνωσης των οικονομικών οργανισμών. 

Το Σ.Ο.Λ. εδραιώθηκε στην ελληνική αγορά αφού αναγνωρίσθηκε η σημασία του έργου 

του και η συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όμως, με την αρχική του θεσμική του 

μορφή έπαψε μα λειτουργεί από το 1992. Με το Προεδρικό διάταγμα του 226/30-07-1992 

ιδρύεται το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) και το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή στην 

χώρα μας προσαρμόζεται με τα διεθνώς ισχύοντα. Ένας αυτοδιοικούμενος φορέας υψηλών 

προδιαγραφών δημιουργείται με νέους κανόνες για τον ελεγκτή. Εκσυγχρονίστηκε ο Κώδικας 

Δεοντολογίας και εισήχθησαν πρότυπα για την διαδικασία ελέγχου και τον τρόπο 

απεικόνισης των αποτελεσμάτων αυτού. 
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3.6 Η Εφαρμογή και η Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Η ραγδαία αύξηση του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια οδήγησε τις επιχειρήσεις στην 

επιλογή προωθημένων μεθόδων σχεδίασης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων τους, 

να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του κόστους  και την αποδοτική 

αξιοποίηση των πόρων τους προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

Η αδυναμία της διοίκησης των επιχειρήσεων για προσωπική επίβλεψη στο σύνολο 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, καθιστά αναγκαία την θέσπιση μέτρων και 

διαδικασιών για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Το σύνολο όλων 

αυτών των μέτρων και των διαδικασιών συνθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο. 

Η παρακολούθηση και η διαχείριση του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί μία διαδικασία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διαρκούς εκτίμησης της επάρκειας 

και της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

προσαρμόζεται στην φύση της επιχείρησης  αλλά και για να λειτούργει με επάρκεια θα πρέπει 

διαρκώς να αξιολογείται και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του. 

Ο εσωτερικός έλεγχος για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να είναι: α) 

οικονομικός τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα, β) Κατάλληλος  ώστε να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του ελεγχόμενου τομέα, γ) ουσιώδες μετρώντας την 

απόδοση στους τομείς που θεωρούνται σημαντικοί, δ) επίκαιρο με πληροφορίες που είναι 

κατάλληλες, ε) σύμφωνο με την επιχειρησιακή πολιτική και φιλοσοφία του ελέγχου, στ) απλό 

από τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν και ζ) λειτουργικός με ένα καθορισμένο 

αποτέλεσμα ώστε να μη δημιουργεί δυσλειτουργίες. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η πρόοδος της πληροφορικής έχουν απλοποιήσει τις 

διαδικασίες του ελέγχου, μειώνοντας σημαντικά και το κόστος τους. 

Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι:  

 Το προσωπικό με αυξημένη εντιμότητα και επαγγελματική επάρκεια να αποτελεί 

το σημαντικότερο στοιχείο κάθε συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στα πλαίσια 

της αξιολόγησης του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη η 

αξιολόγηση της ακεραιότητας και τα ικανότητας του προσωπικού. 

 Η οργανωτική δομή που καθορίζει με σαφήνεια τους τομείς ευθύνης όλων των 

λειτουργιών και των τμημάτων της επιχείρησης σε συνδυασμό με την εκχώρηση 

ανάλογης αρμοδιότητας και εξουσίας για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων. Η 

ύπαρξη μηχανισμών που να διασφαλίζουν ότι οι συναλλακτικές πράξεις που 

διενεργούνται στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας ανταποκρίνονται στις 

αποφάσεις και την πολιτική της διοίκησης. 

 Το καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα της λογιστικής απεικόνισης των 

συναλλακτικών πράξεων, που επιτρέπει σημαντικά το βαθμό επάρκειας της 

τεκμηρίωσης της επιχείρησης μέσα από την καταγραφή, συγκέντρωση και 



 ________________________________________  
 (8) Καζαντζής Χ. (2006) σελ.259-263 
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 απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων της με βάση ένα ευρύ φάσμα 

παραστατικών εντύπων και λοιπών εγγράφων. 

 Η ύπαρξη τμήματος εσωτερικού έλεγχου της ίδιας της επιχείρησης για τη διαρκή 

επιθεώρηση και αξιολόγηση των διοικητικών και λογιστικών ελέγχων.
(8)

 

 

3.7 Στάδια Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον σκοπό και 

το αντικείμενο της εταιρείας αλλά η εκτέλεση του πραγματοποιείται με τους ίδιους κανόνες 

και αρχές. Τα στάδια που περιλαμβάνει η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου είναι: α) η 

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

εκθέσεις ελέγχου και ε) οι μεταγενέστερες ενέργειες. 

 

 

Προκαταρκτική Έρευνα 

 

 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η προκαταρκτική έρευνα που 

περιλαμβάνει τη συλλογή και συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών και 

στοιχείων, προκειμένου να γίνει η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος  ελέγχου 

με την ανάλυση των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν. 

 Τα βήματα που ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές στο σύνολό τους, κατά το στάδιο 

αυτό της προκαταρκτικής έρευνας πραγματοποιούνται σε τομείς ή δραστηριότητες που 

ελέγχονται για πρώτη φορά. Σε μελλοντικούς ελέγχους ορισμένα βήματα πιθανόν να 

παραλειφθούν  μέχρι κάποιο βαθμό με βάση την κρίση του ελεγκτή αν οι συνθήκες δεν έχουν 

μεταβληθεί. 

 Τα βήματα της προκαταρκτικής έρευνας είναι:  

α) Η προετοιμασία. Οι ενέργειες που εντάσσονται στην προετοιμασία του εσωτερικού 

ελέγχου είναι: 

 Το άνοιγμα ή η ενημέρωση του μόνιμου φακέλου, ανάλογα αν ο έλεγχος 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά ή είναι επαναλαμβανόμενος. 

 Η μελέτη προηγούμενων φακέλων ελέγχου και εκθέσεις ελέγχου πάνω στην ίδια ή 

παρόμοια δραστηριότητα τομείς. 

 Την αξιολόγηση της οργάνωσης των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ελεγχθούν. 

 Η δημιουργία καταστάσεων υπενθύμισης (reminder lists), στις οποίες αναφέρονται τα 

βήματα που θα ακολουθηθούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι καταστάσεις 

συνήθως είναι διαμορφωμένες ώστε υπάρχει  χώρος σε στήλες στα δεξιά του εντύπου, 
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όπου υπάρχει ένδειξη του ελεγκτή σχετικά με τα στοιχεία του, την ημερομηνία 

ενέργειας του της εργασίας και το φύλλο εργασίας, όπου είναι η αρχειοθετημένη η 

συγκεκριμένη εργασία. 

β) Η δημιουργία των ερωτηματολογίων ώστε ο εσωτερικός ελεγκτής να εκτιμήσει το υπάρχον 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στόχος της δημιουργίας των ερωτηματολογίων είναι για να 

εκτιμήσει ο ελεγκτής το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου της δραστηριότητας που πρόκειται 

να ελέγξει. Τα ερωτηματολόγια μπορεί να έχουν μια μορφή πρόχειρη ή μια πιο τυποποιημένη 

και συγκεκριμένη. Κυρίως όμως χρησιμοποιούνται τυποποιημένης μορφής, τα οποία 

απαιτούν  σημαντική προσπάθεια για την αρχική κατάρτισή τους, είναι όμως πολύ εύκολη 

στην συνέχεια η προσαρμογή τους, ενώ επιτυγχάνεται και οικονομία χρόνου για την 

συμπλήρωσή τους. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι έχουν μελετηθεί και έχουν ληφθεί οι 

κατάλληλες εγκρίσεις από τη διοίκηση σε περίπτωση υποβολής ερωτήσεων σε περίπτωση 

που κριθεί αναγκαίο. 

γ) Η διενέργεια συνεντεύξεων και αρχικών συναντήσεων μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και 

των υπευθύνων των αρμόδιων δραστηριοτήτων που πρόκειται να ελεγχθούν. Κρίνεται 

σκόπιμο οι συναντήσεις να πραγματοποιούνται ύστερα από ενημέρωση σε καθορισμένο εκ 

των προτέρων χρόνο. Επομένως πριν ξεκινήσει η προκαταρκτική έρευνα, ο εσωτερικός 

έλεγχος οφείλει να ενημερώσει επισήμως τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τμήματος ότι 

πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος στο τομέα ευθύνης του. Βασικοί σκοποί των αρχικών 

συναντήσεων είναι ο καθορισμός κάποιων διοικητικών θεμάτων, η επίτευξη της μεγαλύτερης 

δυνατής συνεργασίας και κυρίως η εξήγηση του σκοπού του ελέγχου. 

δ) Η γνώση του τρόπου λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας που προσπαθεί να 

συγκεντρώσει ο εσωτερικός έλεγχος στο στάδιο αυτό της προκαταρκτικής έρευνας, σχετικά 

με την δραστηριότητα που πρόκειται να ελεγχθεί. Μεταξύ των πληροφοριών που 

συλλέγονται επιπρόσθετα της ροής των διαδικασιών που μπορεί και να περιγράφονται σε 

οδηγό διαδικασιών είναι και οι εξής : 

 Καθορισμός πιθανών ειδικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

 Καθορισμός σχεδίων που έχουν αναπτυχθεί για πιθανή μελλοντική χρήση, 

 Καθορισμός των οργανωτικών αλλαγών που έλαβαν χώρα πρόσφατα ή κατά το 

διάστημα που μεσολάβησε από τον προηγούμενο έλεγχο, 

 Τρόπος και έκταση μεταφοράς εξουσιών και αρμοδιοτήτων, τυπικά και άτυπα, 

 Πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία και τεκμηρίωση της εργασίας καθώς και 

έντυπα που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

ε) Η γνώση του προσωπικού και της διοίκησης που συμμετέχει στην δραστηριότητα. Έργο 

του εσωτερικού ελεγκτή στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας είναι και η αξιολόγηση της 

διοίκησης. Θεωρείται ότι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα ελέγχου σε μία επιχείρηση 

είναι η ύπαρξη κατάλληλης διοίκησης, όχι μόνο της Γενικής διεύθυνσης αλλά των 

διευθυντών και των υπευθύνων τμημάτων κάτω από αυτούς. Διοίκηση κατάλληλη σημαίνει 

γνώση, πρόσβαση και επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων. Η έκταση του ελέγχου που θα 

εφαρμοστεί επηρεάζεται από την αξιολόγηση της διοίκησης, καθ’ όσον ένας καλός 

διευθυντής της επιχείρησης θεωρείται ότι λειτουργεί εν μέρει σαν ένας εσωτερικός ελεγκτής. 

Μερικά αρνητικά στοιχεία που μπορεί να εντοπίσει ο εσωτερικός ελεγκτής σχετικά με τον 

τρόπο διοίκησης μιας δραστηριότητας είναι: 
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 Ανάθεση ευθυνών χωρίς την ανάλογη εξουσία, 

 Χρήση του περισσότερου χρόνου διοίκησης στην αντιμετώπιση προβλημάτων παρά 

στην οργάνωση για την αποφυγή και πρόληψη προβλημάτων, 

 Άγνοια για ποια καθήκοντα επιτελούν οι διάφοροι υπάλληλοι,  

 Δημιουργία κλίματος αδικαιολόγητου φόβου στο προσωπικό, 

 Έλλειψη συστημάτων επαναπληροφόρησης (feedback), και 

 Αδυναμία αντικατάσταση υπαλλήλων σε περιπτώσεις απουσιών ή αποχωρήσεων.  

