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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Έλαο ζεκαληηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη ζε θάζε κνξθήο επηρείξεζε είλαη ην γεγνλφο ηεο 

κεησκέλεο δπλαηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο λα έρεη ηελ άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καζψο ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαπηχζζεηαη, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζέζπηζεο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο 

ζα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε εχξπζκε φζν θαη ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ 

ειέγρνπ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ. 

Σν εξγαιείν απηφ είλαη ν εζσηεξηθφο νηθνλνκηθφο, ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ή 

θαιχηεξα, ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Σα πξφζσπα ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, είλαη 

νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Πξφθεηηαη γηα ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

κέζα απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

ζηε δηνίθεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ είλαη ε ζαθήο απνηχπσζε θαη γλψζε , απφ ηελ πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Αο θάλνπκε φκσο κία αλαδξνκή λα αλαιχζνπκε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ρζεο θαη ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα: 

 

 

ΥΘΔ 

            Σν 1933 ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην εκπλεπζκέλν απφ ηηο ηδέεο ησλ 

αξρείσλ ειιήλσλ θηινζφθσλ, ζεζκφο αληίζηνηρνο κε εθείλνλ πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Ναπνιένληα 

ζηελ Γαιιία ην 1807, γηα ηελ επηηήξεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, κε ζθνπφ: 

  

α) λα επεμεξγάδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εάλ ε δηαρείξηζε ηνπ θξάηνπο γίλεηαη θαηά ην ζχζηεκα απηφ, 
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αλ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο αζθνχλ ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, αλ πθίζηαληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά εζφδσλ θαη εμφδσλ 

θαη αλ γίλεηαη θαηά ην ζχζηεκα απηφ θαη εάλ ηα ρξήκαηα δηαηέζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ γηα ηηο νπνίεο δφζεθαλ αξρηθά. 

β) λα θξίλεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο πνηεο κεηαβνιέο είλαη αλαγθαίεο λα γίλνπλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ. 

 

ΗΜΔΡΑ 

            Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα εκθαλίδεηαη δεηιά, πξνο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Μάιηζηα, ην 1985 κε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ, ηδξχεηαη ην «ειιεληθφ ηλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ» (Δ.Η.Δ.Δ.), πνπ είλαη θαη ην 

θαζ’ χιελ αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ εθθξάδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζηελ Διιάδα. 

Απαξηίδεηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη έρεη σο κέιε πηπρηνχρνπο αλσηάησλ 

ζρνιψλ πνπ αζθνχλ απνδεδεηγκέλα ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

            Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο κέζσ πξνβνιήο ηνπ απφ 

ην ηλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, κε ηελ  δηνξγάλσζε ησλ δχν επξσπατθψλ ζπλεδξίσλ ζηελ 

Διιάδα, 1994 θαη 1997 απφ ην ηλζηηηνχην, θαζψο θαη κε ηε ζχλδεζε ηνπ ειιεληθνχ ηλζηηηνχηνπ 

κε ην αληίζηνηρν ηλζηηηνχην ηεο Ακεξηθήο (Η.Η.Α.), σο θαη κε ηελ επξσπατθή νκνζπνλδία 

ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δ.C.I.I.A.). 

            Οη δηάθνξεο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν, φπσο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ, 

εηζαγσγή εηαηξεηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ), θαζψο θαη ε νινθιεξσηηθή 

νηθνλνκηθή έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ επξσπατθή έλσζε, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάδεημε 

θαη αλαβάζκηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

            Με απφθαζή ηεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θάλεη ιφγν γηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη 

αλεμαξηεζία ηεο επηζεψξεζεο. Παξάιιεια ε επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο επηζεκαίλεη φηη νθείινπλ 

λα δηαζέηνπλ ππεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

            Όιεο νη παξαπάλσ απνθάζεηο ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

επαγγέικαηνο ζηε ρψξα καο, γεγνλφο πνπ ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηε ζπκβνιή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ν Δζσηεξηθφο έιεγρνο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

 

1.1 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Auditing) ζχκθσλα κε ην ηλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαιά 

ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, πνπ κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Να πξνζζέηεη αμία 

θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή εμάιεηςε απηνχ, πνπ αλαιακβάλεη ε 

δηνίθεζε λα δηαρεηξηζζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν δελ πξέπεη λα 

καο πηάλεη παληθφο θαη λα ζθεθηφκαζηε, φηη ην πην άζρεκν κπνξεί λα ζπκβεί ζε κηα επηρείξεζε. 

Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, εξκελεχεηαη, σο πηζαλφηεηεο λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νη επθαηξίεο πνπ δηαβιέπνληαη ζηνλ νξίδνληα θαζψο επίζεο θαη νη αλάινγεο πηζαλφηεηεο λα 

πινπνηεζνχλ νη απεηιέο, νη νπνίεο κάιηζηα, πνιιέο θνξέο είλαη έληνλεο. Δδψ ππεηζέξρεηαη θαη ν 

ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ λα επηζεκάλεη ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ, λα αμηνινγήζεη 

ηνλ θίλδπλν, λα εληνπίζεη ηηο γελεζηνπξγηθέο αηηίεο θαη λα εηζεγεζεί ζηε δηνίθεζε θαη ηε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

1.2 Η Αλαγθαηόηεηα Σνπ Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ 

Ο ηζρπξηζκφο ησλ ππεπζχλσλ, φηη ηα πάληα ζηελ επηρείξεζε πνπ δηνηθνχλ ιεηηνπξγνχλ θαηά 

ην πιένλ ηδαληθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο απνθάζεηο, δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απνδερηφ απφ ηε κεξηά ηεο ειεγθηηθήο. Ζ έιιεηςε έγθαηξεο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο νθείιεηαη θαηά έλα κέξνο ζε πξνζσπηθέο αδπλακίεο επίβιεςεο ησλ 



[10] 
 

ιεηηνπξγηψλ απφ ηα επνπηεχνληα ζηειέρε θαζψο θαη ζηηο νξγαλσηηθέο αδπλακίεο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνπο θνξείο. 

  ηελ πξάμε, νη δηνηθήζεηο δελ έρνπλ ηελ άκεζε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα εμαθξηβψζνπλ αλ ιεηηνπξγνχλ θαηάιιειεο, αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα γλσξίδνπλ. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαζψο 

θαη ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε αλαγθαία απηή ελεκέξσζε παξέρεηαη θαιχηεξα απφ κηα 

ιεηηνπξγία αλεμάξηεηε απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο, αλεμάξηεηε απφ ηε γξακκή παξαγσγήο, ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

    Δπίζεο, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κε ηηο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, σο 

ζχκβνπινο, φιν θαη γίλεηαη αλαγθαίνο θαη ρξήζηκνο. Με ηελ αλάινγε απφ ηε δηνίθεζε 

ππνζηήξημε κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αδπλακηψλ, ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ θαηαζηνιή ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ζεηηθφ ζεκείν γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη πξνθαλήο απφ ηηο αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο 

πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Ωο θαηλφκελν ησλ αδπλακηψλ είλαη ηα ιάζε πνπ 

νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο. Οη θινπέο, νη απάηεο θαη νη αηαζζαιίεο 

αλάγνληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη εζηθήο. Δπεηδή είλαη αδχλαηνλ ην μεξίδσκα 

απηψλ ησλ αδπλακηψλ φζα κέζα θαη λα επηζηξαηεπηνχλ, ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη ε 

θαηαπνιέκεζή ηνπο απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν γηα λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηψλ 

πεξηζζφηεξν. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

1.3 θνπόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ αμηνιφγεζεο ζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Να βνεζά ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, γεληθφηεξα, ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη παξνρήο ζρεηηθψλ 

ζπκβνχισλ κε ην ειάρηζην θφζηνο. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003). 

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί: 
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 Σελ χπαξμε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηαο απηνχ, ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. 

Καζψο επίζεο, ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο 

ζπλαιιαγψλ-ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο. 

 Σελ πεξηνδηθή επηβεβαίσζε θαη θαηά αληηθεηκεληθφ ηξφπν πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ κε ην απνηέιεζκα. 

 Σε κέηξεζε απφδνζεο ηνπ Management ζε φια ηα επίπεδα, εμαηξνχκελεο απηήο ηεο 

δηνίθεζεο, πνπ απνβιέπεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ. 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ. 

 Σελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ, πνιηηηθήο πξναγσγψλ, αμηνινγήζεσλ θαη 

αμηνπνηήζεσλ ησλ ζηειερψλ. Σελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ απνλνκή επζπλψλ θαη επηβξαβεχζεσλ. 

 Σηο επηθεξδείο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ αλαιχζεσλ θαη εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ 

εθείλσλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε επηθέξνληαο άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνξέα ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε δηνίθεζε θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηχπσλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο 

πνιηηηθήο πνπ ηα ππαγνξεχεη. 

 Σελ αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Σνλ ηξφπν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο απφ ηα ζηειέρε φισλ 

ησλ βαζκίδσλ θαη γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

 Σελ απνθπγή, κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αηαζζαιηψλ, θαηαρξήζεσλ, 

θινπψλ θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ. 

 Σα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ επαξθή θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπέο, 

απψιεηεο θαη θζνξέο. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Δηζαγσγή 

 

θνπφο ζ’ απηφ ην θεθάιαην είλαη λα παξνπζηαζζνχλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη άξζξα  πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη πνπ ζα καο βνεζήζεη λα πξνβνχκε ζε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

2.1 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο / Άξζξα 

 

Πνιινί αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζπλδέεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Οη 

εξεπλεηέο ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ππφδεηγκα πνπ λα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζε κηα επηρείξεζε θαη λα δνπλ αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε κεηαβιεηέο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θέξδε θαη ε κφριεπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Θα παξνπζηαζηνχλ ζε απηφ ην ζεκείν νξηζκέλα ππνδείγκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε απηφ ην δήηεκα. Μεηαμχ ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα έρνπλ κεγάιεο 

νκνηφηεηεο θαη νξηζκέλα έρνπλ θαη κηθξέο δηαθνξέο. 

Σν πξψην ππφδεηγκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη απηφ ησλ Archambeault, DeZoort θαη 

Ζolt (2008). χκθσλα κε ην ππφδεηγκα απηφ ε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηα παξαθάησ 5 ζηνηρεία: 

 

1. χλζεζε (composition)  

 

2. Δπζχλεο (responsibilities)  

3. Λνγνδνζία (accountability)  

4. Γξαζηεξηφηεηεο (activities)  

5. Πφξνη (resources)  
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Ζ ζχλζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο, 

φπσο ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηα πξνζφληα ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη πηζηνπνηήζεηο είλαη ρξήζηκεο 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Σν επφκελν ππφδεηγκα είλαη ηνπ Brown (1983), ζην νπνίν βαζίζηεθαλ νη Edge θαη 

Farley. Σν ππφδεηγκα Brown πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

1. Οξγαλσηηθή θαηάζηαζε (organizational status)  

2. Δχξνο ιεηηνπξγίαο (scope of function)  

3. Σερληθή ηθαλφηεηα (technical competence)  

 

4. Αίζζεζε θαζήθνληνο (due professional care)  

5. Πξνεγνχκελε ειεγθηηθή εξγαζία (previous audit work)  

 

(Brown, R. 1983) 

 

Έλα άιιν ππφδεηγκα πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη απηφ ησλ Douglas Prawitt, 

Jason Smith θαη David Wood. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα απηφ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξφηεηλαλ λα βαζηζηνχκε ζηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ φηαλ απηνί αζθνχλ ηνλ έιεγρν επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηελ ηθαλφηεηα πεξηιακβάλνληαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη επαγγεικαηηθέο 

πηζηνπνηήζεηο θαη ε εθπαίδεπζε (Prawitt, Smith and Wood, 2009: 1261). 

Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είρε εμεηαζηεί θαη ζηε ρψξα καο ην 2002 απφ ην 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
1
. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμέηαδε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ζε πέληε ζπγθεθξηκέλα κέξε: 

 

1. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, δηθαηψκαηα ςήθσλ θαη 

πφζεο ςήθνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη.  

2. Γηαθάλεηα, πιεξνθφξεζε θαη έιεγρνο. ην κέξνο απηφ εμεηάδεηαη ε παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε απφ ηελ επηρείξεζε, ε ζρέζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή.  

                                                        
1  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είρε εμεηαζηεί σο έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
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3. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ αλεμαξηεζία ησλ κειψλ, ε εθινγή ησλ κειψλ, νη ακνηβέο θαη νη 

επζχλεο είλαη κεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη.  

4. Ζ εθηειεζηηθή δηνίθεζε. ην κέξνο απηφ εμεηάδνληαη νη επζχλεο ηνπ δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ, νη ακνηβέο ηνπ θαη ζέκαηα θαζεθφλησλ.  

5. Ζ απνζηνιή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ην κέξνο απηφ δηεξεπλάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δειαδή ε θνηλσληθή ηεο επζχλε. Δπίζεο, 

εμεηάδεηαη ε παξνπζία ησλ κεγαινκεηφρσλ.  