 

στ) Η διενέργεια φυσικής επισκόπησης που επιτρέπει στο εσωτερικό ελεγκτή να διαπιστώσει 

τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα. Η φυσική επισκόπηση αποτελεί 

μία προσέγγιση για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει και τα πραγματικά προβλήματα ενός 

τμήματος της επιχείρησης. Η διαδικασία της φυσικής επισκόπησης πραγματοποιείται σε δύο 

στάδια. Στην αρχή ο εσωτερικός έλεγχος αποκτά μία οπτική εικόνα μέσα από την περιφορά 

στους χώρους δραστηριότητας. Η εικόνα αυτή είναι σαφώς πληρέστερη από οποιαδήποτε 

περιγραφή και παρέχει σημαντικές ενδείξεις σχετικά με τα μέτρα διαφύλαξης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών. Στην 

συνέχεια ο ελεγκτής πραγματοποιεί μια συνοπτική επισκόπηση (καταγραφή) ως « walk - 

through» γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία. 

 

ζ) Η κατάρτιση διαγραμμάτων ροής διαδικασιών που αποτελούν το μέσο εκείνο στα χέρια 

του εσωτερικού ελεγκτή για να απεικονίσει και να αναλύσει πολύπλοκες κυρίως λειτουργίες. 

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εσωτερικός ελεγκτής αλλά και να μεταφέρει στους υπεύθυνους 

των τμημάτων μία οπτική εικόνα, αλλά και αντίληψη των διαδικασιών που ακολουθούνται. 

 

η) Η εκτίμηση των κινδύνων από τον εσωτερικό έλεγχο για την κατάρτιση του προγράμματος 

ελέγχου της κάθε δραστηριότητας. Ο ελεγκτής προκειμένου να κατανοήσει πλήρως την 

στάση της διοίκησης στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη των 

στόχων της  και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να αποκτήσει επαρκή 

πληροφόρηση για την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων από την ίδια την επιχείρηση. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η εκτίμηση των  κινδύνων αποτελεί σημαντικό στάδιο στο έργο της 

προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγει ο έλεγχος.  

 

θ) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου ο 

εσωτερικός έλεγχος να προχωρήσει στην κατάρτιση του κατάλληλου προγράμματος ελέγχου. 

Σε εκείνες τις περιπτώσεις συνήθους κατάληξης, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει μετά την 

ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας να παρουσιάσει τεκμηριωμένα στα φύλλα 

εργασίας και να υποβάλει στους υπεύθυνους του για έγκριση τα εξής στοιχεία: 1) αναφορά 

των κύριων αδυναμιών που εντοπίστηκαν, 2) τα προτεινόμενα από αυτόν βήματα  ελέγχου, 3) 

εκτίμηση χρόνου ελέγχου που απαιτείται, 4) εκτίμηση των προθεσμιών – ημερομηνιών  

ολοκλήρωσης του έργου και της έκθεσης. 
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Σύνταξη Προγράμματος Ελέγχου 

 

 

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η σύνταξη του 

προγράμματος. Ο εσωτερικός ελεγκτής διαμορφώνει  τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου καταρτίζοντας, τόσο ένα μακροπρόθεσμο όσο και ένα 

ετήσιο πλάνο ελέγχου. 

 Στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εμπεριέχεται η μορφή και η ουσία του διευρυμένου 

ελέγχου που καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος και τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης της 

επιχείρησης, το είδος του κλάδου, τις σημαντικότερες λειτουργίες και κινδύνους κάθε 

δραστηριότητας χωρίς προηγούμενη προκαταρκτική έρευνα. 

 Στο ετήσιο πλάνο ελέγχου περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι εργασίες και 

διαδικασίες κάθε ελεγκτικού έργου. Ειδικότερα στο πρόγραμμα αυτό καθορίζεται η φύση του 

ελέγχου και περιγράφονται οι στόχοι. Επίσης καθορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που 

προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Καθορίζονται τα δείγματα 

ελέγχου καθώς ακόμη το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίησή του. 

 Ταυτόχρονα με την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου, ο εσωτερικός 

έλεγχος προβαίνει και στην αξιολόγηση του, έτσι ώστε αυτό να προσαρμόζεται με τις 

πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά από την εφαρμογή του, λαμβάνοντας 

υπόψη και το τι αντιμετωπίζεται στην πράξη. 

 

 

Επιτόπια Εργασία 

 

 

Στην συνέχεια της σύνταξης του προγράμματος ελέγχου έπεται το στάδιο της επιτόπιας 

εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή. Επιτόπια εργασία (field-work) είναι η εργασία την οποία 

επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής για να συμπληρώσει τα βήματα του οποίου του 

υπαγορεύονται από το πρόγραμμα ελέγχου. Η έννοια της επιτόπιας εργασίας δεν αποτελεί 

αυστηρά τοπικό προσδιορισμό, αφού από τις ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να λάβουν χώρα 

στο γραφείο του εσωτερικού ελεγκτή και όχι στο χώρο δραστηριότητας που ελέγχεται. 

Ακόμη μέρος της εργασίας της προκαταρκτικής έρευνας λαμβάνει χώρα στο χώρο 

δραστηριότητας που ελέγχεται, χωρίς όμως να θεωρείται επιτόπια εργασία η προκαταρκτική 

έρευνα. 

 Βασικά είδη ελέγχων στο στάδιο αυτό είναι: 

1) Έλεγχοι διαδικασιών (tests of controls). Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σαν σκοπό να 

επιβεβαιώσουν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Οι έλεγχοι αυτοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού των στόχων και 

σκοπών της επιχείρησης (control risk) και είναι οι παρακάτω:  

 Έλεγχοι εγκρίσεων (authorization tests), με σκοπό την επιβεβαίωση και αξιολόγηση 

των εγκρίσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των λειτουργιών της επιχείρησης, 
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 Έλεγχοι διενέργειας εργασιών (transaction processing tests), με σκοπό την 

αξιολόγηση της ροής των εργασιών που λαμβάνουν χώρα για τη διενέργεια και 

ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, 

 Έλεγχοι διαφύλαξης της περιουσίας (physical safeguard tests), για την επιβεβαίωση 

ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης φυλάσσονται και αξιοποιούνται 

αποτελεσματικά, έτσι ώστε σε αντίθετη περίπτωση να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. 

2) Έλεγχοι τεκμηριώσεως εργασιών (substantive tests). Στόχος των ελέγχων αυτών είναι 

να εντοπίσουν όσο γίνεται πιο έγκαιρα τα σφάλματα από όπου θα προκύψουν προτάσεις 

βελτιώσεως σε αντίθετη περίπτωση με τους ελέγχους διαδικασιών οι οποίοι αξιολογούν εάν 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προλαμβάνει τα σφάλματα. Οι έλεγχοι αυτοί 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη ανακάλυψης του σφάλματος (detection risk), διακρίνονται  σε 

δύο κατηγορίες, τις αναλυτικές διαδικασίες και τους λεπτομερειακούς ελέγχους και 

σχολιάζονται συνοπτικά ως εξής: 

 Αναλυτικές διαδικασίες (analytical procedures), που περιλαμβάνουν: α) 

συγκρίσεις αριθμητικών στοιχείων όπως υπόλοιπα λογαριασμών και επιτευχθείσες 

αποδοτικότητες, με αντίστοιχα στοιχεία των προηγούμενων περιόδων, των 

προϋπολογισμών και του συγκεκριμένου κλάδου της αγοράς, ενώ στην συνέχεια 

τεκμηριώνονται οι αποκλίσεις και οι τάσεις. β) ανάλυση αριθμοδεικτών για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα, τη ρευστότητα και την 

κεφαλαιακή διάρθρωση ολόκληρης της επιχείρησης ή των τμημάτων της. γ) 

χονδρικοί υπολογισμοί (predictive tests) όπου ο ελεγκτής στηριζόμενος σε 

στοιχεία που έχει ελέγξει προσπαθεί να υπολογίσει ένα εύρος μέσα στο οποίο 

κυμαίνονται κάποια άλλα μεγέθη. 

 Λεπτομερειακοί έλεγχοι (detail tests) που περιλαμβάνουν: α) παρακολούθηση των 

περιουσιακών στοιχείων (assets controls). Αφορούν ελέγχους που διενεργούνται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιβεβαιώσει ο ελεγκτής ότι η περιουσία της 

επιχείρησης εμφανίζεται στα βιβλία της. β) Λήψη επιβεβαιωτικών απαντήσεων 

από εμπειρογνώμονες, είτε είναι προσωπικό της επιχείρησης είτε είναι 

ανεξάρτητοι. γ) Λήψη επιβεβαιωτικών απαντήσεων από τρίτους οι οποίες 

αποτελούν μεγάλη αποδεικτική ισχύ σαν ελεγκτικές εργασίες. δ) Εξέταση 

αναλύσεων και λογαριασμών και δεδομένων. Αφορά την εξέταση της ανάλυσης 

των λογαριασμών και των δεδομένων που παρουσιάζονται στα βιβλία της 

επιχείρησης. ε) εξέταση συμφωνιών λογαριασμών (reconciliations). 

Πραγματοποιείτε στις περιπτώσεις που υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

μεταξύ της επιχείρησης και τρίτων συνήθως πελατών, προμηθευτών και 

πιστωτικών ιδρυμάτων. στ) έλεγχος παραστατικών (vouching). ζ) Επιβεβαίωση 

αριθμητικών πράξεων. η) έλεγχος διαχωρισμού περιόδων (cut-off). Είναι 

απαραίτητο, τόσο για λόγους λογιστικής ορθότητας όσο και για λόγους 

διοικητικής πληροφόρησης, σε πολλές περιπτώσεις για λόγους αποφυγής 

προστίμων, να διασφαλίζεται η αυτοτέλεια των περιόδων όπως απαιτεί η 

νομοθεσία και η διοίκηση. 
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Έκθεση Ελέγχου 

 

 

Με την ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων και σε συνέχειά τους, ο εσωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας ελέγχου του προς τη 

διοίκηση της επιχείρησης. Η ενημέρωση αυτή επιτυγχάνεται με την έκθεση ελέγχου που την 

σημαντικότερη πληροφόρηση για την αξιολόγηση τόσο του έργου των εσωτερικών ελεγκτών 

όσο και του επαγγελματικού επιπέδου τους. Επίσης η έκθεση ελέγχου στόχο έχει  να πείσει 

τη διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών 

αποτελεσμάτων. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη, όταν συντάσσεται  

η έκθεση ελέγχου, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι: 

 Ένας καθαρός και κατανοητός προσδιορισμός είτε της διαδικασίας είτε του σημείου 

που ενδείκνυται για βελτίωση είναι ο καλύτερο τρόπος πληροφόρησης,  

 Ο ασφαλέστερος τρόπος για να επιτευχθεί η πειθώ των παραληπτών της έκθεσης, 

είναι η παροχή αποδείξεων, η πραγματική και πειστική υποστήριξη των 

συμπερασμάτων, και  

 Η παρουσίαση δημιουργικών και εφικτών προτάσεων του εσωτερικού ελεγκτή 

παρέχει τις προϋποθέσεις να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες και να 

επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Η ενημέρωση της διοίκησης θα πρέπει να γίνεται με έκθεση ελέγχου, σε συγκεκριμένη 

δομή , περιεχόμενο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε περιπτώσεις ανάγκης κατεπείγουσας 

λήψης μέτρων η διατύπωση των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να γίνει και 

προφορικά, στην συνέχεια όμως θα ακολουθήσει γραπτή έκθεση. 