 

Σα δηεζλή πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξφηππν ISA 610 πξνηείλεη 

ε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 

1. Οξγαλσηηθή θαηάζηαζε (organizational status).  

2. Πεδίν ιεηηνπξγίαο (scope of function).  

3. Σερληθή ηθαλφηεηα (technical competence).  

4. Αίζζεζε θαζήθνληνο (due to professional care).  

(Sarens, D’Onza and Melville, 2011: 61; IFAC, 2010) 

 

Οη Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο (2013), αθνχ πξσηίζησο αλαθέξνληαη ζηελ ειεγθηηθή 

επηζηήκε, δίλνπλ ηνλ νξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλνπλ ζηελ αλάιπζε ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηα βήκαηα δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ, φπσο επίζεο 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ειεγθηήο επηιέγεη ην δείγκα ζην νπνίν ζα αζθήζεη ηνλ 

έιεγρφ ηνπ. Σέινο, εθζέηνπλ ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ελφο νξγαληζκνχ (π.ρ. πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνζέκαηα, ρξεφγξαθα 

θαη απαηηήζεηο, θ.ιπ.). 

 

εκαληηθφηαηα ήηαλ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην πφηε απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φηαλ: 
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1. Απμάλεηαη ε αλαινγία εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

2. Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ.  

3. Ζ επηρείξεζε πηνζεηεί αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε.  

4. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ.  

 

Έπεηηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζζνχλ πεξηιεπηηθά θάπνηεο έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαγσγή θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξεηαη θαηαξρήλ ν εξεπλεηήο – 

κειεηεηήο ηεο θάζε έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη, έπεηηα αλαγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία πνπ έρεη αθνινπζεζεί θαη ηέινο αλαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρεη 

θαηαιήμεη ε θάζε έξεπλα. 

Αξρηθά ν Gareth, M. ην 1980 αλέιπζε ηε ζχγθξνπζε ξφισλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνπο ειεγρφκελνπο, απφ κηα νπηηθή  πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

πινπξαιηζηηθή θχζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ηεο δσήο. Γηα ηελ εξεπλά ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα, 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα αιιαγή νπηηθήο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πνπ απφ ειεγθηηθέο κφλν ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ θαη ζπκβνπιεπηηθέο, 

κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη αλαδηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ειεγρφκελνπο θαη λα 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα απφ ηε κεηαβνιή απηή, φπσο θαη απφ ηελ εγγελή ζχγθξνπζε ησλ 

ξφισλ ηνπο. Έπεηηα, ν Celal, K. (1989) κειέηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

Σξάπεδεο ηεο Σνπξθίαο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ αθνινχζεζε ηελ εμήο κεζνδνινγία: 25 

εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ζε ππεπζχλνπο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο Σξάπεδεο θαη 

απαληήζεθαλ 14 (πνζνζηφ απαληήζεσλ 56%), ελψ 90 δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ 

ζε ειεγθηέο θαη απαληήζεθαλ 50 απφ εξγαδφκελνπο ζε 15 Σξάπεδεο (πνζνζηφ απαληήζεσλ 

56%). Μέζα ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, είλαη θαη ε επηβεβαίσζε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηνπ δηεζληζκνχ 
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γεληθφηεξα, απμάλεηαη ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ο αξηζκφο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο θαη ε έξεπλα έδεημε φηη 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο Σξάπεδεο έηεηλαλ λα απαζρνινχλ κεησκέλν αλαινγηθά πξνζσπηθφ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Όινη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ απνθνηηήζεη απφ Παλεπηζηήκηα θαη 

έρνπλ ζπνπδάζεη Λνγηζηηθή. Δπηπιένλ, ξσηήζεθε αλ νη πηπρηνχρνη πξέπεη λα είλαη ζεσξεηηθνί ή 

πεξηζζφηεξν πξαθηηθνί θαη παξφιν πνπ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη κάιινλ 

απνκαθξπζκέλα απφ ηελ πξαθηηθή, ζεσξήζεθε φηη κε ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία θαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζπίηη, απνθηάηαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία. Σέινο, ε έξεπλα έδεημε 

φηη ε εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα θαιφ ζεκέιην γηα πςειέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. 

Αξγφηεξα, ην 1994 ν Adams, M. B. δηεμήγαγε έξεπλα γηα ην αλ θαη πψο ε Θεσξία ηεο 

Αληηπξνζψπεπζεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμήγεζε ηεο χπαξμεο θαη αλαγθαηφηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ε Θεσξία ηεο Αληηπξνζψπεπζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμήγεζε ηεο χπαξμεο θαη 

αλαγθαηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Rocco, 

R. V. (1994), εμέηαζε ηε δηεζλή πξννπηηθή ησλ ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ ζην πιαίζην ησλ 

απμαλφκελσλ πηέζεσλ γηα κεγαιχηεξε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα απφ ηηο εηαηξίεο, ηελ ππνρξέσζε 

ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην λα ζπζηήλνπλ ειεγθηηθέο επηηξνπέο θαη 

ηελ ηάζε ηεο δηεζλνχο επέθηαζήο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνέβε ζε εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα θαη θαηέιεμε ζε πνηθίια επξήκαηα. Δηδηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

νθείινπλ λα απνδερηνχλ ηελ πξφθιεζε ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ θαη εθπαίδεπζεο 

ζηα κέιε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, δηφηη απηφ ζα ηνπο επηηξέςεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ 

πνηθηιία ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ νξγαλσζηαθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο εθζέζεηο. 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Colbert, J. L. and Alderman, W. (1995) εμεηάζηεθε 

θαηά πφζν γίλεηαη επηινγή δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ειέγρνπ αλαιφγσο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

έδεημε φηη ε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο είλαη πην εχθνιε, ελψ ν έιεγρνο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν είλαη πην απνδνηηθφο θαη 

απνηειεζκαηηθφο. Ο Chan, M. M. K. (1995) έθαλε έλα case study, ην νπνίν εθάξκνζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ, γηα ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο εληαίαο κεζνδνινγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε παξαξηήκαηα ηξαπεδψλ κηαο δηεζλνχο Σξάπεδαο, ηα νπνία εμαπιψλνληαη ζε κηα 
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επξεία πεξηνρή κε κεγάιε πνηθηινκνξθία ηφζν ζηελ θνπιηνχξα θαη ηε λννηξνπία, φζν θαη ζε 

θαλνληζκνχο θαη απέδεημε φηη φλησο επηηπγράλεηαη ε νκνηνκνξθία ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη 

πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπγρξνληζκφο ζηελ εξγαζία κέζα απφ ηελ πνηθηινκνξθία. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο ηνπ ν Chan, M. M. K. ην 1995, βαζίζζεθε ζηε γεληθεπκέλε θξίζε πνπ 

ππάξρεη, φηη έλαο ειεγθηήο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηνπ θξίζε, αξρίδεη κε κηα αξρηθή 

πεπνίζεζε θαη ηελ επηβεβαηψλεη, ηελ ηξνπνπνηεί ή ηελ απνξξίπηεη, αλαιφγσο ηε δχλακε θαη 

θαηεχζπλζε ησλ ειεγθηηθψλ απνδείμεσλ. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα εμεηάδεη θαηαξρήλ ηελ χπαξμε 

επηξξνήο πξφζθαηεο (κεηαγελέζηεξα ηνπ γεγνλφηνο απνθηεζείζαο) εκπεηξίαο ζηε γλψκε ελφο 

ειεγθηή ηε ζηηγκή πνπ εθηηκά κηα ζεηξά ζχλζεησλ, φρη ζηαζεξά ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ, 

απνδείμεσλ. Καηά δεχηεξνλ, εμεηάδεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην γλσζηηθφ ζηπι ελφο ειεγθηή 

(εμαξηεκέλν πεδίν θαη αλεμάξηεην) ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο θαη 

ηέινο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν παξαγφλησλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πείξακα βαζηζκέλν ζε παιαηφηεξε ζεσξία θαη ρξήζε ππνζέζεσλ. Γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ, ζηάιζεθαλ θαη απαληήζεθαλ 20 εξσηεκαηνιφγηα ζε ειεγθηέο ηεζζάξσλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

γλσζηηθνχ ζηπι θαη ηεο επηξξνήο ησλ κεηαγελέζηεξσλ απφ ηα γεγνλφηα εκπεηξηψλ. Δθείλνη πνπ 

εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ην γλσζηηθφ ηνπο ζηπι, παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε ζεηξά ησλ απνδείμεσλ απφ φηη νη άιινη. Απηή ινηπφλ ε έξεπλα 

ζπκπνξεχεηαη κε άιιεο πνπ έδεημαλ φηη ε κεηαβνιή ηεο γλψκεο απφ κεηαγελέζηεξε ησλ 

απνδείμεσλ, πξφζθαηε εκπεηξία, ιακβάλεη ρψξα φηαλ εθηηκάηαη κηα κηθξή ζεηξά απφ ζχλζεηεο, 

φρη ζηαζεξά ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απνδείμεηο. Μηα αθφκε κειέηε ηνπ Rocco, R. V. ην 1996, είρε 

σο ζηφρν λα εμεηάζεη ην ξφιν ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε 

απηή επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ζε απηφ, ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην 

Πηζηνπνηεκέλσλ Λνγηζηψλ, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

θαη ην Λνγηζηήξην ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο. Σν ίδην εμεηάδεη θαη ζε άιινπο 

επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηξάπεδεο, βηνκεραλίεο θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε επαίζζεηα ζέκαηα αλάκεημεο εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ πνπ πξνθαινχληαη ίζσο απφ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο, ιεηηνπξγηθέο 
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επζχλεο, “outsourcing”, ελαιιαγή ησλ ειεγθηψλ θαη άιια, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ. 

Γηα ηελ επίξξσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη αξρηθψλ ππνζέζεσλ, δηελεξγήζεθε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αλεμαξηεζία ζεσξείηαη ε 

ζθξαγίδα ηνπ ειεγθηηθνχ θαη ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην 

Πηζηνπνηεκέλσλ Λνγηζηψλ, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη άιινη νξγαληζκνί έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο, ηφζν απφ επαγγεικαηηθή, φζν θαη απφ εζηθή άπνςε θαη ηελ 

έρνπλ θσδηθνπνηήζεη ζηνπο θψδηθεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο ηνπο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 

ην Λνγηζηήξην ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο, μέλεο θπβεξλήζεηο θαη Υξεκαηηζηήξηα έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα απαηηείηαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ειέγρνληαη θαη 

απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο θαη γεληθφηεξα φινη νη πξναλαθεξζέληεο νξγαληζκνί έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ. 

Ο Durbin, N. R. (2007) θηινδφμεζε λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν πνπ νη νηθνλνκηθνί 

νξγαληζκνί νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

Έλαο ηξφπνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, πνπ ζα πξνζθέξεη 

πνιιά επηπιένλ πιενλεθηήκαηα, θάηη πνπ νη ειεγθηέο θξίλνπλ σο απαξαίηεηε θαη αλεθηίκεηε 

ελέξγεηα απφ έλαλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, θαζψο πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε πξνζηαζίαο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ίδξπκα θαη ζηνπο κεηφρνπο ηνπ θαη δηαηεξεί ή αθφκε θαη απμάλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, ελδπλακψλνληαο ηελ αμία ηεο κεηνρήο. Μία αθφκε κειέηε έγηλε 

θαηά ην έηνο 2007 απφ ηνπο Dessalegn, G. M. and Aderajew, W. Y., πνπ ζηφρνο ηεο ήηαλ ε 

αλαγλψξηζε παξαγφλησλ πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο, ε 

νξγαλσζηαθή δνκή, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγρφκελσλ θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κηα κειέηε πεξίπησζεο ζε έλα πςειήο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο κεγάιν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο Αηζηνπίαο, ελψ παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ελψ ε νξγαλσζηαθή δνκή θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγρφκελσλ δελ αζθεί ζε απηήλ κεγάιε επίδξαζε. Οη Koutoupis, A. G. and 

Tsamis, A. ην 2008, κε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηξεηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (εμέηαζε 
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πξαθηηθήο ηξηψλ κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ), πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο “riskbased” πξνζέγγηζεο. 

Οη Ahmad, Z. and Taylor, D. ζε έξεπλά ηνπο ζηε Μαιαηζία θαηά ην έηνο 2009 εμέηαζαλ 

ηε δέζκεπζε γηα αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζχγρπζεο θαη 

ζχγθξνπζεο ησλ ξφισλ ηνπο, κε εξγαιεία ηνπο εξσηεκαηνιφγηα πνπ εζηάιεζαλ ζε 

Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Μαιαηζίαο, νη νπνίνη είραλ 

εξγαζζεί ζε ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ηεο Μαιαηζίαο γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα. Ο αξηζκφο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ κε ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ήηαλ 565 θαη νη απαληήζεηο πνπ ηειηθά ιήθζεθαλ αλέξρνληαη ζε 101, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη 

έλα πνζνζηφ απαληήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 17,9%. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ φηη 

ηφζν ε ζχγρπζε φζν θαη ε ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρνπλ αξλεηηθή 

ζρέζε κε ηε δέζκεπζή ηνπο ζηελ αλεμαξηεζία. Μηα αθφκε κειέηε έγηλε ην 2009 απφ ηνπο Joe, 

C.et al, πνπ σο ζηφρν έρεη λα αλαιχζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κέζα απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Σα απνηειέζκαηα 

βαζίζζεθαλ ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζηάιζεθαλ ζε 

Απζηξαιηαλά αλψηεξα ειεγθηηθά ζηειέρε, έλαληη ππάξρνπζαο ινγνηερλίαο θαη θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ βέιηηζηεο πξαθηηθήο. Σν δείγκα ήηαλ κεγέζνπο 206, απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ κφλν 

ηα 34 (εξσηεκαηνιφγηα).  