 Σκοπός του διαβιβαστικού σημειώματος είναι η συνοπτική παρουσίαση στους 

πολυάσχολους αποδέκτες της έκθεσης των θεμάτων: α) του ελεγκτικού έργου που 

επιτελέστηκε, β) των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε ο εσωτερικός έλεγχος, γ) των 

εισηγήσεων – προτάσεων του εσωτερικού ελεγκτή για την αντιμετώπιση των ευρημάτων, δ) 

μιας γενικής εικόνας για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της δραστηριότητας που 

ελέγχθηκε. 

 Στις περιπτώσεις συστήματος βαθμολόγησης των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, ο 

βαθμός του ελεγκτή πρέπει να εμφανίζεται στο διαβιβαστικό σημείωμα παράλληλα με τον 

αντίστοιχο βαθμό της προηγούμενης περιόδου. Σε περιπτώσεις πληθώρας ευρημάτων θα 

πρέπει  στο διαβιβαστικό σημείωμα να περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα από αυτά.  

 Επίσης σε ενδεχόμενες περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα του ελέγχου ή οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες διενεργήθηκε δεν επιτρέπουν στο εσωτερικό ελεγκτή να εκφράσει τη 

γνώμη του και να συντάξει έκθεση ελέγχου , τότε θα πρέπει να δικαιολογεί πλήρως την 

άρνησή του. 

 Βασικός σκοπός διενέργειας του ελέγχου είναι ο εντοπισμός σημείων που χρήζουν 

βελτιώσεις και συνεπώς, όσο πιο άμεσα ενημερώνεται η διοίκηση για τα σημεία 

προτεινόμενων βελτιώσεων, τόσο νωρίτερα θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους και την μεγιστοποίηση του οφέλους της επιχείρησης.



 
 
 
 ________________________________________   
    
 (9) Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013) σελ. 116-123        22 

                 

 

Μεταγενέστερες Ενέργειες 

 

 

Το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου, μετά την σύνταξη της 

έκθεσης ελέγχου, είναι οι μεταγενέστερες ενέργειες από την πλευρά των εσωτερικών 

ελεγκτών. Με τον όρο « μεταγενέστερες ενέργειες» (follow- up) είναι η διαδικασία μέσα από 

την οποία οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και τον 

χρόνο εφαρμογής των ενεργειών που αποφασίζονται από την διοίκηση ως απόρροια των 

ευρημάτων κυρίως όχι μόνο των εσωτερικών ελεγκτών αλλά και των εξωτερικών ελεγκτών. 

Η πλειοψηφία των μεταγενέστερων ενεργειών συνήθως καταλήγει σε μία έκθεση 

ελέγχου που προκύπτει μέσα από την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών. Η 

αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της έκθεσης ελέγχου που κατατίθεται στην διοίκηση 

κρίνεται ουσιαστικά από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων 

που λαμβάνονται. Η λήψη των διορθωτικών μέτρων αποτελείται από δύο σκέλη: α) της 

επιλογής των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και β) της εφαρμογής τους. 

Η συμμετοχή των εσωτερικών ελεγκτών στην διαδικασία επιλογής των κατάλληλων 

διορθωτικών μέτρων ισοδυναμεί με την υποβολή των κατάλληλων προτάσεων  

αντιμετώπισης των ευρημάτων ελέγχου, έτσι όπως περιγράφονται στην έκθεση ελέγχου, ενώ 

η συμμετοχή στην εφαρμογή των επιλεγέντων διορθωτικών μέτρων ισοδυναμεί με την 

ολοκλήρωση των ενεργειών τους για ένα άρτιο οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Η σπουδαιότητα και ο χαρακτήρας τω ευρημάτων, τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα 

μπορεί να εκτείνονται από ένα μικρό έως ένα μεγάλο εύρος, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ 

άλλων: α) τροποποίηση υπάρχουσας διαδικασίας, β) δημιουργίας νέας διαδικασίας γ) 

ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, δ) ορθό διαχωρισμό καθηκόντων χωρίς περιθώρια 

σύγκρουσης συμφερόντων, ε) ενσωμάτωση πρόσθετου ή διαφορετικού μέτρου ελέγχου και 

στ) συνυπολογισμοί οικονομικών μεγεθών.
(9) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κατάρρευση μεγάλων εταιρειών παγκοσμίως 

οδήγησαν τις εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών όλων σχεδόν των χωρών στην σχεδίαση 

συστημάτων αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία 

των συμφερόντων τόσο των μετόχων όσο και των πιστωτών των εισηγμένων σε 

χρηματιστήρια αγορών.  

 

 

4.2 Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

 

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance) σχετίζεται με την έννοια του 

ελέγχου, αφού ο έλεγχος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μηχανισμός εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επίσης σε μεγάλο αριθμό θεμάτων οι ρυθμίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης τέμνονται με τα 

καθήκοντα του ελεγκτή.  

Η εταιρική διακυβέρνηση, περισσότερο ως πρακτική παρά ως έννοια, δεν είναι κάτι 

που εμφανίζει κοινά γνωρίσματα στην ανά την υφήλιο εφαρμογή της. Αποτελείται από 

πλέγμα κανόνων που αφενός ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αφετέρου πολύ συχνά είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής δομή της. 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την εταιρική διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα οι 

Shleifer και Vishny (1997), αναφέρουν ότι η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με το πώς οι 

χρηματοδότες των επιχειρήσεων θα εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν την απόδοση για την 

επένδυσή τους. Σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εταιρική  

διακυβέρνηση ορίζεται το σύνολο πρακτικών που υιοθετεί μια επιχείρηση προκειμένου να 

εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία της, την προστασία των μετόχων της, αλλά και το 

σύνολο αυτών που έχουν νόμιμα συμφέροντα στην εταιρεία.  

Τέλος, ένας κοινά αποδεκτός ορισμός είναι ο ακόλουθος: «Εταιρική Διακυβέρνηση 

είναι το σύνολο νομικών, θεσμικών και εθιμικών ρυθμίσεων, οι οποίες πρέπει να 

χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα κυρίως των εισηγμένων στα χρηματιστήρια εταιριών, αλλά 

όχι μόνο αυτών. Απαντά δε, στα ερωτήματα ποιος και πώς ελέγχει τις δραστηριότητες των 

εταιριών, καθώς και σε ποιους κατανέμονται τα οφέλη, αλλά και οι κίνδυνοι που απορρέουν 

από την εταιρική δραστηριότητα»
 

Ουσιαστικά με την εταιρική διακυβέρνηση γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που δημιουργούνται από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας (κύριος – principal) 

από τη διοίκηση της επιχείρησης (αντιπρόσωπος – agent). Ακόμη καλύπτει την σχέση μεταξύ 
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της επιχείρησης και της διοίκησης της με τους δανειστές, εργαζόμενους και το ευρύτερο 

κοινό. 

 

 

4.3 Βασικές Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

 

Σκοπός των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση του 

νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου των χωρών αναφορικά με την εφαρμογή της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και να παρέχουν συμβουλές και κατευθύνσεις προς όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (νομοθέτες, επενδυτές, φορείς της αγοράς κτλ.). Κάθε χώρα υιοθετεί και 

εφαρμόζει τους δικούς της θεσμούς που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το 1999
 
ο 

Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΑΣΑ) με τον κώδικα για την 

Εταιρική Διακυβέρνηση, δημοσίευσε τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν κάθε 

ρύθμιση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές αποτελούν σημείο αναφοράς όλων των 

χωρών στις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2004 όμως 

οι έντονες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον επιχειρηματικό κόσμο οδήγησαν στην  

αναδιατύπωση των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες προκλήσεις και στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Τα βασικά πεδία που καλύπτουν 

οι αρχές αυτές συνοπτικά είναι: 

 Η διασφάλιση της βάσης για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

 Τα δικαιώματα των μετόχων και οι λειτουργίες των βασικών ιδιοκτητών. Οι 

πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα των 

μετόχων. Τα βασικότερα δικαιώματα είναι η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τα 

εταιρικά θέματα και τις σημαντικές μεταβολές στην σύνθεση του μετοχικού 

κεφαλαίου, η δυνατότητα συμμετοχής σε σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της 

επιχείρησης, 

 Η ίση μεταχείριση των μετόχων. Οι πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να 

διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων της μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. Όλοι οι μέτοχοι πρέπει να 

έχουν την ευκαιρία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παραβίασης των 

δικαιωμάτων αυτών, 

 Ο ρόλος των μεριδιούχων στην εταιρική διακυβέρνηση. Οι πρακτικές της εταιρικής 

διακυβέρνησης πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των συνεργαζομένων και 

όσων έχουν νόμιμα συμφέροντα προς την επιχείρηση, όπως καθορίζονται κάθε φορά 

από την ισχύουσα νομοθεσία, 

 Οι διαδικασίες διάχυσης πληροφοριών και διαφάνειας των λειτουργιών της 

επιχείρησης που πρέπει να εγγυώνται οι πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, 

 Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πρακτικές της 

εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να εγγυώνται τη στρατηγική καθοδήγηση της 

εταιρείας, την αποτελεσματική παρακολούθηση της Διοίκησης από το Διοικητικό 



 ________________________________________  
 (10) Απόφαση 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κανόνες Συμπεριφοράς των Εταιρειών 

που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων» 
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Συμβούλιο και την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της επιχείρησης και 

των μετόχων. 

Οι αρχές αυτές συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την αποφυγή συγκρούσεων 

συμφερόντων οδηγώντας έτσι στην επίτευξη των στόχων για την επιχείρηση.
 

 

 

4.4 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

 

 

Η πρώτη προσπάθεια ρύθμισης αποτελεί ο Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών στον 

οποίο γίνεται αναφορά σε θέματα προστασίας της μειοψηφίας. Αργότερα θεσπίστηκαν 

νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα για θέματα όσον αναφορά τη διαφάνεια της λειτουργίας 

των εταιριών καθώς και της συμπεριφοράς των μετόχων. Το 1999 με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών συστήθηκε επιτροπή για την 

εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα η οποία συνέταξε σχετικό Κείμενο Αρχών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης το οποίο δεν συνδεόταν με υποχρεώσεις συμμόρφωσης, αλλά εκδόθηκε σαν 

κείμενο Βέλτιστων Πρακτικών για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα (Επιτροπή για 

την Εταιρική Διακυβέρνηση, 1999). Επίσης το 2000 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς με την απόφαση 5/204/14-11-2000
(10)

 υποχρέωσε τις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις σε συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες 

συμπεριφοράς για την λειτουργία και δράση τους, όπως και των συνδεόμενων με αυτές 

προσώπων. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης απόφασης είναι η προστασία του επενδυτικού 

κοινού μέσα από την υιοθέτηση από πλευράς επιχειρήσεων, καλών κανόνων συμπεριφοράς, 

όπως η διατήρηση της εμπιστευτικότητας μέχρι την δημοσίευση γεγονότων και συναλλαγών 

που επιδρούν στην επενδυτική συμπεριφορά, έγκαιρη δημοσιοποίηση γεγονότων που μπορεί 

να επηρεάσουν την τιμή μιας μετοχής και γενικά η υιοθέτηση κατάλληλων μηχανισμών 

εσωτερικής λειτουργίας με γνώμονα το συμφέρον του επενδυτικού κοινού.  

Περιληπτικά τα κυριότερα άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι το άρθρο 4 που αφορά τις υποχρεώσεις της επιχείρησης για 

τις γνωστοποιήσεις στο επενδυτικό κοινό, το άρθρο 5 που αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις των 

εταιριών σε περίπτωση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Επίσης το άρθρο 7 για την τήρηση 

του απορρήτου από πλευράς της επιχείρησης  και το άρθρο 8 που περιλαμβάνει τις 

προϋποθέσεις συναλλαγών για συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 

την επιχείρηση, το άρθρο 10 που αναφέρεται στις υποχρεώσεις προαναγγελίας συναλλαγών, 

το άρθρο 11 που απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σε κάθε εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το άρθρο 12 που απαιτεί την λειτουργία του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις, το 

άρθρο 13 που υποχρεώνει την λειτουργία υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων, το άρθρο 14 που 

απαιτεί την υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων και τέλος το άρθρο 16 που απαιτεί την 

διαθεσιμότητα εταιρικού ετήσιου δελτίου απολογισμού δράσεως.  
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Η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε προπομπό του νόμου 3016 της 17-5-2002 περί 

εταιρικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα με την εισαγωγή του Νόμου 3016/17-5-2002 καθόρισε 

υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

επιχειρήσεων για θέματα σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων, στελέχωσης αυτών τόσο 

με εκτελεστικά, όσο και με μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, θέματα αμοιβών ανώτερων 

διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα οργανώσεως με 

ανάπτυξη σχετικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και θέματα οργάνωσης και 

υποχρεωτικής λειτουργίας τμημάτων όπως είναι αυτά του εσωτερικού ελέγχου, της 

εξυπηρέτησης μετόχων και των εταιρικών ανακοινώσεων. Παράλληλα περιλαμβάνει 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών της εταιρείας και των συνδεόμενων με αυτή 

προσώπων και γενικότερα αποφάσεων παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάσουν την 

διαμόρφωση της τιμής της μετοχής. 

Στην συνέχεια με τους νόμους  3091 και 3156 ενδυναμώθηκε το πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Με τον νόμο 3156/2003 γίνεται υποχρεωτική η οργάνωση 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημόσιες 

επιχειρήσεις, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που 

απαιτείται η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης σε μη εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  

 

 

Ετήσιο Δελτίο (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/372/15-2-2006) 

 
 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η εταιρεία εκδίδει Ετήσιο δελτίο με σκοπό την 

επαρκούς πληροφόρησης και παροχή τακτικής στους επενδυτές σχετικά με τις 

δραστηριότητες της, το οποίο φροντίζει να καθιστά διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό. Τα 

στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, πλήρη, ορθά και 

σαφή. Μόνο η Τράπεζα της Ελλάδος εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης Ετήσιου 

Δελτίου. 

Η εταιρεία φέρει την ευθύνη για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου, την ακρίβεια, 

πληρότητα, σαφήνεια  και ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό. Το ετήσιο 

δελτίο πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική 

νομοθεσία (Π.Δ. 348/1985) και τα στοιχεία που απαιτούνται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς 7/372/15-2-2006. 

Στο ετήσιο δελτίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας, 

2. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

(σε περίπτωση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων), 

3. Τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις 1
ου

,  2
ου

,  3
ου

 και 4
ου

 τριμήνου, 

4. Την έκθεση συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, 
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5. Τις ετήσιες καταστάσεις ταμειακών ροών, (σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση), οι 

οποίες ετοιμάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την απόφαση της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς. Οι καταστάσεις ταμειακών ροών αποτελούν αντικείμενο ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, 

6. Τον πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 

καταβολή μετρητών, εφόσον η διάθεση δεν έχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώθηκε στη 

διάρκεια της χρήσης, 

7. Την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου των συναλλαγών των μετοχών 

της εταιρείας, σε σχέση με την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και το 

γενικό δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα πρέπει να αναφέρονται 

τουλάχιστον η τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε  μήνα και 

η αξία του συνολικού όγκου συναλλαγών, καθώς και ότι άλλο ορίζει η σχετική 

νομοθεσία, 

Το ετήσιο δελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν στην ετήσια τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αντίτυπο του ετήσιου δελτίου υποβάλλεται στην επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ετήσιο δελτίο δημοσιεύεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από 

το επενδυτικό κοινό. 

 

 

4.5 Νόμος 3873/2010 

 

 

Ο Νόμος 3873/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 

2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ν.3873/2010 αποτέλεσε το «θεμέλιο λίθο» του 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνέταξε ο ΣΕΒ, ο οποίος εφαρμόζει την προσέγγιση 

«συμμόρφωση ή εξήγηση» και θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις 

ελληνικές εταιρείες. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ αναπτύχθηκε προκειμένου 

να καλύψει την ανάγκη για ένα ευρέως αποδεκτό και εφαρμοσμένο κώδικα, τον οποίο θα 

μπορούσαν να υιοθετήσουν ή να χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο οι ελληνικές εταιρείες. 

Σύμφωνα λοιπόν με το καινούργιο νομοθέτημα, κάθε ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές 

της οποίας ή άλλες κινητές αξίες, έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 

αγορά, οφείλει να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της και δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς μέσα σε αυτήν περιγράφονται και τα κύρια χαρακτηριστικά 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της κάθε εταιρείας.  

Αναλυτικά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της 

ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: 

 Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον 

           οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον 

           οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο, 

 Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον 

            των προβλέψεων του νόμου, καθώς και παραπομπή στον τόπο όπου τις έχει 



 _________________________________________________  

 
 (11) Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις εισηγμένες εταιρείες, Μάρτιος 2011 
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δημοσιοποιήσει,  

 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των                           

            χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

 Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με τις δημόσιες προσφορές 

εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία, 

 Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των 

μετόχων και του τρόπου άσκησής τους, 

 Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων 

            διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας.  

Αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο 

υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει 

περιγραφή της απόκλισης με αναφορά στα σχετικά μέρη του κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η εταιρεία δεν εφαρμόζει 

ορισμένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο 

εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει αναφορά της διάταξης που δεν 

εφαρμόζει και  εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής (Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 150, 6/09/2010).  

Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες 

οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, έναν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε επιλέγοντας από τους γενικά αποδεκτούς 

κώδικες που έχουν εκδοθεί διεθνώς ή στην Ελλάδα, είτε καθορίζοντας και προσδιορίζοντας 

οι ίδιες αναλυτικά τους ειδικότερους κανόνες και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που 

δεσμεύονται να εφαρμόζουν. 

 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

 
Οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται επίσης από το νόμο να εξετάζουν τακτικά το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου τους. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των 

διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό 

μιας εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη 

συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
(11)

 

 
Γενικό πλαίσιο 

 

Ο Νόμος επιβάλλει τη σύσταση επιτροπής ελέγχου σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες. 

Σύμφωνα με τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική, ο Κώδικας προτείνει τη σύσταση επιτροπής 

ελέγχου, η οποία αποτελείται στην πλειοψηφία της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 

Δ.Σ. Η πρόταση αυτή βελτιώνει το καθεστώς εταιρικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών 

στην Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των μεγαλομετόχων, καθώς 

ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των μετόχων μειοψηφίας, επιβάλλοντας την ανεξάρτητη 
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εποπτεία του συστήματος και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και 

του ελέγχου της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται επίσης από το νόμο να εξετάζουν τακτικά το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των 

διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό 

μιας εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη 

συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 

 

 

Γενική αρχή 1 

 

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της 

πραγματικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. 

 

Γενική αρχή 2 

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό 

την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και 

την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή 

της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά 

τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η 

ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων 

των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και 

τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της επιτροπής ελέγχου, 

εφόσον υπάρχει, θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους 

τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε 

σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες 

 

1.1 Το Δ.Σ. με την υποστήριξη της επιτροπής ελέγχου, θα πρέπει να θεσπίζει κατάλληλες 

πολιτικές όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο, και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα 

περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής και τη συχνότητα των εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου που λαμβάνει και εξετάζει το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη 

διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι εταιρείες θα 

πρέπει να δημοσιοποιούν κατά πόσο χρησιμοποιούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που 

συστήνεται από τον Κώδικα ή κάποιο άλλο αναγνωρισμένο πλαίσιο. 
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1.2 Το Δ.Σ. συστήνει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής 

νομοθεσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με γραπτό κανονισμό λειτουργίας. Η μονάδα 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές 

μονάδες και να αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην 

επιτροπή ελέγχου του Δ.Σ.  

1.3 Το Δ.Σ. θα πρέπει να προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση του εύρους των 

δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την 

επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την επιτροπή 

ελέγχου του Δ.Σ., καθώς και την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης 

σχετικά με εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το Δ.Σ. 

θα πρέπει να αναφέρει στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ότι έχει εξετάσει τους κύριους 

κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. 

1.4 Η επιτροπή ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του 

σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του 

τακτικού ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από μη 

εκτελεστικά μέλη, στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα. Η επιτροπή ελέγχου είναι τουλάχιστον 

τριμελής. Τουλάχιστον ένα (1) ανεξάρτητο μέλος της έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε 

θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Πρόεδρος της επιτροπής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος. 

1.5 Οι κύριες αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι οι εξής: 

Όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η επιτροπή 

ελέγχου: 

• παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να επιβλέπει κάθε επίσημη 

ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας, και να εξετάζει τα 

βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και 

εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης, 

• εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και 

παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το Δ.Σ. ή 

σε κάποια άλλη επιτροπή του. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει 

σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, 

ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και 

δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο, 

• θα πρέπει να εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας με 

συνδεδεμένα  με αυτήν πρόσωπα και να υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετικές αναφορές, 

• θα πρέπει να εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα 

με τις οποίες το προσωπικό της εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις 

ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Η 

επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματική 
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και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή 

τους. 

Όσον αφορά στην εποπτεία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου: 

• θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, 

• προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας, 

• παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, και 

εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της μονάδας, 

• διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ΔΣ το διορισμό 

και την ανάκληση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου: 

• θα πρέπει, μέσω του ΔΣ, να κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, 

τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της 

αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή, 

• εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την 

αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα, 

• εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από την 

ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές· για τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόζει πολιτική για την πρόσληψη τακτικών ελεγκτών 

σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, και να επιβλέπει την εφαρμογή της. 

1.6 Η επιτροπή θα πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να 

εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο θα πρέπει να 

συναντά τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης. 

1.7 Τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει να ορίζονται 

γραπτώς στον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στον 

ιστότοπο της εταιρείας. 

1.8 Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιγράφεται το έργο της επιτροπής 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατά τη 

διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση που ο τακτικός ελεγκτής παρέχει και μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες στην επιχείρηση, θα πρέπει να εξηγείται στους μετόχους στη δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του 

ελεγκτή. 

1.9 Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και 

ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Τα προγράμματα του εσωτερικού ελέγχου από επιχείρηση σε επιχείρηση, από κλάδο σε 

κλάδο παρουσιάζουν κάποια διαφορά χωρίς όχι όμως να είναι αισθητή. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται στην ξεχωριστή οργανωτική δομή που έχουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις ακόμη 

και του ίδιου του κλάδου ή τμήματος. Τα ειδικά χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιαδήποτε 

σύστημα εξαρτώνται από συγκεκριμένους παράγοντες, όπως το μέγεθος, η φύση των 

εργασιών της επιχείρησης, η οργανωτική διάρθρωση και οι αντικειμενικοί στόχοι της 

επιχείρησης, για να διατυπώσουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρμοστούν θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών στόχων του εσωτερικού ελέγχου. Το κοινό στοιχείο 

που έχουν τα προγράμματα, άσχετα από κλάδο και αντικείμενο, είναι ότι διέπονται από τις 

ίδιες τεχνικές ανάπτυξης, το ίδιο ελεγκτικό πνεύμα και τρόπο παρουσίασης. 