Σα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ απεηιέο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε δηνίθεζεο θαη Δζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, φπσο: ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο βήκαηνο γηα 

αλέιημε ζε άιιεο ζέζεηο, ε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε 

ηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ Γηεπζχλνληα (Οηθνλνκηθφ) 

χκβνπιν θαη ην λα ζεσξείηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο «ζπλεξγάηεο», εηδηθά φηαλ ζπλδπάδεηαη 

κε άιιεο έκκεζεο απεηιέο. Ωο πξνο ηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ Διεγθηηθή 

Δπηηξνπή, αλαγλσξίζζεθαλ ζεκαληηθέο απεηιέο, φπσο ε δπζιεηηνπξγηθή ππνβνιή ειεγθηηθψλ 

εθζέζεσλ απφ ηα αλψηεξα ειεγθηηθά ζηειέρε πξνο ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ε κε πιήξεο 

αλάζεζε ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ησλ πξνζιήςεσλ, απνιχζεσλ θαη εθηηκήζεσλ-θξίζεσλ ησλ 

επηθεθαιήο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο παξαηεξήζεθε φηη δελ είραλ φιεο νη 

Διεγθηηθέο Δπηηξνπέο κέιε, ή ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο εθπαηδεπκέλν θαη κε πξνζφληα ζηε 

Λνγηζηηθή. 
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ηα ζπκπεξάζκαηα αλήθνπλ απαξαίηεηα ε ζπκκφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηα θαζήθνληά ηνπο, γεληθψο 

ζπκκφξθσζε, πηζαλά εκπφδηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε πεπνίζεζε ηεο Γηνίθεζεο φηη ηα 

Πξφηππα δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε, ε έιιεηςε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ρξφλνπ, ε κε ζπκκφξθσζε κε ην Πξφηππν 1300 (πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη 

βειηίσζεο) ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο δηεζλψο, ελψ ηέινο, ρξήζηκε απνδείρζεθε ε CBOK 2006 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο. Σέινο, κηα αθφκε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2009 

απφ ηνπο Palfi,C. and Muresan, M. κειέηεζε ηε ζεκαζία ηνπ θαιά νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζαλ ζχλνιν. Γηα ηε δηεμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο πάλσ 

ζηα ειαηηψκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, πνπ δηεμήρζε ζε έλα δείγκα 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Ρνπκαλίαο. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία, βαζηζκέλε ζε πεξηνδηθέο ζπλεδξηάζεηο, 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο δνκέο κε δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, φπσο είλαη ε επνπηηθή αξρή θαη νη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο θαη λα έρεη πξνεγεζεί πνιχ θαιή νξγάλσζή ηνπ. 

Ζ πξφζθαηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε απνθάιπςε ηε κεγάιε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε 

απφ ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζην Σξαπεδηθφ ρψξν θαη ηελ αζζελή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο Σξάπεδεο (Holland, 2010). Δίλαη θνηλά απνδεθηφ, φηη νη 

ηξαπεδηθέο απάηεο δηαπξάηηνληαη ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο, φζν θαη απφ 

εμσηεξηθνχο δξάζηεο. Καηαρξήζεηο ππέξνγθσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πιαζηέο επηηαγέο, μέπιπκα 

ρξήκαηνο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, πιαζηά πηζηνπνηεηηθά θαη 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληζηνχλ κεξηθέο απφ ηηο κνξθέο ηξαπεδηθψλ απαηψλ 

πνπ ηαιαλίδνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γεληθφηεξα, πνιπάξηζκνη παξάγνληεο ζπλδξάκνπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηξαπεδηθήο απάηεο γηα απηφ θαη ε «άθξε ηνπ λήκαηνο» δχζθνια 

εληνπίδεηαη πνιιέο θνξέο (Nardo, 2011). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηηο 

απάηεο εηο βάξνο ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ησλ ζπζηάζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ δηθιίδσλ αζθαιείαο πνπ πξνηείλεη (Karagiorgos et al.,2010).Αθνινπζψληαο ηελ 
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αλσηέξσ πξνζέγγηζε, ν ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζπλερψο 

δηαθνξνπνηείηαη ψζηε γίλεηαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνο εμαηηίαο ησλ  

Ο Baxter P. (2010),απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αλέιπζε ηηο εηήζηεο αλαθνξέο ηνπ 2001 ελφο 

ηπραίνπ δείγκαηνο 200 εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο Απζηξαιίαο θαη ζπλέιιεμε δεδνκέλα γηα 

αξθεηνχο δείθηεο πνηφηεηαο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ, φπσο ε αλεμαξηεζία, ε εηδίθεπζε, ην 

κέγεζνο θαη ε δξαζηεξηφηεηα. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα αλαιχζεη εάλ δηάθνξνη 

δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο φπσο ηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηε δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ ηχπν 

ησλ ειεγθηψλ θαη ηε κφριεπζε. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη, ην 2001 πνιιέο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ηεο Απζηξαιίαο ήδε ζπκκνξθψλνληαλ κε αξθεηέο απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Australian 

Securities Exchange (ASX)  ζπκβνπιίνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθεξφηαλ ζηηο 

επηηξνπέο ειέγρνπ.  

Δπίζεο, ζε κηα πεξίνδν ρξφλνπ πνπ απνπζηάδεη ε ξχζκηζε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, 

ππήξρε ηζρπξή ππνζηήξημε γηα ηελ επηξξνή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηε ζχλζεζε θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΟΙΌΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΎ ΔΛΈΓΥΟΤ  

 

Δηζαγσγή 

Σνλ πεξαζκέλν αηψλα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είρε εζηηαζηεί ζε ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα. Σν 

γεγνλφο απηφ είρε νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα δίδνπλ έκθαζε κνλνδηάζηαηα ζε ιεηηνπξγηθά 

δεηήκαηα θαη λα αγλννχλ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. Με ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ νη επηρεηξήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη πέξαλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ ζα πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε θαη ζε άιινπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ επίζεο ηελ επεκεξία κηαο επηρείξεζεο. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ 

 

3.1 Οξηζκνί ηεο Πνηόηεηαο 

Ζ πνηφηεηα είλαη κηα έλλνηα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη πνιινί ζηηο κέξεο καο, σζηφζν έρνπλ 

γξαθεί αξθεηνί νξηζκνί ζρεηηθά κε ην ηη πξαγκαηηθά είλαη θαη πνην ην πεξηερφκελφ ηεο. Ο G. 

Tagughi νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο «ην ειάρηζην θφζηνο ην νπνίν έλα πξντφλ απαηηεί απφ ηελ 

επηρείξεζε». Ο Drucker ζεσξεί φηη «πνηφηεηα είλαη φηη ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα πιεξψζεη 

θαη εμαξηάηαη απφ ην ηη ζα πάξεη θαη ην ηη ζα θεθαιαηνπνηήζεη». Άιινο έλαο νξηζκφο ηεο 

πνηφηεηαο ν νπνίνο εθθξάδεηαη απφ ηνλ P. Κotler, έλαλ γθνπξνχ ηνπ marketing, νξίδεη ηελ 

πνηφηεηα ελφο πξντφληνο σο «ηελ ηθαλφηεηα ελφο πξντφληνο λα εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ».  

            Ζ απνηειεζκαηηθή πνηνηηθή ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ Schafer (2011) 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Effective QC 
Process

Defined Report 
Standarts

Specifi QS 
Review 

Standarts

QC Audit 
Process
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Ζ απνηειεζκαηηθή πνηνηηθή ειεγθηηθή δηαδηθαζία (Πεγή: Schafer 2011: 243) 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα ε απνηειεζκαηηθή (Effective QC Process) θαη πνηνηηθή 

δηαδηθαζία ειέγρνπ είλαη ζπλάξηεζε ηξηψλ ζηνηρείσλ. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ν νξηζκφο ησλ 

πξνηχπσλ αλαθνξάο (Defined Report Standards), ην δεχηεξν είλαη ε επηζθφπεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηχπσλ (Specific QC Review Standards) θαη ην ηξίην ζηνηρείν είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ (QC Audit Process). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξφηππα αλαθνξάο είλαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη. Σα πξφηππα απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

γξαπηά θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηά απφ ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγσγήο (Schafer, 2011: 

242). Ζ επηζθφπεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ 

νξηζκέλεο αηέιεηεο ησλ πξνηχπσλ. Σέινο, ε δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηνρεχεη ζην λα 

δηαζθαιίζεη φηη πξντφληα πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζεκαζίαο πνπ 

είρε απνδνζεί ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηνπ 

Total Qaulity Management είρε αξρηθά πεξηγξαθεί σο Total Quality Control (TQC) απφ ηνλ 

Feigenbaum (Watson, 2012: 17). 

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

αξθεηά Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο (Picket, 

2003: 145). πγθεθξηκέλα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη: 

 

1. Πξφηππν 1310: Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθαξκνζηένπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη είηε 

εμσηεξηθά είηε εζσηεξηθά. 

2. Πξφηππν 1311: Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλερείο ή ηαθηηθνχο ειέγρνπο.  

3. Πξφηππν 1312: Μηα θνξά ζηα πέληε ρξφληα ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή.  

4. Πξφηππν 1320: Σα απνηειέζκαηα ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 
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Ζ έλλνηα ηνπ πνηνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο κε ηνλ βαζκφ πνπ ν 

ίδηνο εθαξκφδεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ. Οη πνηνηηθνί εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνιιέο θνξέο εθαξκφδνπλ δηεζλή θιαδηθά 

πξφηππα, φπσο ην ISO: 9000 (Moeller, 2009: 682). 

 

3.2 Η εκαζία ηεο Πνηόηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ 

Ζ αλάγθε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνέθπςε απφ ηελ αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, εμαηηίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πνιχ ζπρλά επηθξαηνχλ 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ. Πνιιέο θνξέο ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 

κεηφρνπο δελ έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Ζ δηνίθεζε πνιιέο θνξέο απεηθνλίδεη κεγαιχηεξα ηα 

θέξδε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

κεγαιχηεξεο απνδνρέο κέζσ ησλ bonus απνδφζεσλ. Οη ηδηνθηήηεο - κέηνρνη σζηφζν ζέινπλ λα 

μέξνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζην ηη ελλννχκε ιέγνληαο πνηφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο DeAngelo (1981) 

νξίδεη ηελ πνηφηεηα ειέγρνπ σο ηελ εθηίκεζε απφ ηελ αγνξά ηεο πηζαλφηεηαο έλαο ειεγθηήο λα 

αλαθαιχςεη κηα παξαβίαζε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη λα ηελ αλαθέξεη. Ο νξηζκφο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν ζηνηρεία, ηνλ εληνπηζκφ κηαο 

δπζιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλαθνξά ηεο. Ζ πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη έλαο ειεγθηήο λα αλαθαιχςεη 

κηα απάηε εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ειεγθηή, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί, ηα κέζα 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο πνιππινθφηεηεο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο. Ζ πηζαλφηεηα αλαθνξάο ησλ επξεκάησλ εμαξηάηαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ αλεμαξηεζία πνπ απνιακβάλεη ν ειεγθηήο απηφο.  

χκθσλα κε ην ππφδεηγκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (2005) ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ππιψλεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο καδί κε άιινπο ηξεηο. Οη άιινη ηξεηο είλαη ε επηηξνπή 

ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο θαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιά ρξεκαηηζηήξηα 

ππνρξεψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε απηά λα ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά 

ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μάιηζηα, εηδηθά κεηά ηα πξφζθαηα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ 



[25] 
 

ζπγθιφληζαλ ηηο Ζ.Π.Α. δελ ππνρξεψλνληαη κφλν νη επηρεηξήζεηο ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη ε ιεηηνπξγία επηηξνπψλ 

ειέγρνπ εληφο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

(Prawitt, 2009).   

Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ θαζηέξσζε πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αθξίβεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Schneider θαη Wilner (1990) ηφζν ν εζσηεξηθφο, φζν θαη ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ έιιεηςε αλαθξηβεηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη 

επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηεο επηρείξεζεο είλαη αλάινγεο κε 

απηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ Asare (2008) νη πξνζπάζεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο απμάλνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ζα δηαπηζησζεί φηη ε δηνίθεζε έρεη απμεκέλα θίλεηξα λα κελ παξνπζηάζεη ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά 

απνηξεπηηθφο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δηνίθεζε ζειήζεη λα παξαπιαλήζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθά ζηνηρεία θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ ηεο είλαη λα ππάξρεη ηθαλφηεηα απηψλ πνπ αζθνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη λα ππάξρεη πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία απφ ηε δηνίθεζε. Όια απηά 

πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη γλσζηά θαη σο πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη εχινγν φηη φζν πην πνηνηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε ηφζν ζα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα.  

χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο δηνίθεζεο λα αιινηψζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

ιφγσ ηδίνπ νθέινπο θαη πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ. Οη Hunton, Libby θαη Mazza (2006) απέδεημαλ 

φηη ε δηνίθεζε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα θάλεη δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα (Prawitt, 2009: 1256).  

χκθσλα κε ηνλ Francis (2004) κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ 

γλσξίδνπκε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ζρεηηθά θζελή
2
. εκαληηθέο παξαηππίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

                                                        
2 χκθσλα κε ηνλ Francis (2004) είλαη ιηγφηεξν απφ ην 1/10 ηνπ 1% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ.   



[26] 
 

δελ είλαη πνιχ ζπρλέο. Θα πξέπεη φκσο εδψ λα ζεκεησζεί φηη εάλ απηή ζπκβεί, νη επηπηψζεηο ζα 

είλαη ηεξάζηηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξεία Enron, ηεο νπνίαο ε 

θαηάξξεπζε πξνθάιεζε επξχηαηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηελ ακεξηθαληθή 

θνηλσλία θαη φρη κφλν. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ θαη επνκέλσο ηφζν πην αθξηβά είλαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. Ζ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ επεξεάδεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζε κηα 

ρψξα, αιιά θαη απφ ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη λα επηηειέζεη. Μηθξή είλαη ε 

επίδξαζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηε ζεζκνζέηεζε πιαηζίνπ θαλφλσλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

ζηηο Ζ.Π.Α.. ε άιιεο ρψξεο κπνξεί λα κελ ηζρχεη ην ίδην, θαζψο απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζε κηα θνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ. (Prawitt, 2009). 

 

3.3 Οκάδεο αηόκσλ πνπ εμππεξεηεί ε πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ζ χπαξμε ηεο πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθή, αλ φρη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα νξηζκέλεο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ πνηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα 

κεηξεζεί δελ είλαη θάηη εχθνιν. Απαηηνχληαη αξθεηά επίπνλεο θαη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε πνηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε. Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηα Γηεζλή Πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ θαη αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηεο επηρείξεζεο. (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 2005) 

Οη βαζηθέο νκάδεο νη νπνίεο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, 

ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο. ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο αλήθεη 

ε επηηξνπή ειέγρνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη νη επηκέξνπο δηεπζχλζεηο ηηο επηρείξεζεο. 

ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο αλήθεη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο θαη δηάθνξεο επνπηηθέο αξρέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Κχξηα κέξηκλα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ δηάθνξσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ν δηεπζπληήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο κέζα, φπσο 
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ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα νθείιεη λα δηεξεπλήζεη πφζν ηθαλνπνηεηηθά ιεηηνπξγεί ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ απφ απηφλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (2005: 202) 

 

            χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

νη δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείινπλ λα 

ιάβνπλ ππφςε ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ηλζηηηνχηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Σα πξφηππα πξνηείλνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο νη 

κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ρξήζηκεο. Ζ πξψηε είλαη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ. Βαζηθφο ζηφρνο 

Δζσηεξηθνί Πειάηεο 

 

4.Δπηηξνπή πκβνπιίνπ ειέγρνπ 

5.Αλψηεξε Γηνίθεζε 

6.Λεηηνπξγηθή Γηεχζπλζε 

 

Γηαδηθαζία Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ 
1.Δπηηξνπή πκβνπιίνπ 

ειέγρνπ 

2.Αλψηεξε Γηνίθεζε 

3.Λεηηνπξγηθή Γηεχζπλζε 

 

Καηλνηνκία θαη 

Γπλακηθόηεηα 

7.Δθπαίδεπζε 

8.Σερλνινγία 

9.Γλψζε ηνπ θιάδνπ 

 

Δμσηεξηθνί Πειάηεο 

10.Δπνπηηθέο Αξρέο 

11.Δμσηεξηθφο Έιεγρνο 

12.Κνηλφηεηα 

13.Δηαηξηθφο Πειάηεο 

 

Πλαίσιο Επαγγελματικών πρακτικών, Εταιρικών 

τρατηγικών και τρατηγικών Εσωτερικού Ελέγτοσ 
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ηεο κέηξεζεο απηήο είλαη ε δηαπίζησζε ή φρη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πεξηνρέο θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δεχηεξε εθηίκεζε αθνξά 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειέγρνπ. Ζ κέηξεζε απηή έρεη σο ζηφρν λα 

θαηαδείμεη εάλ νη πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε θάπνηα δηεζλή 

πξφηππα θαη έγθπξεο κεζφδνπο. Σν ηξίην κέξνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ηλζηηηνχην αθνξά ηε 

κέηξεζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηελ ππνβνιή αλαθνξάο. εκαληηθνί παξάκεηξνη ζηε 

κέηξεζε απηή είλαη ε πνηφηεηα, ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο θαη 

πινπνίεζεο ησλ βαζηθψλ εηζεγήζεσλ ησλ εθζέζεσλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ Καηλνηνκία θαη Γπλακηθφηεηα είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. ηελ 

ελφηεηα κέηξεζεο θαηλνηνκίαο θαη δπλακηθφηεηαο πεξηιακβάλνληαη επηκέξνπο θξηηήξηα, φπσο 

εθπαίδεπζε, ρξήζε ηερλνινγίαο θαη γλψζε ηνπ θιάδνπ. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ χπαξμε 

πηζηνπνηήζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απμάλεηαη ζπλερψο θαη νθείιεη ην πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξίαο λα είλαη εμνηθεησκέλν κε απηή. Ζ γλψζε ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, δηφηη ζα ηνπο βνεζήζεη ζην λα απνθχγνπλ θηλδχλνπο θαη εζθαικέλεο 

εληππψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ κηαο 

επηρείξεζεο. (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 2005) 

 

 

3.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο πνηνηηθνύ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο δηαηππψζεθε είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ 

επίηεπμή ηνπ φκσο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, αληίζεηα απαηηείηαη έλαο ζπλνιηθφο 

επηρεηξεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή πνηνηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε χπαξμε θνηλψλ πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηφηη 

ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο έρνπκε πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Δπηπξφζζεηα, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο. Πέξαλ απηψλ, ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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είλαη νη επαξθείο πφξνη, ε νξγαλσζηαθή δνκή, ηα εγρεηξίδηα θαζνδήγεζεο, ην θαιά 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ε πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη βειηίσζε 

(Dascalu, Turlea and Nicolae, 2009: 8).  

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ κπνξεί θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηα πξφηππα θαιήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή ειέγρνπ λα έρεη θαιή γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα έρεη απμεκέλν ξφιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ν δηεπζπληήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο 

εηαηξείαο θαη λα έξρεηαη ζπρλά ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζα 

πξέπεη: 

 

1. Να αλαιχεη ηελ επηινγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

2. Να εθηηκά ηελ πνηφηεηα ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.  

3. Να δηεξεπλά άιιεο ηπρφλ ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην.  

4. Να ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο επηρείξεζεο, εξγαδφκελσλ θαη 

ειεγθηψλ.  

5. Να αλαιχεη ηα επξήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, θαζψο θαη άιισλ ειεγθηηθψλ 

νξγάλσλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ νθείιεη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ, αιιά θαη εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ. εκαληηθή 

παξάκεηξνο ηεο ζσζηήο αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ είλαη ε χπαξμε αλεμαξηεζίαο 

θαη ηθαλψλ αηφκσλ. 
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3.5 Γηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο εκθαλίζηεθε σο έλλνηα απφ ηνλ Deming θαη ηνλ Juran ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1940 ζηηο Ζ.Π.Α. (Hawkes and Adams, 1994: 11). Ζ ινγηθή ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο είλαη φηη ηα άηνκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ 

θνηλνχο ζηφρνπο. Οη πξψηεο επηρεηξήζεηο πνπ εθάξκνζαλ ηηο αξρέο ηεο ήηαλ απφ ηελ Ηαπσλία. Ζ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο είρε κεγάιε επηηπρία ζηελ Ηαπσλία
3
. Ζ 

επηηπρήο πηνζέηεζή ηνπο είρε σο ζπλέπεηα ηε δηάδνζε ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο παγθνζκίσο. εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ζηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο 

θαη απφ ηνλ Joseph Juran
4
. χκθσλα κε ηηο αξρέο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί θαη ζπγθεθξηκέλα λα αλαθεξζεί ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο:  

 Πνηόηεηα: Ωο πνηφηεηα ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε ηδηφηεηα ελφο αγαζνχ ή κηαο 

ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ πνπ απεπζχλεηαη. Ζ έλλνηα 

ηεο πνηφηεηαο δελ απνηειείηαη κφλν απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά απνηειεί έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ην νπνίν ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη 

έλαο πειάηεο απφ έλα αγαζφ ή απφ κηα ππεξεζία.  

 Οιηθή πνηόηεηα: Οξίδεηαη σο ε πξνζπάζεηα εκπέδσζεο ηεο θαηάιιειεο λννηξνπίαο ζην 

πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο.  

 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο: Δίλαη ε δέζκεπζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

δέζκεπζε απνηειεί νκαδηθή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία. 

(Hawkes and Adams, 1994) 

 

3.6 Η ζπκβνιή ηεο πνηόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Καζνξηζηηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε: 

 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

 Απάηε 

                                                        
3 Πνιιέο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο άξρηζαλ λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο αξρέο πξνζδνθψληαο ηα αλάινγα 

απνηειέζκαηα.   
4 Ο Joseph Juran ήηαλ ζην επάγγεικα κεραληθφο.   
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 Κίλδπλνη 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

 Σερλνινγία  

 

3.6.1 Πνηόηεηα εζσηεξηθνύ έιεγρνπ θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  

 

Οη θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζεσξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε 

ηνλ Spanos (2003) o θψδηθαο ηνπ ΔΒ αλαθέξεη φηη απφ ην 2001 κία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Γεληθφηεξα, παγθφζκηνη εηαηξηθνί θψδηθεο φπσο ν Combined Code θαη o King Report 

ζεσξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ ζπκβνιή ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο.  

Σα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνπλ παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηα είδε 

βεβαησηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ζπκκφξθσζεο, ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη 

ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο (Ζass, Abdoolmohammadi and Burnaby, 2006: 837).  

Οη ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κπνξεί λα είλαη ε παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο θφβνπο γηα ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνο ηε δηνίθεζε, ε ζπκκεηνρή 

ζε νκάδεο πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ε ζπκκεηνρή θαη ε άπνςε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ εθαξκνζηέσλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Melville (2003) νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αληηιακβάλνληαη 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζην κέιινλ γηα κηα επηρείξεζε. 

Γίλεηαη πιένλ αληηιεπηφ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ αξθνχληαη κφλν ζηελ παξνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε, αιιά παξέρνπλ θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο. (Ζass, Abdoolmohammadi and 

Burnaby, 2006). 
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3.6.2 Πνηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη απάηε  

Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ δηάπξαμε κηαο απάηεο. χκθσλα 

κε έξεπλα ηνπ Nottingham Business School ε νπνία βαζίζηεθε ζε 200 εηαηξείεο, βξέζεθε φηη νη 

managers κεζαίνπ επηπέδνπ είλαη πην επηξξεπήο ζην λα δηαπξάμνπλ κηα απάηε, ιφγσ ηεο βαζηάο 

γλψζεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε (Pickett, 2005: 165).  

Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή βξέζεθε φηη δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ απνθπγή κηαο απάηεο. Ζ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απνηέιεζε ηελ θχξηα αηηία δεκηνπξγίαο ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

ησλ Ζ.Π.Α.. Ο Moizier (1991) πξφηεηλε έλα πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ SOX ζηηο Ζ.Π.Α. είρε σο θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Ζ ζηφρεπζε απηή νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ηα 

κεγάια νηθνλνκηθά ζθάλδαια ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 είραλ σο θχξηα αηηία ηελ 

έιιεηςε αλεμαξηεζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηε δηάπξαμε απάηεο. 

 

3.6.3 Πνηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη θίλδπλνη  

 

Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε είλαη έλα απφ ηα 

θαζήθνληα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. χκθσλα κε ηνλ Beasly (2009) ππάξρεη πνιχ κηθξή 

εζηίαζε ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ζηα κειινληηθά γεγνλφηα. Ο 

Moeller (2009) πξφηεηλε κηα δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:  

 

1. Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ (risk identification).  

2. Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ θηλδχλσλ (qualitative and quantitative 

assessment of document risks).  

3. Πξνηεξαηφηεηα θηλδχλσλ θαη ζρεδηαζκφο (risk prioritization and response planning).  

4. Παξαθνινχζεζε θηλδχλσλ (risk monitoring).  
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O Pickett (2005) ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ ηηαιηθή ιέμε «risicare»
5
. Ο 

Καξακάλεο (2007) δηαθξίλεη ηνπο θηλδχλνπο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. Οη εμσηεξηθνί 

θίλδπλνη αθνξνχλ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ νη εζσηεξηθνί θίλδπλνη 

αθνξνχλ ην πην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Flint (2008) ε έλλνηα ησλ 

θηλδχλσλ ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα πξνσζεζεί ε έλλνηα ηνπ «Business Risk Auditing». Σέινο, 

νη Σζάκεο θαη Κνπηνχπεο ην 2008 δηαηχπσζαλ έλα ζρέδην γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ 
6
. 

 

3.6.4 Πνηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
Σν ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα ζέκα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ήξζε ζηελ 

επηθαηξφηεηα πην έληνλα. χκθσλα κε ηνλ Simnett (2009) ζηε ζχλνδν ηνπ IASB ην 2008 ηέζεθε 

ην ζέκα ηεο πηνζέηεζεο ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηνλ Lynch (2010) νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο
7
 ζηελ Απζηξαιία ήδε 

επηβάιιεηαη λα δεκνζηεχνπλ ζηνηρεία κε ηηο πεξηβαιινληηθέο εθπνκπέο ξχπσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο. 

 

3.6.5 Πνηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

(Iso)  

 

Ζ πνηφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ISO). Όινη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα γεληθή 

γλψζε ησλ πξνηχπσλ ISO πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα (Moeller, 2009: 663). 

Ζ γεληθή απηή γλψζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζα ηνπο παξάζρεη ηα 

αλαγθαία εθείλα εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ επαξθψο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ηνλ 

Moeller (2009) ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζθέθηεηαη λα ελζσκαηψζεη ην Γηεζλέο 

Πξφηππν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ISO 1901
8
. 

 

 

                                                        
5 Ζ ιέμε «risicare» πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη ζεκαίλεη «ηνικάσ».   
6 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.   
7 χκθσλα κε ηνλ Lynch (2010) νη επηρεηξήζεηο απηέο ήηαλ θνηλήο σθέιεηαο.   
8 Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.   
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3.6.6 Πνηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηερλνινγία  

 

Ζ ξαγδαία εμάπισζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ εληζρχνπλ ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο Φίινο (2004) αλαθέξζεθε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ άπνςε κεραλνγξάθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο  

ηεο έλλνηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη ζεσξείηαη σο έλα ππνθνκκάηη ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Hall and Singleton, 2005: 4). ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα έγηλε ζρεηηθή έξεπλα απφ ηνπο Λνχθε θαη 

πηλέιιε (2001). Ζ ζρεηηθή έξεπλα θαηέδεημε φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εμειηγκέλε ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ αλεπάξθεηα ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είρε σο απνηέιεζκα ε ηνπξθηθή ηξάπεδα Ηmar λα νδεγεζεί ζην 

θιείζηκν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 χκθσλα κε ηνλ Ayaz (2008) ην γεγνλφο απηφ νθεηιφηαλ ζε αλεπάξθεηα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηεο 

ηξάπεδαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΠΡΟΒΛΉΜΑΣΑ ΠΟΙΌΣΗΣΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΎ ΔΛΈΓΥΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν φηη ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Οη θαλφλεο 

φκσο, δελ απνηεινχλ εγγπήζεηο φηη δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ ελδερνκέλσο νξηζκέλα πξνβιήκαηα, 

σζηφζν πξνζπαζνχλ λα κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα παξνπζίαζεο πξνβιεκάησλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν. Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ, είλαη πηζαλφλ λα δπζαξεζηήζνπλ ηνπο 

πειάηεο θαη λα ηξαπκαηίζνπλ θαηά ζπλέπεηα ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

. 

4.1 Δηαηξηθά ζθάλδαια θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Σα εηαηξηθά ζθάλδαια έζεζαλ ζηελ επηθαηξφηεηα ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλφλσλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έγηλε ην 1992 κε ηελ Δπηηξνπή 

Cadbury. Οη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο πήξαλ ηνλ ηίηιν «Code of Best Practices». Ο 

ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο δηεζλψο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο έρνπλ ζπληειεζηεί κεγάια 

θαη πνιιά εηαηξηθά ζθάλδαια. ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλα ηα νπνία έγηλαλ 

ηδηαίηεξα γλσζηά.  

Σα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ έγηλαλ επξέσο γλσζηά θαη έθεξαλ ζηελ επηθαηξφηεηα ηελ 

αλάγθε ζεζκνζέηεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ θπξίσο απηά 

ηεο Enron θαη ηεο Worldcom. Σα νηθνλνκηθά απηά ζθάλδαια ζπγθιφληζαλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ηνλ Ζ.Π.Α.. Πέξαλ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ είλαη άμηα αλαθνξάο κεξηθά άιια 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ρξνληθά ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ απηά ηεο 

Enron θαη ηεο Worldcom. Σα ζθάλδαια απηά είλαη ηεο Maxwell ην 1991 θαη ηεο Grenfell ην 

1996.  

Σν ζθάλδαιν ηεο εηαηξείαο Maxwell έγηλε γλσζηφ ην 1991 θαη αθνξνχζε ηελ εηαηξεία 

πνπ ίδξπζε ν Robert Μaxwell. Ο Maxwell είρε ηδξχζεη έλαλ φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ 

αθνινπζνχζε ηαθηηθέο ρακειήο θνξνιφγεζεο κέζσ ζπλαιιαγψλ κε offshore εηαηξείεο θαη 
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ρξεκαηνδφηεζεο θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ ηδξπηή ηεο απνθαιχθζεθαλ 

κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ηεο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, έγηλε γλσζηφ φηη ε εηαηξεία 

είρε ιάβεη ρξήκαηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ ρσξίο ηηο θαηάιιειεο εγθξίζεηο απφ ηνπο 

επνπηηθνχο ζεζκνχο θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Σν γεγνλφο 

απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θαιήο ζρέζεο ηνπ Maxwell κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, κε επηρεηξεκαηίεο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

Ζ Xerox είλαη κηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή πεξηθεξεηαθψλ 

πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σν 2000 πξνέθπςε δηφγθσζε εζφδσλ θαηά 1,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Διεγθηηθή εηαηξεία ήηαλ ε KPMG (Γαγάλεο θαη Ενπνπλίδεο, 2008: 

34).  

Ζ Enron είλαη κηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Ζ.Π.Α. ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν. 

Σν 2001 νη Ζ.Π.Α. ζπγθινλίζηεθαλ απφ ην ζθάλδαιν ηεο Enron θαη ηελ επζχλε πνπ είρε γηα 

απηφ κηα απφ ηηο ηφηε κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ε Arthur Andersen. Σν κεκπηφ ηεο 

ππφζεζεο ήηαλ φηη ε εηαηξεία απέθξππηε ρξέε θαη δεκίεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη αχμαλε 

ηα θέξδε κε παξαπιαλεηηθέο θαη ςεπδείο ζπλαιιαγέο, φπσο ε θαηαγξαθή εζφδσλ γηα 

κειινληηθέο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Απνηέιεζκα ήηαλ λα ππνζηεί κεγάιε δεκία ε θήκε ηεο 

εηαηξείαο Enron θαη λα νδεγεζεί ζην θιείζηκν κηα απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο παγθνζκίσο, ε Arthur Andersen. Μεγάιε επζχλε ζηελ ππφζεζε απηή είραλ νη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ ππέγξαθαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα 

πξνβαίλνπλ ζηηο ελδεηθλπφκελεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγνχληαη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. Σα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο απηήο έρνληαο εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε 

ξεπζηνπνίεζαλ ηηο κεηνρέο πνπ θαηείραλ ζηελ επηρείξεζε πξηλ έξζεη ζηε δεκνζηφηεηα ην 

νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν ηεο εηαηξείαο θαη απνιέζνπλ ηελ αμία ηεο κεηνρήο. (Γαγάλεο θαη 

Ενπνπλίδεο, 2008) 

Σν ζθάλδαιν ηεο επηρείξεζεο Worldcom απνηειεί έλα απφ ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ 

ήηαλ νξφζεκν γηα ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη ήηαλ αθνξκή γηα αιιαγέο ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Worldcom ήηαλ κηα επηρείξεζε κε ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππεξεζίεο. Σν 2002 ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρνληαο νξηζκέλεο ακθηβνιίεο γηα ηελ αθξίβεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δήηεζε απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο λα 

πξνβεί ζε έιεγρν νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

βγήθαλ νξηζκέλα πνιχ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή θεξδψλ πνπ 
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αθνινπζνχζε ε επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθε φηη ε επηρείξεζε αληί λα θαηαρσξεί 

νξηζκέλα έμνδα γηα ρξήζε ηα θαηαρσξνχζε ινγηζηηθά σο επελδχζεηο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ 

λα κελ ππνινγίδνληαη ζηα έμνδα εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αιιά δηαρξνληθά κέζσ ησλ 

απνζβέζεσλ. Ζ επηρείξεζε εθαξκφδνληαο απηή ηελ ηαθηηθή έδεηρλε κεγαιχηεξα θέξδε θαη ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ηδξπηήο ηεο επηρείξεζεο έιαβε δάλεηα χςνπο 400 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ρσξίο λα θαηαγξαθνχλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

(Γαγάλεο θαη Ενπνπλίδεο, 2008: 40).  

Οη εηαηξείεο ΑOL, Αdelphia θαη Global Crossing έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηέο γηα ηα 

εηαηξηθά ζθάλδαια ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2002. Ζ ΑOL δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

ελψ ε αγνξά δηαθήκηζεο κεησλφηαλ ε εηαηξεία αχμαλε πιαζκαηηθά ηα έζνδά ηεο 

παξνπζηάδνληαο σο έζνδα ζπκθσλίεο κε δηαθεκηζηέο θαη εθνδηαζηέο φρη κε ρξεκαηηθά πνζά, 

αιιά κε άιια αληαιιάγκαηα. Σελ ΑOL ηελ ήιεγρε ε εηαηξεία Ernst & Young. Ζ Αdelphia 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

Ζ εηαηξεία αχμεζε ηα θέξδε ηεο κε αχμεζε θεθαιαηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ θαη απφθξπςε ρξεψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε νηθνγέλεηα Rigas, είρε ζηελ θαηνρή ηεο 3.1 δηζεθαηνκκχξηα απφ 

δάλεηα πνπ πήξε ε εηαηξεία, αιιά δελ είραλ θαηαγξαθεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Διέγθηξηα εηαηξεία ήηαλ ε Delloite. Ζ εηαηξεία Global Crossing είλαη κηα εηαηξεία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηή ζηνλ ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηηο Ζ.Π.Α., ε νπνία δελ εκθάληδε 

έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνδε. Καηεγνξήζεθε επίζεο θαη γηα 

πεξίεξγεο ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, φπσο Swaps.  

Μεηά ην 2002 αθνινχζεζαλ θαη άιια νηθνλνκηθά ζθάλδαια κε ην ηδηαίηεξα γλσζηφ 

νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν ηεο Parmalat ην 2004. Ζ εηαηξεία Parmalat νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε 

χζηεξα απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε πιαζκαηηθέο δεκνζηεχζεηο ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Τπεχζπλε ειεγθηηθή εηαηξεία ήηαλ ε Grant Thorton. Ζ Parmalat 

είρε θαηεγνξεζεί γηα πιαζηνγξάθεζε εγγξάθνπ φπνπ θαίλεηαη λα ππήξρε ζηελ ηξάπεδα Bank of 

America πξνζεζκηαθφο ινγαξηαζκφο 4,98 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (Γαγάλεο θαη Ενπνπλίδεο, 

2008: 40). Ζ γαιιηθή ηξάπεδα Societe Generale είλαη κηα πεξίπησζε ζθαλδάινπ πνπ ζπγθιφληζε 

ηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε ην 2008. Μεγάιε επζχλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ 

ζθαλδάινπ θέξεη ν Εεξφκ Κεξβηέι ν νπνίνο ήηαλ ρξεκαηηζηήο θαη είρε επελδχζεη ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο πεξίπνπ 50 δηο επξψ ζε παξάγσγα κε απνηέιεζκα ε 
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ηξάπεδα λα θαηαγξάςεη δεκίεο χςνπο 4,9 δηο επξψ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλε ε ηξάπεδα είλαη φηη ε ηξάπεδα βξέζεθε έλα βήκα πξηλ ηε ρξενθνπία. Ο 

Εεξφκ Κεξβηέι πξσηνδίθσο θαηαδηθάζηεθε σο έλνρνο γηα απάηε θαη απηζηία. (Γαγάλεο θαη 

Ενπνπλίδεο, 2008) 

Έλα κεγάιν νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ ζπγθιφληζε ηνλ θφζκν ήηαλ απηφ ηεο εηαηξείαο 

Lehman Brothers. Ζ Lehman Brothers ήηαλ κηα εηαηξεία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Σo 2008 ε εηαηξεία Lehman Brothers έγηλε ε κεγαιχηεξε εηαηξεία πνπ θήξπμε 

ρξενθνπία κέρξη εθείλε ηελ επνρή ζηελ ηζηνξία ησλ Ζ.Π.Α. (Liu and Schaefer, 2011: 79). Ζ 

εηαηξεία θξφληηδε ηα απνθξχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο δηα κέζνπ νξηζκέλσλ 

ηερληθψλ αληαιιαγήο. Ζ επηρείξεζε επίζεο εκθάληδε κεγαιχηεξε αμία πσιήζεσλ απφ ηελ 

πξαγκαηηθή.  