Τα προγράμματα συνεχώς αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τον ελεγκτή με τα 

νέα δεδομένα που προκύπτουν, κωδικοποιούνται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση των 

διαδικασιών, αν καταρτίζονται για πρώτη φορά, και αρχειοθετούνται. 

 

 

5.2 Εσωτερικός Έλεγχος Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

5.2.1 Εσωτερικός έλεγχος πάγιων στοιχείων 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αποσκοπεί στην ορθή 

καταχώρηση, παρακολούθηση και παρουσίαση στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, στην 

εξακρίβωση της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης που σχετίζονται με τα 

πάγια, στη διαφύλαξη και προστασία από κινδύνους, όπως κλοπή, απώλεια ή πυρκαγιά καθώς 

και  στην επίτευξη υψηλής απόδοσης των πιθανών επενδυμένων στα πάγια αυτά κεφάλαια. 

 Οι αντικειμενικοί σκοποί στον έλεγχο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι η 

διαπίστωση : 

 Της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου, 

 Της ύπαρξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, 

 Την ορθότητα των μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόζονται, 

 Της σωστής παρουσίασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές 

καταστάσεις, 

 Την ορθότητα της καταχώρισης των κερδών και οι ζημιών που μπορεί να προήλθαν 

από συναλλαγές στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
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 Την διενέργεια σωστών αποσβέσεων. 

 

Η υποχρεωτική τήρηση του μητρώου παγίων για την λογιστική παρακολούθηση της αξίας 

κτήσεως  και των αποσβέσεων και για την διαχειριστική παρακολούθηση κάθε παγίου 

στοιχείου αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. Από το μητρώο παγίων πρέπει να προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:  

 Τα στοιχεία εξατομίκευσης του είδους του παγίου (ονοματολογία και διακριτικά 

στοιχεία), 

 Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του 

πρωτοβάθμιου και του ορισμού της τελευταίας βαθμίδας), 

 Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως δηλαδή την αρχική αξία κτήσεως και 

τις μεταβολές της (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις), 

 Ο τόπος εγκαταστάσεως ή τον τρίτο στις εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται το 

πάγιο στοιχείο, 

 Η ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίηση ή η λειτουργία του, καθώς και την 

ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια, 

 Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ’ αυτό (είδος βάρους, αιτία, ποσό), 

 Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων, 

 Οι λογισμένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσό) και τα στοιχεία της λογιστικής 

τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ημερομηνία), καθώς και τις αντιλογιζόμενες 

αποσβέσεις  σε περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής, 

 Ο συντελεστής Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνεται ή την απαλλαγή του, 

 Τα στοιχεία και την αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής π.χ. εκποίηση, 

διάλυση ή καταστροφή. 

Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές δυσχέρειες που πιθανόν θα προκύψουν κατά την 

υποχρεωτική τήρηση του μητρώου παγίων στοιχείων, δίνεται η δυνατότητα τηρήσεώς του 

κατά ομάδες ομοειδών παγίων, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο όταν 

κρίνεται αναγκαίο κατά την καταστροφή ή την απώλεια μπορεί να εξατομικεύεται.  

Η καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα πάγια όπως και στα άλλα στοιχεία του 

ενεργητικού, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που μπορεί να ενέχει η 

λογιστική παρακολούθησή τους, η διαφύλαξη και η διαχείρισή τους. Οι σοβαρότεροι από 

τους κινδύνους αυτούς εμφανίζονται όταν: 

 Υπάρχουν μεταβολές στα πάγια περιουσιακά στοιχεία χωρίς την έγκριση 

εξουσιοδοτημένων προσώπων, 

 Δεν είναι ακριβής και πλήρης ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης, των δαπανών 

επέκτασης ή προσθήκης και βελτιώσεων, ο υπολογισμός των ετήσιων αποσβέσεων 

καθώς και ο καθορισμός από την τυχόν διάθεσης των παγίων, 

 Ο υπολογισμός των αποσβέσεων δεν διενεργείται με τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις, 

 Υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση με ελλείψεις ή νοθεία στα λογιστικά βιβλία, που 

μπορεί να αφορούν και εικονικές συναλλαγές, 

 Η διαφύλαξη των ενσώματων πάγιων στοιχείων είναι ανεπαρκής, 
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 Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων αυτών  που απασχολούνται με τη 

διαχείριση των παγίων ώστε να επιτυγχάνεται ο αμοιβαίος έλεγχος των ενεργειών 

τους,  

 Η αποτίμηση των πάγιων στοιχείων και η παρουσίαση των λογαριασμών τους στις 

λογιστικές καταστάσεις δεν βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με όσα ορίζονται στο 

λογιστικό σχέδιο και από την σχετική νομοθεσία. 

Οι βασικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσει μία επιχείρηση για να περιορίσει τις 

περιπτώσεις κινδύνων είναι τα εξής: 

 

 Η κάθε μεταβολή παγίου πρέπει να γίνεται βάση νόμιμων δικαιολογητικών και 

σχετικών εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων της επιχείρησης, 

 Η διενέργεια αποσβέσεων κάθε χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας, 

 Η λεπτομερής καταγραφή και ορθή λογιστική παρακολούθηση των παγίων και των 

τυχόν μεταβολών στο μητρώο παγίων, 

 Σαφή οριοθέτηση των καθηκόντων όσων εμπλέκονται στη διαχείριση και στη 

λογιστική παρακολούθηση των παγίων, 

 Η διαφύλαξη των κινητών παγίων από φθορές και κλοπές αλλά και των τίτλων         

κυριότητας των ακινήτων να είναι πλήρης και συνεχής, 

 Η ύπαρξη των ενσώματων παγίων στοιχείων να επαληθεύεται τακτικά από τον 

εσωτερικό ελεγκτή με επιτόπια επιθεώρηση, 

 Τα εμπράγματα βάρη στα πάγια να παρακολουθούνται συνεχώς και να υπάρχει 

διάκριση των ελεύθερων παγίων από τα επιβαρημένα με υποθήκες και αποζημιώσεις, 

 Η αποτίμηση των πάγιων στοιχείων να γίνεται στο τέλος της χρήσης σύμφωνα με 

όσα ορίζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 

 Οι λογαριασμοί των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού να παρουσιάζονται στις 

λογιστικές καταστάσεις με σαφήνεια, 

 Η νομική κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, των μεθόδων 

παραγωγής και των άλλων άυλων πάγιων στοιχείων καθώς και η διαφύλαξή της να 

είναι το κύριο έργο συγκεκριμένο  οργάνου της διοίκησης. 

 

 

5.2.2 Εσωτερικός έλεγχος άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν υλική υπόσταση, δεν αντιπροσωπεύουν σταθερές 

χρηματικές απαιτήσεις. Η αξίας του οφείλεται στα «οικονομικά πλεονεκτήματα που παρέχει 

η κυριότητά τους». Τέτοια στοιχεία είναι: 

 

 Η φήμη και η πελατεία (υπεραξία της επιχείρησης), 

 Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, (τεχνογνωσία), 

 Τα εμπορικά σήματα, 

 Μακροχρόνιες μισθώσεις, 
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 Προνόμια εκμεταλλεύσεως (κινητής τηλεφωνίας), 

Οι βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου στα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι: 

 Η ορθή λογιστική παρακολούθησή τους, 

 Και η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί για την 

απόκτησή τους. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

 Ο ορθός τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων, 

 Η εξακρίβωση για την μη χρησιμοποίηση δικαιωμάτων από τρίτους, 

 Η διαπίστωση για την πλήρη εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που παρέχει η 

κυριότητα των άυλων αυτών στοιχείων, 

 Η διαπίστωση της απόκτησης των παγίων με τις σχετικές εγκρίσεις και διαδικασίες 

των οργάνων της επιχείρησης, 

 Η επαλήθευση της ορθής λογιστικής παρακολούθησής τους. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος επί των λογαριασμών των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

περιλαμβάνει κυρίως τις παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες: 

 Κατάρτιση συγκεντρωτικής κατάστασης άυλων περιουσιακών στοιχείων και εξόδων 

εγκατάστασης (για τις οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα) στην οποία ανάλογα εμφανίζονται κατά πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο 

λογαριασμό:  

o Τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσεως, 

o Το σύνολο των χρεώσεως της χρήσεως, 

o Το σύνολο των πιστώσεων της χρήσεως, 

o Το υπόλοιπο της αξίας κτήσεως τέλους χρήσεως, 

o Το σύνολο των συσσωρευμένων αποσβέσεων προηγούμενων χρήσεων, 

o Οι αποσβέσεις χρήσεις, 

o Το σύνολο των αποσβέσεων, 

o Το αναπόσβεστο  υπόλοιπο της αξίας κτήσεως των άυλων παγίων στοιχείων, 

 Έλεγχος στα άυλα στοιχεία που αποσβένονται , εάν έχουν απαξιωθεί πριν από τη λήξη 

του χρόνου, οπότε και πρέπει ολοσχερώς να αποσβεστούν, 

 Έλεγχος του τρόπου προσδιορισμού της αναμενόμενης χρήσης του περιουσιακού 

στοιχείου, 

 Έλεγχος αν η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την ωφέλιμη 

ζωή άλλων στοιχείων του ενεργητικού, 

 Εάν η ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων είναι περιορισμένη ή αόριστη, 

 Εάν γνωστοποιείται το κονδύλιο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις, 

 Διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών κωδ.16 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, 

για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΑΧΑ ή σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κ.ν. 2190/20 και ΕΓΛΣ για όσες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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5.3 Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεμάτων 

 

 

Τα αποθέματα εντάσσονται στην κατηγορία του κυκλοφορούντος ενεργητικού από την φύση 

τους και το λειτουργικό τους προορισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, τα εμπορεύματα 

(λογαριασμός 20 του ΕΓΛΣ), προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (λογαριασμός 21 του ΕΓΛΣ), 

υποπροϊόντα και υπολείμματα (λογαριασμός 22 του ΕΓΛΣ), παραγωγή σε εξέλιξη 

(λογαριασμός 23 του ΕΓΛΣ), πρώτες και βοηθητικές ύλες  - υλικά συσκευασίας 

(λογαριασμός 24 του ΕΓΛΣ), αναλώσιμα υλικά (λογαριασμός 25 του ΕΓΛΣ), ανταλλακτικά 

παγίων (λογαριασμός 26 του ΕΓΛΣ), είδη συσκευασίας (λογαριασμός 28 του ΕΓΛΣ). 

Με τον όρο αποθέματα εννοούμε τα αγαθά που βρίσκονται στην κυριότητα της 

επιχείρησης και α) προορίζονται να πωληθούν από την συνήθη πορεία των εργασιών της, β) 

βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής  με σκοπό είτε να πωληθούν είτε να αναλωθούν 

για την παραγωγή έτοιμων αγαθών (α’ και βοηθητικές ύλες) ή να χρησιμοποιηθούν για τη 

συσκευασία αγαθών έτοιμων για πώληση, γ) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 

συντήρηση ανταλλακτικών ή για ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου κατά την εξέταση των αποθεμάτων είναι: 

α) αν υπάρχει επαρκής ποσότητα αποθεμάτων, 

β) η ποιότητα και η κατάσταση των αποθεμάτων, 

γ) η καταλληλότητα της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων, 

δ) αν υπάρχει η κυριότητα των αποθεμάτων. 

Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο των αποθεμάτων είναι α) η 

διαφύλαξη και η προστασία από διάφορους κινδύνους (π.χ. πυρκαγιά, κλοπή, κτλ), β) η πιστή 

εφαρμογή των οδηγιών της Διοικήσεως για την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων, γ) η 

επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης των κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί για την 

απόκτηση των αποθεμάτων, δ) η ορθή λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων και ε) η 

ορθή αποτίμησή τους στο τέλος της χρήσης. 

Οι έλεγχοι τεκμηριώσεως των αποθεμάτων περιλαμβάνουν την επαλήθευσή τους, 

καθώς και τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων. Η επαλήθευση για την ύπαρξη των 

αποθεμάτων γίνεται μόνο με την διενέργεια φυσικής απογραφής, ενώ ο ορθός προσδιορισμός 

της αξίας κτήσεως των αποθεμάτων και η ακριβής κοστολόγηση των παραγόμενων 

προϊόντων αποτελούν την βάση για την αποτίμησή του στο τέλος της χρήσεως. Η αποτίμηση 

των αποθεμάτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό του κόστους των 

πωληθέντων, το οποίο επηρεάζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα αποθέματα. 

Γενικώς ο εσωτερικός έλεγχος όσον αναφορά τα αποθέματα: 

 Διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα απογραφή προκειμένου να συγκρίνει τα 

αποτελέσματα της απογραφής με αυτά που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία, 

καθώς να εξετάσει τυχόν διαφορές και να τις αναφέρει στη διοίκηση, 

 Επαληθεύει ότι τα υπόλοιπα των αποθεμάτων συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς αγορών, όπως έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση, 

 Επαληθεύει τα αποθέματα κυριότητας τρίτων που βρίσκονται στην αποθήκη της 

επιχείρησης και το αντίστροφο, 
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 Ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των αποθεμάτων, καθώς και τις συνθήκες 

διατήρησής τους, 

 Εξετάζει την τυχόν ύπαρξη αποθεμάτων που βρίσκονται σε ακινησία και προτείνει 

προς τη διοίκηση τρόπους ρευστοποίηση τους,  

 Συντάσσει ισοζύγιο κίνησης αποθεμάτων και προσδιορίζει το περιθώριο μικτού 

κέρδους για κάθε κατηγορία αποθέματος, στην συνέχεια συγκρίνει τα αποτελέσματα 

με αυτά που έχουν προϋπολογιστεί και υπολογίζει τις αποκλίσεις (θετικές ή 

αρνητικές), 

 Διαπιστώνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα ανά κατηγορία αποθέματος, συγκρίνει με τα 

προϋπολογισθέντα δεδομένα και υπολογίζει τις αποκλίσεις, 

Η οργάνωση ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τα αποθέματα, 

προϋποθέτει την εφαρμογή των παρακάτω ελεγκτικών διαδικασιών : 

 Λειτουργία και υπόλοιπα λογαριασμού – ισοζυγίων των αποθεμάτων, 

 Απόκτηση και καταχώρηση αποθεμάτων, 

 Ασφάλιση των αποθεμάτων, 

 Απογραφή των αποθεμάτων, 

 Αποτίμηση, 

 Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων ως προς τα αποθέματα. 

 

 

5.4 Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων 

 

 

Οι απαιτήσεις έναντι των πελατών μιας επιχείρησης και οι πωλήσεις με πίστωση συνδέονται 

στενά μεταξύ τους, ώστε οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου που αφορούν τα δύο αυτά 

στοιχεία να είναι συνδεδεμένα. Στην κατηγορία των απαιτήσεων περιλαμβάνονται όλοι οι 

εισπρακτέοι λογαριασμοί, όχι μόνο αυτοί που προέρχονται από την πώληση εμπορευμάτων ή 

την παροχή υπηρεσιών, αλλά και άλλες κατηγορίες απαιτήσεων όπως οι προκαταβολές και τα 

δάνεια στο προσωπικό, τα δάνεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα δάνεια σε 

θυγατρικές εταιρείες, απαιτήσεις κατά του δημοσίου για επιστροφή φόρων, απαιτήσεις για 

προκαταβολές σε προμήθειες και γενικά κάθε απαίτηση της επιχείρησης κατά τρίτων. 

Οι κυριότεροι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου κατά την εξέταση των απαιτήσεων 

είναι: 

α) η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται από την 

επιχείρηση και αφορά τις απαιτήσεις, 

β) η γνησιότητα των καταχωρημένων απαιτήσεων στα βιβλία της επιχείρησης, 

γ) η διαπίστωση της διαδικασίας είσπραξης, εφόσον είναι ρευστοποιήσιμες, των απαιτήσεων 

και γραμματίων εισπρακτέων και ο βαθμός της επισφάλειας αυτών, 

δ) η διαπίστωση για την μη ύπαρξη λαθών, παραλείψεων και άλλων παρατυπιών κατά την 

καταχώρηση των απαιτήσεων στα βιβλία της επιχείρησης, 

Ε) η σωστή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα που προέρχονται από εξαγωγές και 

άλλες αιτίες. 
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Οι απαιτήσεις μπορεί να μην φανερώνουν ασφαλή εισπράξιμη απαίτηση, για αυτό θα 

πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των ασφαλών απαιτήσεων από τις επισφαλείς καθώς και τις 

ανεπίδεκτες είσπραξης, που μπορεί να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ή πτώχευση των 

πελατών. Ασφαλείς απαιτήσεις ονομάζουμε εκείνες των οποίων η είσπραξη είναι βέβαιη 

λόγω της προσωπικής φερεγγυότητας του πελάτη αλλά και της ύπαρξης εγγύησης ή και 

σημαντικών περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα επισφαλείς είναι οι απαιτήσεις των οποίων η 

είσπραξη είναι αμφίβολη λόγω της αφερεγγυότητας του πελάτη. 

Οι έλεγχοι των απαιτήσεων καθώς και των πωλήσεων με πίστωση περιλαμβάνουν: 

 Την σύνταξη αναλυτικών λογαριασμών των απαιτήσεων και των σχετικών τόκων 

κατά πελάτη και λήξη, 

 Την εμφάνιση των απαιτήσεων ανά κατηγορία στον ισολογισμό, 

 Απογραφή των απαιτήσεων στο χαρτοφυλάκιο και άμεση επικοινωνία με τρίτους για 

την επιβεβαίωση των απαιτήσεων που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες, 

 Επιστολές σε πελάτες και τρίτους για επιβεβαίωση χρεωστικών υπολοίπων, 

 Εξακρίβωση της επάρκειας των προβλέψεων για απαιτήσεις και λογαριασμούς 

ανεπίδεκτων εισπράξεων,. 

 Ανάλυση των πωλήσεων, του κόστους των πωληθέντων και των μικτών κερδών, 

 Έλεγχο αθροίσεων και μεταφερόμενων ποσών στα λογιστικά βιβλία, 

 Έλεγχος για την αυτοτέλεια των χρήσεων από την σωστό διαχρονικό διαχωρισμό των 

πωλήσεων, 

 Έλεγχο στο τέλος της χρήσης και στις αρχές της επόμενης χρήσης πωλήσεων, 

επιστροφών και εκπτώσεων πιθανός εικονικών πωλήσεων με την απογραφή 

εμπορευμάτων, 

 Επαλήθευση εισπράξεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και παρακολούθηση 

της κανονιστικής εξόφλησης των απαιτήσεων, 

 Εξακρίβωση μιας πιθανής ανανέωσης απαιτήσεων ή λογαριασμών που όφειλαν 

στελέχη της επιχείρησης πριν από το κλείσιμο του ισολογισμού, 

 Έλεγχος για την σωστή σύνταξη στην αρμόδια εφορία της συγκεντρωτικής 

κατάστασης πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) με διασταύρωση των στοιχείων μέσω 

επιβεβαίωσης από του πελάτες, 

 Έλεγχο επάρκειας προβλέψεων για πιθανές επισφάλειες και συγκεκριμένα, 

1. Έλεγχο για μεταγενέστερη τακτοποίηση πελατών, 

2. Ανάλυση των υπολοίπων ανά παλαιότητα που δεν τακτοποιήθηκαν 

μεταγενέστερα, 

3. Οφειλές πελατών που δεν ήταν συνεπείς στο παρελθόν, 

4. Πιθανές διαφωνίες και διαφορές στις επιβεβαιωτικές επιστολές, 

5. Συνεχείς ανανεώσεις απαιτήσεων και παρατάσεις δόσεων, 

 Απόσβεση των απαιτήσεων που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, 

 Σύνταξη κατάστασης επισφαλών απαιτήσεων και ενημέρωση της Διοίκησης της 

επιχείρησης, 

 Προστασία της επιχείρησης μέσα από την ασφάλιση των επιταγών και γραμματίων 

και την φύλαξή τους. 
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Σχετικά με τις πωλήσεις με πίστωση ο έλεγχος πρέπει να διαπιστώσει αν είναι 

πραγματικές ή εικονικές. Στις εικονικές υπάρχει καταχώρηση και εγγραφή στα βιβλία, αλλά 

οι πωλήσεις δεν έχουν γίνει, δεν έγιναν παραδόσεις εμπορευμάτων και πρόκειται για 

απατηλές πωλήσεις. Πολλές φορές εμφανίζονται σαν οριστικές πωλήσεις παραδόσεις για 

δοκιμές, δείγματα για αποθήκευση σε αποθήκες, για παρακαταθήκη σε παραγγελιοδόχους.  

 

 

5.5 Εσωτερικός Έλεγχος Χρηματικών Διαθεσίμων 

 

 

Ο έλεγχος των διαθεσίμων περιλαμβάνει μία σειρά διαδικασιών που αφορούν τη σύγκριση 

πραγματικών και λογιστικών στοιχείων, επιδιώκοντας την εξακρίβωση τυχόν παρεκκλίσεων 

που πιθανόν να λαμβάνουν χώρα και αφορούν τα χρηματικά διαθέσιμα. 

Ο έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων έχει σαν κύριο στόχο: 

- Την μελέτη και την αξιολόγηση των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου, τις 

σχετικές με τις ταμειακές συναλλαγές και 

- Τον προσδιορισμό του ποσού των μετρητών και την κανονική εμφάνιση του ταμείου 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος και στην περίπτωση των διαθεσίμων κάνουν έλεγχο διαδικασιών 

προκειμένου να διαπιστωθούν αν οι διάφορες ταμειακές συναλλαγές και οι εγγραφές στα 

λογιστικά βιβλία έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες ελέγχου. Οι 

διαδικασίες προβλέπουν και την έκδοση διαφόρων παραστατικών, την ετοιμασία των 

καταστάσεων και δικαιολογητικών καταθέσεων κλπ. 