Ζ ηξάπεδα Anglo Irish ήηαλ έλα παξάδεηγκα ηξάπεδαο πνπ νη δηνηθήζεηο ηεο 

θαηεγνξήζεθαλ έληνλα γηα ηηο επελδπηηθέο ηεο επηινγέο. Ζ Anglo Irish είλαη κηα ηξάπεδα κε 

έδξα ην Γνπβιίλν ηεο Ηξιαλδίαο. Σν 2008 ζεκεηψζεθε κεγάιε πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ 

ζηελ Ηξιαλδία κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί θαη ε Anglo Irish πνπ είρε ρνξεγήζεη κεγάια 

δάλεηα ζε θαηαζθεπαζηέο θαηνηθηψλ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε ηξιαλδηθή θπβέξλεζε 

απνθάζηζε λα εζληθνπνηήζεη ηελ ηξάπεδα ππφ ηνλ θφβν ηεο θαηάξξεπζήο ηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο.  

Ζ επηρείξεζε Satyam Computer Service είλαη κηα ηλδηθή εηαηξεία παξνρήο 

πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εηαηξεία Satyam ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ε εηαηξεία Enron ηεο 

Ηλδίαο (Basilico, 2012: 144). Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο άξρηζε 

απφ ην ηέινο ηνπ 2008
10

. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο Satyam απφ 

ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ηεο ηξάπεδαο. Οη ιφγνη ήηαλ φηη ε Satyam ρξεζηκνπνηνχζε 

παξάλνκεο κεζφδνπο δσξνδνθψληαο κέιε ηεο ηξάπεδαο. ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2009 ν Ramalinga 

Raju παξαηηήζεθε απφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο παξαδερφκελνο ηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Basilico, 2012: 145). 

 

 

                                                        
10 Σν 2008 ε εηαηξεία εμαγφξαζε δχν εηαηξείεο ηνπ κεγαινκεηφρνπ ηεο Satyam, νη νπνίεο αζρνινχληαλ κε ηνλ ρψξν 

ησλ θαηαζθεπψλ.   
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4.2 Δζσηεξηθόο έιεγρνο ζε κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο 

 

ηηο κέξεο καο φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επελδπηέο ζέινπλ λα έρνπλ αλαιπηηθή ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σα ζθάλδαια πνπ ζεκάδεςαλ 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία δεκηνπξγνχλ απμεκέλε δήηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ησλ φζσλ 

αθνξνχλ ηελ νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε. Παξφκνηα κε ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί έρνπλ 

πνιινχο επελδπηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ δσξεηψλ νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχλ θαη πξνζθέξνπλ 

εζεινληηθά ηνλ ρξφλν ηνπο (Seaman, 2006: 44). Οη παξαπάλσ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη 

πεπεηζκέλνη φηη νη νηθνλνκηθέο θαη νη πξνζσπηθέο ζπζίεο ηνπο αμηνπνηνχληαη γηα ηνπο θνηλνχο 

ζθνπνχο θαη δελ θαηαιήγνπλ ζε νξηζκέλνπο πνπ ηηο εθκεηαιιεχνληαη κε ζθνπφ λα 

επσθεινχληαη νη ίδηνη.  

Οη πεξηπηψζεηο ζθαλδάισλ ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο δελ είλαη ζπλεζηζκέλεο, 

σζηφζν φηαλ απηέο πξνθχπηνπλ ηξαβνχλ έληνλα ηελ πξνζνρή ηεο θνηλήο γλψκεο. ηηο Ζ.Π.Α. 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 αλαθέξζεθε ζε εθεκεξίδα
11

 φηη έλα ακεξηθαληθφ παλεπηζηήκην έθαλε 

θαθνδηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξφεδξφο ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη πξνζσπηθά έμνδα φπσο 

δηαθνπέο, πξνζσπηθφ ππεξεζίαο θαη έμνδα ηνπ γηνπ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζηάιζεθαλ ζηελ εθεκεξίδα πξνο δεκνζίεπζε, δεκηνχξγεζαλ κεγάιε εληχπσζε θαη πξνθάιεζαλ 

ηελ νξγή ησλ πνιηηψλ. Σα Μ.Μ.Δ. ζηηο Ζ.Π.Α. δελ είλαη ηα κφλα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε ζέκαηα 

θαθνδηαρείξηζεο ρξεκάησλ απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, αιιά ηελ ίδηα επαηζζεζία ζην 

ζέκα απηφ έρεη θαη ην Κνγθξέζν. πρλά κάιηζηα παξαηεξείηαη ε ζχζηαζε επηηξνπψλ ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνινγηθή θαη ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. Σν Κνγθξέζν κάιηζηα 

ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ SOX απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ. πρλά επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο ελζαξξχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ SOX κε επηρεηξήκαηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηνίθεζεο. (Seaman, 2006) 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ πνπ πηνζέηεζε ηηο αξρέο 

θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ λνκνζεηήκαηνο ηνπ SOX είλαη ην Παλεπηζηήκην Drexel. Απνηέιεζε ην 

πξψην παλεπηζηήκην ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ πηνζέηεζε ηέηνηνπ είδνπο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα 

                                                        
11 Ζ εθεκεξίδα απηή ήηαλ ε «Washington Post».   



[40] 
 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο επηινγήο ήηαλ ζεκαληηθά. Ζ απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ 

ηνπ SOX πάξζεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

Σν ηκήκα 404 ηνπ SOX αλαθέξεηαη ζε κηα απνηειεζκαηηθή δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ έγηλε πξφζιεςε εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Ζ 

πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ SOX ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ δηνίθεζε έθξηλε ηηο θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

νξηζκέλεο ηηο επαλαζρεδίαζε. Γηα παξάδεηγκα, παξφηη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο είραλ επηζθφπεζε, 

δελ ππήξραλ ππνγξαθέο πνπ λα ην επηβεβαηψλνπλ απηφ. Σν ηκήκα 301 ηνπ SOX αλαθέξεηαη ζηηο 

επηηξνπέο ειέγρνπ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη επεθηάζεθε ν ξφινο ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ ζε ζέκαηα απάηεο θαη παξαπφλσλ. Πεξηνξηζκνί ηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνδεκίσζε θαη ηηο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία ζηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ 

νξηζκέλεο ζηνηρεηψδεηο νηθνλνκηθέο γλψζεηο. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηκήκαηνο 302 ηνπ SOX ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ εηήζηα ηελ 

αθξίβεηα θαη ηελ πιήξε απνθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ην παλεπηζηήκην αλέπηπμε κεζφδνπο 

αλαθνξάο απφ θνηηεηέο θαη εξγαδφκελνπο ζε πεξίπησζε απάηεο. Κάζε έλα ηξίκελν θνηηεηέο θαη 

εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ «e-mail» ζρεηηθά κε ηε γξακκή θαηαγγειηψλ γηα πεξηπηψζεηο πνπ 

παξαηήξεζαλ απάηε. Δληζρπκέλε είλαη θαη ε αλάκεημε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. (Seaman, 

2006) 

Σν παξάδεηγκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Drexel απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο γηα αξθεηνχο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηηο Ζ.Π.Α.. Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ SOX ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζπλεπάγεηαη έλα πςειφ 

θφζηνο. Ζ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είρε σο απνηέιεζκα ην παλεπηζηήκην λα βειηηψζεη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, λα απμήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα επαλαζρεδηάζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ζθνπφ λα ππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη ζηφρνη ηνπ ηδξχκαηνο. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Drexel αλαδεηνχλ ηνπο ζπλνιηθνχο θηλδχλνπο κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, εθηφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ησλ 

θηλδχλσλ θήκεο (Seaman, 2006: 48) 
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4.3 πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ  

Οη άλζξσπνη απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηειηθή παξαγσγή ησλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Πνιιέο θνξέο ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε δελ έρνπλ 

ηνλ ίδην ζθνπφ o νπνίνο είλαη ε επεκεξία ηεο επηρείξεζεο, αιιά αξθεηέο είλαη νη θνξέο πνπ 

πξνηηκνχλ λα πξνηάμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Ζ ζρέζε εληνιέα – εληνινδφρνπ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε. Οη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο είλαη νη εληνιείο πνπ δίλνπλ 

ηελ εμνπζία ηεο δηνίθεζεο ζε κηα νκάδα αηφκσλ θαη παξάιιεια ηνπο εμνπζηνδνηνχλ λα 

πξάηηνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο νη εληνινδφρνη δελ 

εξγάδνληαη γηα ην ζπκθέξνλ ησλ εληνιέσλ ηνπο, αιιά γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Απηή ε 

πεξίπησζε είλαη γλσζηή σο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ (conflict of interest). Γχν είλαη ηα θχξηα 

είδε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ πνιχ ζπρλά παξαηεξνχκε εληφο ηεο επηρείξεζεο (Φίινο, 

2004: 50): 

ύγκροσση σμυερόντων 

Α. Μέηνρνη (εληνιείο) κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Β. Μεγαινκέηνρνη θαη κηθξνκέηνρνη 

 

 

πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ 

Σν πξψην είδνο ησλ ζπγθξνχζεσλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηα νπνία 

πξνηάζζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ ππεξάλσ ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαη νθέινπο
12

. 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξνηηκνχλ λα εκθαλίδνπλ ηελ επηρείξεζε σο θεξδνθφξα θαη νηθνλνκηθά 

πγηή πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζνπλ ηηο παξνρέο ησλ επηπξφζζεησλ ακνηβψλ ηεο. Ζ πξνζπάζεηα 

εκθάληζεο θεξδνθνξίαο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο πνιιέο θνξέο επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο θαη δελ είλαη πξντφλ ηεο απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο.  

                                                        
12 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη φηαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξαγκαηνπνηνχλ 

αλψθεια έμνδα ηα νπνία θαιείηαη αξγφηεξα ε επηρείξεζε λα ηα πιεξψζεη. Οξηζκέλα ηέηνηα έμνδα κπνξεί λα είλαη 

πνιπηειή ηαμίδηα αλαςπρήο, αθξηβφο ηξφπνο δσήο ζηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, πνιπηειή γξαθεία θαη ππεξβνιηθέο 

παξνρέο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα ζηειέρε.   
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Ζ δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζχγθξνπζε ηνπ κεγαινκεηφρνπ κε ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο θχξηνο κέηνρνο 

εθκεηαιιεπφκελνο ηα απμεκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 

επηβάιιεη δηάθνξεο απνθάζεηο πνπ νπζηαζηηθά εμππεξεηνχλ ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη φρη ην 

ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. (Φίινο, 2004) 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα αλαγθαίν θαη πνιχηηκν εξγαιείν πνπ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα 

απνηξέπεη θαηλφκελα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Βαζηθφ θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ 

έρνπλ ηελ επζχλε λα ειέγρνπλ ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λα είλαη πξαγκαηηθά 

αλεμάξηεηα θαη ηα ίδηα λα πθίζηαληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. Ο βαζκφο αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ απφ ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγθεηηαη ζηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ (Φίινο, 2004: 50). 

 

4.4 Η απάηε  

 

4.4.1. Η έλλνηα ηεο Απάηεο 

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο απάηεο έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί. Ζ απάηε σο θαηλφκελν 

εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο εκθάληζεο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο. Ζ απάηε ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα απνθηήζνπλ 

παξάλνκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ κε ζθνπφ ην ίδην φθεινο. Οη νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο απάηεο δηαθέξνπλ θαη ζην ζεκείν απηφ ζα παξαηεζνχλ δχν επηθξαηνχληεο νξηζκνί. Ζ 

απάηε νξίδεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ σο «παξάλνκε πξάμε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαπάηεζε, απφθξπςε θαη θαηάρξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο». Ζ νκνζπνλδία 

ινγηζηψλ απάηεο
13

 νξίδεη ηελ απάηε σο «ηε ρξήζε μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα 

πξνζσπηθφ πινπηηζκφ δηα κέζνπ ηεο ζθφπηκεο θαηάρξεζεο ή κε ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ πφξσλ 

θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο» (Pickett, 2005: 164). Ζ έλλνηα ηεο απάηεο 

ζπλαληάηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 300 αλαθνξέο ζε νκνζπνλδηαθνχο πνηληθνχο θψδηθεο θαη ν 

φξνο εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ SOX (Moeller, 2009: 575).  