Στην προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω στόχων ο εσωτερικός προσπαθεί να 

εξασφαλίσει ότι: 

 Πραγματοποιήθηκαν όλες οι εισπράξεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει και 

καταχωρήθηκαν ορθά και άμεσα στα βιβλία της επιχείρησης, 

 Όλες οι πληρωμές έχουν λάβει την κατάλληλη έγκριση από τους αρμόδιους της 

επιχείρησης και έχουν καταχωρηθεί σωστά, 

 Τα μετρητά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της επιχείρησης απεικονίζονται ορθά στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  

 Επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν υπερβολικά υπόλοιπα χρηματικών διαθεσίμων αλλά 

όσα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών, σύμφωνα με τον 

ταμειακό προϋπολογισμό της επιχείρησης, 

 Επαλήθευση ότι καμία συναλλακτική πράξη δεν πρέπει να διεκπεραιώνεται από την 

αρχή ως τέλος από τον ίδιο υπάλληλο, 

 Η δραστηριότητα της τήρησης του ταμείου πρέπει να είναι ξεχωριστή από την τήρηση 

των λογιστικών βιβλίων, 

 Έλεγχος των ταμειακών διαθεσίμων σε τακτά χρονικά διαστήματα του πραγματικού 

υπολοίπου  με το λογιστικό υπόλοιπο από άτομο διαφορετικό από τον ταμία, 

 Συμφωνία των υπολοίπων πελατών και των προμηθευτών από άτομα διαφορετικά από 

εκείνα που διενεργούν εισπράξεις από πελάτες και πληρωμές σε προμηθευτές, 
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 Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με επιταγές εκτός από μικρό πληρωμές 

που γίνονται από τον ταμία, 

 Αποστολή απευθείας επιστολών σε τράπεζες για την επιβεβαίωση του ύψους και του 

είδους των τραπεζικών καταθέσεων της επιχείρησης, 

 Ταμειακή συμφωνία διαθεσίμων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και 

επαλήθευση των πληρωμών και των εισπράξεων με ημερομηνία τέλους χρήσης, 

 Παρακολούθηση στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου τις τραπεζικές κινήσεις και 

τον προσδιορισμό του ύψους των ταμειακών διαθεσίμων στον ισολογισμό καθώς και 

σωστή εμφάνιση σε τυχόν υπολογαριασμούς. 

 

 

5.6 Εσωτερικός Έλεγχος Καθαρής Θέσης 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος των λογαριασμών της καθαρής θέσης αφορά στις διαδικασίες που 

απαιτούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή για τον περιορισμό της ύπαρξης λαθών και την 

διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των λογιστικών βιβλίων για τους 

συγκεκριμένους λογαριασμούς. 

Βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου της καθαρής θέσης είναι να διαπιστώσουν 

πως: 

α) όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως επί των 

λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης έχουν εγκριθεί δεόντως από τα αρμόδια 

όργανα της επιχείρησης και έχουν καταχωρηθεί σωστά, 

β) τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται προσηκόντως στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης, 

γ)  έχουν τηρηθεί όλες οι θεσπισμένες νομικές διαδικασίες για τα ίδια κεφάλαια, 

δ) την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχου σχετικά με τις συναλλαγές επί των 

μετοχών που απαρτίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας, τον χειρισμό των μετοχών και των 

μερισμάτων. 

Ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στο μετοχικό κεφάλαιο 

και τα μερίσματα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ασφαλιστικές δικλείδες: 

α) την έγκριση των συναλλαγών από το διοικητικό συμβούλιο και τους αξιωματούχους της 

εταιρείας, β) τη διάκριση αρμοδιοτήτων κατά τον χειρισμό των σχετικών συναλλαγών , όπως  

την μεταβίβαση μετοχών, την πληρωμή μερισμάτων, γ) την τήρηση των κατάλληλων βιβλίων 

και καταστάσεων (μητρώο μετόχων, προσωρινών τίτλων). 

Ενδεικτικά πράξεις που εκκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας: 

- Καθορισμός του αριθμού και της τιμής των μετόχων που θα εκδοθούν σε περίπτωση 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 

- Καθορισμός του τρόπου αποτίμησης των μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, 

- Απόκτηση ιδίων μετοχών για περαιτέρω διάθεση, 

- Καθορισμός του τρόπου καταβολής της αύξησης (μετρητοίς ή δόσεις), 

- Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 

- Κεφαλαιοποίηση κερδών με έκδοση μετοχών αντί για διανομή μερισμάτων, 
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- Αύξηση του αριθμού των μετοχών και μεταβολής της ονομαστικής αξίας τους. 

Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ανεξάρτητα γραφεία τήρησης του μητρώου των μετόχων και 

μεταβίβασης των μετοχών, όπως τράπεζες και εταιρείες επενδύσεων στα οποία ανατίθεται και 

η πληρωμή των μερισμάτων.  

Συνοπτικά στον έλεγχο των λογαριασμών της καθαρής θέσης περιλαμβάνεται: 

 Μελέτη και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, 

 Έλεγχος νομιμότητας και τεκμηρίωσης των συναλλαγών καθαρής θέσης, 

 Έλεγχος ορθής ενημέρωσης βιβλίων μετοχών και μετόχων, 

 Έλεγχος σχηματισμού αποθεματικών σύμφωνα με το καταστατικό, 

  Έλεγχος σχηματισμού αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα πάντα με τη 

ισχύουσα νομοθεσία, 

 Έλεγχος ποσού για διανομή μερίσματος σύμφωνα με το νόμο και το 

καταστατικό, 

 Έλεγχος εμπρόθεσμης κάλυψης και καταβολής της αξίας των μετοχών, 

 Έλεγχος κρατήσεων φόρων από τα καταβαλλόμενα μερίσματα, 

 Έλεγχος σωστής σύνταξης της δήλωσης του φόρου εισοδήματος της εταιρείας. 

 Έλεγχος ορθής εμφάνισης του λογαριασμού Καθαρής Περιουσίας, 

 Έλεγχος ορθότητας και εμφάνισης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

ποσών του λογαριασμού «Κέρδη προς Διάθεση», 

 Έλεγχος των μη διανεμηθέντων κερδών (δεσμευμένων και μη) και της 

προσαρμογής αυτών από συναλλαγές και λάθη προηγούμενων χρήσεων. 

 

 

5.7  Εσωτερικός Έλεγχος Μακροχρόνιων και Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων 

 

 

 Η μελέτη του εσωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων αφορά τις διαδικασίες που απαιτούνται 

να πραγματοποιηθούν από τον εσωτερικό ελεγκτή ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η 

αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και να περιορίζεται η ύπαρξη λαθών στους 

συγκεκριμένους λογαριασμούς. Η οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων 

οφείλει να περιλαμβάνει μια διάρθρωση που να ακολουθεί διαδικασίες κατάλληλες για την 

ανάδειξη του ελεγκτικού πορίσματος που θα χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

Μία υποεκτίμηση των υποχρεώσεων διογκώνει την οικονομική ισχύ της επιχείρησης 

που αποκρύπτει έτσι την πραγματική εικόνα τόσο αποτελεσματικά όσο και η υπερεκτίμηση 

των περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη η υποεκτίμηση αυτή των υποχρεώσεων συνοδεύεται 

συνήθως από υποεκτίμηση των δαπανών και υπερεκτίμηση των καθαρών κερδών. Θα πρέπει 

ο εσωτερικός έλεγχος να αποκαλύπτει τις τυχόν υποεκτιμήσεις αυτών. Η υποεκτίμηση ενός 

λογαριασμού υποχρέωσης μπορεί να δημιουργηθεί με την μη λογιστική καταχώρηση μίας 

εγγραφής. Η παράλειψη αυτή δύσκολα μπορεί να αποκαλυφθεί από ότι μία πλασματική 

εγγραφή, διότι από την στιγμή που οι συναλλαγές απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, 

υπάρχουν διαδικασίες για την επαλήθευσή τους. 
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Για τους λογαριασμούς τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των μακροχρόνιων είναι 

αναγκαίο να υπάρχει σύστημα εξουσιοδοτήσεων αλλά και προσδιορισμός ελάχιστων ορίων 

μέσα στα οποία οι κατάλληλοι υπάλληλοι πιστώνουν υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Στην συγκεκριμένα οι ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο των επιταγών πληρωτέων 

περιλαμβάνει τον: 

 Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής κατά την έκδοση επιταγών, 

 Έλεγχο συμφωνίας του υπολοίπου του λογαριασμού προμηθευτή ή πιστωτή, 

 Έλεγχο φύλαξης των επιταγών χωριστά από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, 

 Δειγματοληπτικό έλεγχο εξόφλησης επιταγών με τα αντίγραφα extrait της τράπεζας, 

 Έλεγχο διαχωρισμού των καθηκόντων ως προς την λογιστική καταγραφή – 

ενημέρωση – έκδοση – πληρωμή. 

Θα πρέπει ο εσωτερικός ελεγκτής σε τακτά χρονικά διαστήματα να συμφωνεί το βιβλίο 

των επιταγών πληρωτέων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς των γενικού καθολικού. 

Παρομοίως για τους λογαριασμούς απόδοσης φόρων όπου θα πρέπει ο εσωτερικός 

έλεγχος να έχει ως σκοπό να διαπιστώσει και να διασφαλίσει: α) την εμπρόθεσμη υποβολή 

των φόρων και β) τον περιορισμό της λογιστικής απάτης και των καταχρήσεων έναντι των 

οφειλόμενων προς το δημόσιο φόρων. 

Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου επί των υποχρεώσεων προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία  προϋποθέτει την εφαρμογή των εξής διαδικασιών: 

 Εμπρόθεσμη απόδοση των οφειλόμενων εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 

 Έγκαιρη και ορθή απεικόνιση των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 

 Παρακολούθηση των εκκρεμών φορολογικών και άλλων υποθέσεων αλλά και των 

μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους. 

Είναι σημαντικό πριν από τον έλεγχο των λογαριασμών υποχρεώσεων προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει 

πληροφορίες σχετικά: 

 Τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της επιχείρησης, 

 Τα σημαντικά θέματα, που αναφέρονται στην τελευταία έκθεση του φορολογικού 

ελέγχου, 

 Τα σημαντικά ασφαλιστικά θέματα που πιθανόν που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, 

 Με τον ορθό υπολογισμό των εκάστοτε οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς το 

Δημόσιο. 

Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω πληροφοριών ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την 

υπάρχουσα κατάσταση στον έλεγχο των λογαριασμών υποχρεώσεων καταρτίζοντας ένα 

πρόγραμμα ελέγχου ακολουθώντας τις παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες: 

 Επαλήθευση αποδόσεως των οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς το Δημόσιο 

βάσει δικαιολογητικών, 

 Επαλήθευση της εμπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς 

το Δημόσιο, 

 Επαλήθευση της ορθής σύνταξης των δηλώσεων (ΦΠΑ, Φ.Μ.Υ) βάσει των στοιχείων 

των βιβλίων, 

 Διαπίστωση της ορθής καταχώρισης κατά λογαριασμό, υπολοίπων τέλους χρήσης στις 

καταχωρήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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Οι ελεγκτικές διαδικασίες για την επαλήθευση των λογαριασμών δανείων προϋποθέτει 

την εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών: 

 Έγκριση των πιστωτικών ορίων χρηματοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

επιχείρησης ή άλλο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο, 

 Ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου για την 

κατάσταση των δανείων που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση, 

 Συμφωνία των λογαριασμών δανείων με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών από 

αρμόδιο υπάλληλο, διαφορετικό από εκείνο που διενεργεί τις καταβολές για την 

εξόφληση των δανείων αλλά και από εκείνον που διενεργεί τη λογιστική καταχώρηση 

των κινήσεων, 

 Επαλήθευση του ορθού υπολογισμού των τόκων τραπεζικών δανείων. 

Ανάλογες διαδικασίες εφαρμόζονται και για τα ομολογιακά δάνεια. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των δανείων μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως πριν ή μετά την 

ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Σε κάθε περίπτωση ο εσωτερικός έλεγχος θα 

πρέπει να διασφαλίζει τις διαδικασίες αποτροπής αλλοίωσης στοιχείων σε βάρος των 

λογαριασμών υποχρεώσεων. 

 

 

5.8 Εσωτερικός Έλεγχος Εσόδων  

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος του κυκλώματος εσόδων αφορά την μελέτη των διαδικασιών  που 

πραγματοποιούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή για τον περιορισμό λαθών και την αξιοπιστία 

των λογιστικών βιβλίων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς. 

Οι αντικειμενικοί σκοποί του εσωτερικού ελεγκτή είναι: α) η αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου κυρίως στην χρησιμοποίηση των κονδυλίων για την απεικόνιση των 

εσόδων, β) η εξακρίβωση ότι όλα τα δεδουλευμένα έσοδα αφορούν την τρέχουσα περίοδο και 

έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζουν πραγματικές συναλλαγές, γ) ο καθορισμός και η 

ερμηνεία σημαντικών τάσεων και μεταβολών των διαφόρων κατηγοριών  εσόδων και δ) στην 

εξακρίβωση της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης. 

Η αποτελεσματική και σωστή λειτουργία της επιχείρησης προϋποθέτει ένα αποδοτικό 

σύστημα ελέγχου που να περιλαμβάνει εξέταση και ελέγχους σε επιμέρους διαδικασίες, όπως 

την λήψη της παραγγελίας, αποδοχή αυτής, παράδοση αγαθών, τιμολόγηση αυτών, έκδοσης 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων, καταχώρισης της συναλλαγής στα λογιστικά βιβλία 

και είσπραξης της απαίτησης. Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να επικεντρώνεται και σε 

ζητήματα σωστής λογιστικής απεικόνισης, συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της διοίκησης και 

λοιπούς κινδύνους.  

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων για μία επιχείρηση πραγματοποιείται μέσα από τις 

πωλήσεις και επομένως ο λογαριασμός των εσόδων αφορά κατά κύριο λόγο το λογαριασμό 

των πωλήσεων. Επομένως η οργάνωση ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

για τις πωλήσεις προϋποθέτει την εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών: 

 Από διαφορετικό αρμόδιο υπάλληλο η έκδοση των τιμολογίων πωλήσεως από εκείνο 

που διαπραγματεύεται τις πωλήσεις, 
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 Έλεγχος καταχωρίσεων με παραστατικά στοιχεία, σωστή καταχώρηση στοιχείων 

πελάτη, ημερομηνία, αξία και ποσότητα, 

 Πραγματοποίηση πωλήσεων με βάση εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής από την 

διοίκηση της επιχείρησης καθώς και παροχή εκπτώσεων, 

 Διερεύνηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, 

 Διακίνηση αποθεμάτων από τις αποθήκες με βάση των προβλεπόμενων από τον 

ΚΦΑΣ φορολογικών στοιχείων, 

 Έλεγχος των παραστατικών τιμολόγησης από αρμόδιο υπάλληλο του λογιστηρίου που 

δεν έχει συναλλαγή με το τμήμα των πωλήσεων, 

 Έκδοση παραστατικού εγγραφής βάσει των παραπάνω δικαιολογητικών από αρμόδιο 

υπάλληλο, έλεγχος των παραστατικών από τον εσωτερικό ελεγκτή και καταχώριση 

της στα βιβλία της επιχείρησης, 

 Λογισμός πωλήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε κάθε επιχείρηση οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με τις πωλήσεις , όπως παραγγελίες 

πελατών, πωλήσεων, εξαγωγής εμπορευμάτων, αποστολής εμπορευμάτων, είσπραξη 

απαιτήσεων από πελάτες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να ασκούνται από 

διαφορετικούς υπαλλήλους. 

 

  

5.9 Εσωτερικός Έλεγχος Εξόδων 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος των εξόδων αποσκοπεί  στην μελέτη των διαδικασιών που απαιτούνται 

να γίνουν από τον εσωτερικό ελεγκτή για τον περιορισμό της ύπαρξης λαθών και την 

διασφάλισης της αξιοπιστίας των λογιστικών βιβλίων των συγκεκριμένων λογαριασμών. 

Ακόμη στην εξακρίβωση της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεως της διοίκησης της 

επιχείρησης, την ορθή καταχώρηση και παρουσίαση των λογαριασμών των εξόδων στα 

λογιστικά βιβλία. 

Κατά την εξέταση των εξόδων ο εσωτερικός έλεγχος μελετά στοιχεία που 

αποδεικνύουν την πιστότητα και την ακρίβεια των εξόδων και την συσχέτιση αυτών με τα 

έσοδα. Τα έξοδα πρέπει να αποβλέπουν στην πραγματοποίηση των εσόδων. Οι ελεγκτικές 

διαδικασίες αφορούν τη σύγκριση πραγματικών με λογιστικά βιβλία στοχεύοντας στην 

εξακρίβωση τυχόν παρεκκλίσεων που μπορεί να λαμβάνουν χώρα σε διάφορα επίπεδα 

λειτουργιών που αφορούν τους λογαριασμούς εξόδων. 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου των λογαριασμών εξόδων 

περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες: 

 Έλεγχος για την εξακρίβωση της αυτοτέλειας των χρήσεων , τα έξοδα που αφορούν 

την τρέχουσα χρήση έχουν περιληφθεί και έχουν σχηματισθεί οι σχετικές προβλέψεις 

εξόδων, 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος παραστατικών εξόδων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

και απόδειξη της γνησιότητας αυτών των παραστατικών που δικαιολογούν την 

συναλλαγή. 
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 Διαχωρισμός των καθηκόντων, έτσι ώστε αυτός που καταχωρεί τις δαπάνες να μην 

συνδέεται και με τις πληρωμές, 

 Επισκόπηση της κίνησης των αναλυτικών λογαριασμών για την ύπαρξη τυχόν 

σημαντικών ή ασυνήθιστων κονδυλίων, 

 Έλεγχος πιθανών αποκλίσεων των εξόδων της ελεγχόμενης χρήσης σε σχέση με τα 

αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, σε ποσοστό και αξία επί των πωλήσεων, 

 Έλεγχος κινήσεων λογαριασμών εξόδων με βάση τα νόμιμα παραστατικά, 

 Ορθή ταξινόμηση των εξόδων (διοίκησης, διάθεσης, χρηματοοικονομικής κ.ο.κ.), 

 Επαλήθευση των λογιστικών εγγραφών των εξόδων με το ημερολόγιο πληρωμών, 

 Έλεγχος εκείνων των λογαριασμών εξόδων που παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα 

αλλοίωσης όπως οι δαπάνες διαφήμισης, επισκευών – συντήρησης, τυποποίησης 

αγαθών, λοιπές γενικές δαπάνες, 

 Έλεγχος δαπανών για αμοιβές τρίτων και μισθοδοσίας προσωπικού, 

 Έλεγχος εξόδων που αναφέρονται στις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος της 

επιχείρησης, 

 Έλεγχος τιμών υπηρεσιών, αριθμητικών πράξεων, ορθής λογιστικοποίησης και 

διαχωρισμού του ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης και του τρόπου 

εξόφλησης των τιμολογίων, 

 Έλεγχος εξόδων που δεν αναγνωρίζονται από την φορολογική αρχή ως εκπιπτόμενα, 

έχουν ληφθεί στην φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων για τον 

προσδιορισμό του φόρου, 

 Έλεγχος και συμφωνία κατά αξία του ισοζυγίου αποθήκης με το αντίστοιχο ισοζύγιο 

γενικής λογιστικής κάθε μήνα αλλά και στο τέλος της χρήσεως, 

Η αποτελεσματική οργάνωση του ελέγχου των εξόδων οφείλει να περιλαμβάνει μια 

διάρθρωση που να ακολουθεί σειρά διαδικασιών κατάλληλων για την ανάδειξη ενός 

ελεγκτικού πορίσματος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

H οικονομική κρίση που έπληξε τόσο την παγκόσμια οικονομία όσο και τη χώρα μας έχει 

διαμορφώσει νέες συνθήκες και επιτάσσει την επαναξιολόγηση στρατηγικών και δεδομένων. 

Τις προηγούμενες δεκαετίες  η ελληνική οικονομία είχε αναπτύξει έντονα εσωστρεφή 

χαρακτήρα με αρνητικά ισοζύγια συναλλαγών, προβληματικά υψηλός εναγκαλισμός με το 

κράτος, απώλεια ανταγωνιστικότητας. Σήμερα η ελληνική αγορά έχει συρρικνωθεί 

σημαντικά και με σημερινά δεδομένα η ανάκαμψη δεν αναμένεται ραγδαία. Η έλλειψη 

ρευστότητας, η ελαχιστοποίηση των κερδών σε μια προσπάθεια να υποκινηθεί η κατανάλωση 

οδηγεί τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ζημιογόνο αποτέλεσμα.  

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου ήταν περιορισμένη. Οι εισηγμένες στο Χ.Α. 

εταιρείες αποτελούν μικρό ποσοστό της οικονομίας. Ανεπτυγμένα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου που περιλαμβάνουν οργανωμένες επιτροπές ελέγχου εφαρμόζονται κυρίως στον 

τραπεζικό χώρο λόγω του αυστηρού θεσμικού και εποπτικού πλαισίου που διέπει τη 

συγκεκριμένη αγορά καθώς και σε μεγάλες βιομηχανίες. Ο μεγάλος όγκος των μικρομεσαίων 

εταιρειών είτε έχουν ένα υποτυπώδες σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την κάλυψη της 

κανονιστικής απαίτησης είτε η σχετική λειτουργία απουσιάζει πλήρως. Επιπρόσθετα, και εκεί 

που εφαρμόστηκε ο εσωτερικός έλεγχος υπήρξαν φαινόμενα όπως μειωμένη ανεξαρτησία και 

στελέχωση με περιορισμένους πόρους και χωρίς αξιολόγηση. 

Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη να προσδιοριστούν οι προσδοκίες και να 

καθοριστούν σαφή κριτήρια αξιολόγησης για το κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος  διαθέτει 

τις ικανότητες, την εξειδίκευση και τους πόρους προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία 

στον ρόλο που θέλουν οι επιχειρήσεις. Για κάθε εταιρεία και για κάθε κλάδο, οι απαιτήσεις 

από τον εσωτερικό ελεγκτή διαφοροποιούνται σημαντικά και για αυτόν τον λόγο το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του 

ελεγκτή σε σχέση με τις σημαντικές περιοχές κινδύνου και το γενικότερο σύστημα 

διαχείρισης κινδύνων. 

Επίσης η αξιοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου βοηθά 

μεταξύ άλλων τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν την ποιότητα των οικονομικών αναφορών, 

των σημείων ελέγχου, των διαδικασιών και των ανθρώπων της επιχείρησης. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω ότι σήμερα απαιτείται ουσιαστικότερη 

λειτουργία. Οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων πρέπει να αντιληφθούν ότι ο 

εσωτερικός έλεγχου δεν είναι μόνο ένα απαραίτητο εργαλείο αλλά και αναγκαίο. Η 

ουσιαστική προσέγγιση με ικανή στελέχωση θα επιστρέψει όφελος και θα συνεισφέρει 

ουσιαστικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Τελικός σκοπός είναι καθιέρωση 

κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου μέσα στην επιχείρηση. 
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Η εργασία αυτή αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των εννοιών, των 

πρακτικών και των διαφόρων διαδικασιών τις οποίες συναντάμε στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον και τα οποία σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο. 

Σημαντικό συμπέρασμα της παραπάνω βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην βελτίωση τόσο των λειτουργιών 

όσων και των πληροφοριών που παρέχει η επιχείρηση στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο 

εσωτερικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον επιχειρησιακό 

κίνδυνο, να βελτιώσουν την εταιρική τους διακυβέρνηση και να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Συνέχεια της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης μπορεί αφενός να αποτελέσει η 

διενέργεια κάποιας ποσοτικής έρευνας με βάση τα συμπεράσματα της παρούσας και 

αφετέρου να εξετασθούν οι τεχνικές και η αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου καθώς η 

αποδοτικότητά του στο σύνολό του. 
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