                                                        
13 Ζ νκνζπνλδία νλνκάδεηαη Association of Fraud Examiners (ACFE).   
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Ζ απάηε είλαη κηα εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ιφγνη φκσο πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν 

λα κπνξεί λα δηαπξάμεη κηα απάηε πθίζηαληαη θαη είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ. Οη ιφγνη 

απάηεο είλαη νη παξαθάησ θαη απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία (Pickett, 2005: 

164).  

 

1. Κίλεηξν: Ζ νηθνλνκηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ νδεγεί ην άηνκν ζηελ ηάζε δηάπξαμεο 

παξάλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη νηθνλνκηθά ή λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ ζέζε. εκαληηθφ ζηνηρείν αχμεζεο ηνπ θηλήηξνπ ηεο απάηεο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ εξγαδφκελν. Ζ δπζαξέζθεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ πνιιέο θνξέο έρεη σο απφηνθν 

ηε δηάπξαμε ηεο απάηεο. ρεηηθά κε ηα θίλεηξα ηεο απάηεο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη  

ππάξρνπλ δηάθνξεο αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα άηνκν ζηελ δηάπξαμε απάηεο. Μεξηθνί 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη παξαθάησ:  

 

 

1.1. Οη πςεινί ζηφρνη ζηα θέξδε, νη νπνίνη ιφγσ κηαο ελδερφκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

δελ είλαη ξεαιηζηηθνί.  

1.2. Ο αληαγσληζκφο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπο 

σζεί ζηελ εκθάληζε θαιψλ έζησ θαη πιαζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

1.3. Ζ δχλακε ησλ κεηφρσλ πνπ πνιιέο θνξέο πηέδνπλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πςειφηεξν 

κέξηζκα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ έηνο.  

1.4. Ζ αλάγθε δαλεηζκνχ θαη ε αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηνλ δαλεηζκφ κηαο επηρείξεζεο 

πνπ είλαη ε χπαξμε πγηψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

1.5. Οη ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο θαη ην πςειφ χςνο ησλ ακνηβψλ ηεο εηδηθά ζε πεξίπησζε 

θεξδψλ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφηαην παξάγνληα πνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (Pickett, 2005) 

2. Σν ύςνο ηνπ νθέινπο: Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα έλα άηνκν απφ ηε 

δηάπξαμε κηαο απάηεο, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη απηφ ην άηνκν λα πξνβεί ζηε δηάπξαμή ηεο.  

3. Η δπλαηόηεηα: Υσξίο ηελ θαηάιιειε επθαηξία έλα άηνκν δελ κπνξεί λα δηαπξάμεη απάηε. Ζ 

δηάπξαμε απάηεο είλαη εθηθηή φηαλ ην ζχζηεκα αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ δίδεη ηε 
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δπλαηφηεηα απηή. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Nottingham Business School ε νπνία βαζίζηεθε ζε 

200 εηαηξείεο, βξέζεθε φηη νη managers κεζαίνπ επηπέδνπ είλαη πην επηξξεπήο ζην λα δηαπξάμνπλ 

κηα απάηε, ιφγσ ηεο βαζηάο γλψζεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε (Pickett, 2005: 165).  

4. Απόθξπςε: Ζ απάηε δελ είλαη κφλν θινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, 

αιιά ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απφθξπςε γεγνλφησλ. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη επίζεο απάηε 

θαη κάιηζηα έρεη θαη πνηληθέο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν πνπ ζα ηελ δηαπξάμεη. ε αληίζεζε κε ηελ 

θινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε απάηε απφθξπςεο ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζεσξείηαη φηη είλαη 

πην δχζθνιε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο.  

Αλαθέξζεθαλ ηα θίλεηξα θαη νη παξάγνληεο πνπ σζνχλ έλα άηνκν ζηε δηάπξαμε απαηψλ. 

Ζ απάηε ζαλ εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο δελ εκθαλίδεηαη κε έλαλ κφλν ηξφπν, αιιά αληίζεηα 

εκθαλίδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ έρεη αλαθεξζεί θάπνηα λφκηκε 

έλλνηα ηεο απάηεο (Pickett, 2005: 165). Μεξηθνί ηξφπνη εθδήισζεο ηεο απάηεο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 

i. Κινπή: Αλαθέξεηαη ζηελ θινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο απφ 

άηνκα κε παξάλνκν ηξφπν. ηελ θαηεγνξία ηεο θινπήο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή πνπ γίλεηαη κε ζθφπηκν ηξφπν.  

ii. Γσξνδνθία: Γίδεηαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ή θάπνην δψξν απφ νξηζκέλα άηνκα ζε 

θάπνηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζέζεηο θιεηδηά, πξνθεηκέλνπ νη πξψηνη λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα ελέξγεηα ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα 

θεξδίζνπλ νηθνλνκηθά.  

iii. Πιαζηνγξαθία: Γίλεηαη ζπλήζσο κε ηα παξαζηαηηθά ζπλαιιαγψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαζηαηηθά σο απνδείμεηο 

γηα παξαπιαλεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.  

iv. πλσκνζία: πλσκνζία είλαη κηα άηππε ζπκθσλία δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ 

γηα ηε δηεμαγσγή κηαο παξάλνκεο θαη αλήζηθεο πξάμεο  

 

Ζ απάηε είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν εθδειψλεηαη κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή δεκία ηεο επηρείξεζεο θαη ην παξάλνκν 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ δηαπξάμαληνο ηελ απάηε. Οη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ νθείινπλ λα 
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ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επηρείξεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο κηαο απάηεο. Οξηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή ηεο απάηεο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ:  

 

1. Έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ αξηζκψλ πνπ 

απνηππψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Μηα αζπλήζηζηε αχμεζε ή κείσζε κπνξεί λα 

είλαη έλδεημε απάηεο.  

2. Παξαπνηεκέλα έγγξαθα, φπσο δηνξζσκέλα ζηνηρεία ζε έγγξαθα ίζσο έγηλαλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαρζεί κηα απάηε.  

3. Ζ εμαθάληζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ εγγξαθψλ κπνξεί λα απνηειεί έλα ζεκάδη 

πξνζπάζεηαο απφ θάπνηνπο λα παξεκπνδίζνπλ ηελ εχξεζε κηαο απάηεο.  

4. Ζ ρξήζε δηνξζσηηθνχ πγξνχ ζε νξηζκέλα έγγξαθα κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη θάπνηα 

άηνκα ήζειαλ λα απνθξχςνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία.  

5. Οξηζκέλεο επηζεκάλζεηο απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νξηζκέλεο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ επηρείξεζε δελ θαηαγξάθνληαη επίζεκα θαη παξαηεξνχληαη θάπνηεο 

αζπλήζηζηεο ελέξγεηεο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ.  

(Pickett, 2005) 

 

4.5 Δπηρεηξεκαηηθόο Κίλδπλνο 

 

Ζ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχπινθεο ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια θαηαλνεηέο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηφζν ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ ιέμε θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή ιέμε «risicare», ε νπνία ιέμε ζεκαίλεη 

ηνικάσ (Pickett, 2005: 54). Ζ απφδνζε ηεο έλλνηαο ηεο ιέμεο ζα καο βνεζήζεη λα 

θαηαλνήζνπκε φηη ν θίλδπλνο είλαη ζέκα επηινγήο θαη φρη ηφζν ζέκα ηχρεο ή πεπξσκέλνπ. O 

εζσηεξηθφο έιεγρνο δηα κέζνπ ησλ δηαβεβαησηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε.  

Οη θίλδπλνη δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηνπο εζσηεξηθνχο θαη 

ηνπο εμσηεξηθνχο (Καξακάλεο, 2007: 178). Οη εμσηεξηθνί θίλδπλνη αθνξνχλ ην επξχηεξν 
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πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζθνιία ζηελ πξφβιεςε θαη 

ζηνλ έιεγρν. Οη εζσηεξηθνί θίλδπλνη είλαη ζην πην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπλήζσο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηα εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ 

είλαη: 

 

1. Ο νηθνλνκηθφο: Μηα ελδερφκελε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

2. Ο λνκηθφο: Ζ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα αλαγθάζεη ηελ επηρείξεζε λα θάλεη 

ελέξγεηεο ζπκκφξθσζεο πνπ πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα δεηάεη πεξηζζφηεξεο δηαζθαιίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3. Σν επίπεδν αληαγσληζκνχ: Ζ δπλακηθή είζνδνο αληαγσληζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθή απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο ηεο επηρείξεζεο.  

4. Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο: Μπνξεί λα απαμησζεί ελδερνκέλσο κηα ζεκαληηθή επέλδπζε πνπ 

έγηλε ζε πάγην εμνπιηζκφ απφ ηελ επηρείξεζε ην πξνεγνχκελν έηνο. (Καξακάλεο, 2007) 

 

Πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ έρνπκε θαη εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο.  

Παξαδείγκαηα εζσηεξηθψλ θηλδχλσλ είλαη:  

1. Διαηησκαηηθά πξντφληα πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε θήκε ηεο επηρείξεζεο.  

2. Λαλζαζκέλε επηινγή πξνζσπηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε εζηθψλ αξρψλ θαη 

αλεπάξθεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

3. Οη πξνκήζεηεο ηεο επηρείξεζεο γίλνληαη κε φρη ηνλ επσθειέζηεξν ηξφπν γηα ηελ επηρείξεζε.  

4. Ζ ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρεη πξνθαιέζεη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, δηφηη θάλεη 

ρνξεγίεο ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε νηθνλνκηθά ζθάλδαια.  

 

ρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ θηλδχλνπ έρεη παξαηεξεζεί φηη νη θίλδπλνη επεξεάδνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Οη θίλδπλνη δελ είλαη πάληα αξλεηηθνί γηα κηα επηρείξεζε, αιιά 

νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα κεγάιε επθαηξία γηα ηελ επηρείξεζε. Σν Risk 

Management δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαζθάιηζε φηη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ 
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ζσζηά, αιιά νθείινπλ λα εληνπίδνπλ επίζεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ζ παξαπάλσ ζρέζε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί παξαζηαηηθά κε ην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

 

 

 

 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα απεηθνλίδεη φηη νη ζηφρνη (objectives) κηαο επηρείξεζεο 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο θηλδχλνπο (risks), απφ ηηο απεηιέο (threats), απφ ηηο επθαηξίεο 

(oppourtunities) θαη απφ ηα απνηειέζκαηα (impact).  

Ο θψδηθαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο King Report έρεη αλαγλσξίζεη 

ηφζν ηε ζεηηθή, φζν θαη ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηνπ θηλδχλνπ. (Pickett 2005) 

Ο θίλδπλνο δελ αληηκεησπηδφηαλ κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ θαη πξνζεθηηθφ ηξφπν ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα. ήκεξα, έρεη γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ θηλδχλνπ θαη πιένλ νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο δεηνχλ επηπιένλ 

δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε φηη ε εηαηξεία εθαξκφδεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζεκαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη κεγαιψζεη θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.  

Σν Business Risk Auditing (BRA) φπσο νλνκάδεηαη ζπλερψο κεηαβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ 

δηαθνξά ηνπ BRA κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

BRA δελ εμαληιείηαη κφλν ζηνλ θίλδπλν ιαζψλ θαη ζθαικάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

αιιά έρεη έλα επξχηεξν πιαίζην ην νπνίν αθνξά ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

πξαθηηθή εκπεηξία δείρλεη φηη ε ζχλδεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη πεξίπινθε ππφζεζε. Οη κεγαιχηεξνη ειεγθηέο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην πξηλ αθφκε γίλεη γλσζηφ ην BRA αζρνινχληαλ αλεπίζεκα κε ζέκαηα 

Risks 

Opportunitie

s 

Threats 

Impact 

Objectives 

ηφρνη ηεο Δπηρείξεζεο  (Πεγή: 

Pickett 2005: 56) 
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αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη πψο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ έλλνηα ηνπ BRA είρε σο απνηέιεζκα λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (Flint, Fraser and Hatherly, 2008: 146; Robson, et al., 2007). Πξέπεη φκσο 

λα ζεκεησζεί φηη ηα λέα ειεγθηηθά πξφηππα πηνζέηεζαλ κφλν έλα κέξνο ηεο έλλνηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία. Σν θπξηφηεξν κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ 

ειεγθηηθνχ πξνηχπνπ ISA 315 αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη έλα 

πνιχ κηθξφ κέξνο αθνξά ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ε 

επηρείξεζε.  

χκθσλα κε έξεπλα ησλ θαζεγεηψλ Κνπηνχπε θαη Σζάκε (2008) πξνηάζεθε έλα ζρέδην 

ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ, ν νπνίνο ζα πεξηειάκβαλε ηξία ζηάδηα.  

Σν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

ειεγρφκελα ηκήκαηα. Απηά ελδερνκέλσο ήηαλ ηκήκαηα, ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο.  

Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ θηλδχλσλ. Μεξηθέο ελδείμεηο 

πνπ πξνηείλνληαη ζρεηηθά κε ην λα ραξαθηεξηζηεί κηα κνλάδα επηθίλδπλε είλαη ε απφθιηζε 

απνηειέζκαηνο – ζηφρνπ, νη πεξηπηψζεηο απάηεο πνπ εληνπίζηεθαλ, ηα ρξφληα παξακνλήο ηεο 

ίδηαο δηνίθεζεο, νη αιιαγέο ζηα νξγαλνγξάκκαηα ηεο ηξάπεδαο θαη ηα ρξφληα ειέγρνπ ηεο 

κνλάδνο. (Κνπηνχπεο & Σζάκεο 2008) 

Σν ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ ηκήκαηνο ή 

ππνηκήκαηνο σο ρακεινχ, κεζαίνπ ή πςεινχ θηλδχλνπ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Σα 

ηκήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςεινχ θηλδχλνπ ειέγρνληαη πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα 

ηκήκαηα κεζαίνπ ή ρακεινχ θηλδχλνπ. (Κνπηνχπεο & Σζάκεο 2008) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΣΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΈΓΥΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

 

Κάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία, θνξέο, επηρείξεζε, κνλάδα γηα λα ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά θαη λα 

αλαπηπρζεί ζην πεξηβάιινλ πνπ δξα, ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηα πιαίζηα ελφο νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ιεηηνπξγίεο θαη λα δηέπεηαη απφ κηα δέζκε κέηξσλ, λφκσλ θαη θαλφλσλ. Ωο 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα, γηα λα αληέρεη ζην ρξφλν, ζα πξέπεη ζπλερψο λα αλαδηνξγαλψλεηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε λέα δεδνκέλα, αιιηψο, φπσο είλαη θπζηθφ, εθθπιίδεηαη θαη πεζαίλεη.  

Δπίζεο, κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

κέζσλ θαη ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη νκάδεο απηέο, πέξαζαλ ζε έλα πην νξγαλσκέλν θαη 

ζπγθξνηεκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ κε γξαπηνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Σν ζχζηεκα απηφ δελ 

είλαη άιιν, παξά απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. . (Νεγθάθεο 

Υξήζηνο, Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο 2013) 

 

5.1 Οξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ωο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ(Internal Control System), λνείηαη έλα νξγαλσκέλν θαη ζσζηά 

δνκεκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαζηεξψλεη ν νξγαληζκφο, κε ζθνπφ ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε αξρψλ θαη πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά 

ηνπ. Δίλαη έλα νξγαλσηηθφ ζρέδην, ζε φιεο ηνπ ηηο πξνεθηάζεηο. (Νεγθάθεο Υξήζηνο, Σαρπλάθεο 

Παλαγηψηεο 2013) 

 

5.2 θνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ  

 

Ωο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί:  

 Να είλαη ην εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηιεγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ, σο επίζεο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

θαη ηε ζχγθξηζε απηνχ κε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. 
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 Να ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ δνκή ηνπ Δζσηεξηθφ Έιεγρν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

 Να θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο , θαηά ηνλ πιένλ άξηζην ηξφπν, κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά. Δπίζεο, ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

απηψλ, λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ. 

 Να παξέρεη ηελ επρέξεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ ζηνπο ρξήζηεο γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία 

θαη φρη λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο δεκηνπξγψληαο παξελέξγεηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνξέα. 

 Σέινο, σο ζχζηεκα λα απνβιέπεη ζηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο 

ειέγρνπ, ζην ίδην ην ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

(Νεγθάθεο Υξήζηνο, Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο 2013) 

 

 

5.3 Πεξηερόκελν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Έλα ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.) πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο. 

Δλδεηθηηθά σο ηέηνηα ζπζηήκαηα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε: 

 Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε, ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο θαζψο 

θαη ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Μέζα απφ ζχζηεκα 

«νξγαλφγξακκα» πξέπεη λα δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή 

επζχλεο αλά ηνκέα, ηκήκα. 

 Πνιηηηθή αγνξψλ-πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη επίπεδα. 

 Πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε ζε εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ ζε φια ηα επίπεδα ησλ 

πειαηψλ. 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, νκνιφγσλ. 

 πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο. Αμηφπηζην ζχζηεκα M.I.S. κε επξχηεηα επηρεηξεζηαθνχ 

πλεχκαηνο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

 Καλνληζκφ νινθιεξσκέλνπ θχθινπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. 
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 πζηήκαηα I.S.O., έιεγρνο δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ν νξγαληζκφο θαη επηρεηξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ 

 Αζθάιεηα (Security) πξνζσπηθνχ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Λεηηνπξγία θαη 

απνδνηηθφηεηα απηψλ. 

 Αμηφπηζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ζσζηά νξγαλσκέλν πνπ λα παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αξρεία. 

 Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ εμνπζηνδνηήζεσλ νξίσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ. 

 Πιήξεο θαη ελήκεξν θαηαζηαηηθφ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη απνηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ην 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη νη θχξηνη ζθνπνί ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 Γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

 Απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζηφρσλ θαη ηελ πνιηηηθή  πινπνίεζεο απηψλ 

βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ δξάζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην 

πνζεηφ απνηέιεζκα. 

 Πνιηηηθή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, αμηνιφγεζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, αμηνπνίεζε θαη γεληθφηεξα ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά, φζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη θαη ε ζηήξημε απηψλ απφ ηνπο δηνηθνχληεο. (Νεγθάθεο Υξήζηνο, 

Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο 2013) 

 

 

5.4 Γξαθηθή απεηθόληζε ελόο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 
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Πεγή: Νεγθάθεο Υξήζηνο, Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο 2013 

ΣΜΗΜΑ 
ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑ
ΜΜΑ ΣΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΠΕΡΙΟΤΙΑΚ

ΩΝ 
ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ
 ΟΡΙΩΝ  
ΕΓΚΡΙΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΕΩΝ 
ΕΡΓΑΙΑ

ΕΚΠΡΟΩΠΗ
Η ΣΗ 

ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
M.I.S.

ΚΑΘΙΕΡΩΗ 
ΑΡΧΩΝ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΕΛΕΓΧΟΤ

ΚΑΘΙΕΡΩΗ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣ

ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

ΕΝΣΟΛΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ

ΚΑΘΙΕΡΩΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΑΤΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΤΓΥΡΟΝΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

Μπνξεί νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ αλάινγα 

κε ηελ εηαηξεία πνπ εθαξκφδνληαη, ε εθαξκνγή ηνπο φκσο γίλεηαη κε βάζε ηηο ίδηεο αξρέο. Γηα 

ηε δηελέξγεηα ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνινπζνχληαη ηα θαησηέξσ βήκαηα:  

1. Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα 

2. χληαμε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ 

3. Δπηηφπηα εξγαζία 

4. Δθζέζεηο ειέγρνπ 

5. Μεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο 

(Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

6.1 Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα 

Ζ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε 

λα θαηαξηηζηεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ κε ην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο 

νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

            Σα βήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ειεγθηή ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο, ζε ηνκέο ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά. ε επφκελνπο ειέγρνπο ίζσο θάπνηα απφ ηα 

βήκαηα απηά κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ζε θάπνην βαζκφ, ηδηαίηεξα αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ειεγθηή νη ζπλζήθεο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

1. Πξνεηνηκαζία. Οη ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη:  

i. Σν άλνηγκα (αλ πξφθεηηαη γηα έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά) ή ε 

ελεκέξσζε (αλ πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλφκελν έιεγρν) ηνπ κφληκνπ 

θαθέινπ, 
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ii. Ζ κειέηε πξνεγνχκελσλ θχιισλ εξγαζίαο θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ίδηα ή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηνκείο, 

iii. Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί 

κέζα απφ νξγαλνγξάκκαηα θαη ηπρφλ έληππα πνπ αλαθέξνπλ επίπεδα 

επζπλψλ, 

iv. Ζ δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ππελζχκηζεο(reminder lists), φπνπ αλαθέξνληαη 

ηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζπλήζσο ππάξρεη θελφο ρψξνο ζε ζηήιεο ζηα δεμηά 

ηνπ εληχπνπ, φπνπ ηνπνζεηείηαη έλδεημε ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ην φλνκά ηνπ, 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ην θχιιν εξγαζίαο, φπνπ είλαη 

αξρεηνζεηεκέλε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

2. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ γηα εθηίκεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππάξμεη κηα αξρηθή 

εθηίκεζε ηνπ ειεγθηή γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πξφθεηηαη λα ειέγμεη, κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πξφρεηξε κνξθή ή κηα ηππνπνηεκέλε θαη 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Σαπηφρξνλα δηαζθαιίδεηαη φηη έρνπλ κειεηεζεί θαη φηη έρεη 

ιεθζεί θαηάιιειε έγθξηζε απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ ππνβνιή θάπνησλ εξσηήζεσλ, 

αλ θξηζεί απαξαίηεην. 

3. Γηελέξγεηα αξρηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη αξρηθέο ζπλαληήζεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ ρξφλν, νπζηαζηηθά δειαδή 

έπεηηα απφ ελεκέξσζε. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ αξρηθψλ ζπλαληήζεσλ είλαη ε εμήγεζε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ ειέγρνπ, ν θαζνξηζκφο θάπνησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη ε επίηεπμε 

ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζπλεξγαζίαο. 

4. Γλψζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ην ζηάδην 

απηφ ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξνζπαζεί λα 

ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί. Μεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαη, επηπξφζζεηα ηεο ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί θαη λα 

πεξηγξάθνληαη ζε νδεγφ δηαδηθαζηψλ, είλαη θαη νη εμήο: 
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i. Καζνξηζκφο ηπρψλ εηδηθψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 

ii. Καζνξηζκφο ζρεδίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα πηζαλή εθαξκνγή ζην 

κέιινλ, 

iii. Καζνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα πξφζθαηα 

ή θαηά ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν, 

iv. Έθηαζε θαη ηξφπνο κεηαθνξάο εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ , ηππηθά 

θαη άηππα, 

v. Έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο. 

5. Γλψζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε 

είλαη ε χπαξμε ηεο θαηάιιειεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα. Καηάιιειε δηνίθεζε 

ζεκαίλεη γλψζε, πξφζβαζε θαη επίβιεςε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Έξγν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο απνηειεί θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ θαη ε θαη ε έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, θαζ’ 

φζνλ έλαο θαιφο δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί ελ κέξεη ζαλ 

έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο. Οξηζκέλα αξλεηηθά ζεκεία ηα νπνία κπνξεί λα εληνπίζεη 

ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα 

εμήο: (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

i. Αλάζεζε επζπλψλ, ρσξίο λα δίλεηαη θαη ε αλάινγε εμνπζία, 

ii. Υξήζε ηνπ πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ηεο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ παξά ζηελ νξγάλσζε γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή 

πξνβιεκάησλ, 

iii. Γεκηνπξγία αδηθαηνιφγεηνπ θφβνπ ζην πξνζσπηθφ, 

iv. Άγλνηα, σο πξνο ην πνηα θαζήθνληα επηηεινχλ νη δηάθνξνη ππάιιεινη, 

v. Έιιεηςε ζπζηήκαηνο επαλαπιεξνθφξεζεο 

vi. Με χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα λα θαιχπηνληαη άκεζα 

νπνηεζδήπνηε απνπζίεο ή απνρσξήζεηο 

6. Γηελέξγεηα θπζηθήο επηζθφπεζεο. Ζ θπζηθή επηζθφπεζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

απνθαιππηηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηαπηζηψζεη θαλείο πσο ιεηηνπξγεί  έλα ηκήκα ηεο 



[56] 
 

εηαηξείαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πνχ αθξηβψο πξνθχπηνπλ ηα αιεζηλά 

πξνβιήκαηα. Ζ θπζηθή επηζθφπεζε δίλεη ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή κηα αληίιεςε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηελέξγεηα θπζηθή 

επηζθφπεζεο πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθά ζε δχν ζηάδην. Αξρηθά ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο θάλεη κηα πεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνθηά κηα νπηηθή 

εηθφλα. Ζ εηθφλα απηή είλαη νπσζδήπνηε πιεξέζηεξε απφ νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή 

θαη παξέρεη ζεκαληηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα δηαθχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Έπεηηα, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε(θαηαγξαθή), γλσζηή 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο «walk-through». 

7. Καηάξηηζε δηαγξακκάησλ ξνήο. Σα δηαγξάκκαηα ξνήο δηαδηθαζηψλ είλαη έλα κέζν 

ζηα ρέξηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα λα απεηθνλίζεη θαη λα αλαιχζεη ζχλζεηεο 

θπξίσο ιεηηνπξγίεο. θνπφο είλαη λα απνθηήζεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, αιιά θαη λα 

κεηαθέξεη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, κηα νπηηθή εηθφλα, αιιά θαη ηελ αληίιεςε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη. 

8. Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

είλαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ φκσο θαηαξηίδεηαη, αθνχ πξψηα 

αμηνινγεζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ο ειεγθηήο πξέπεη 

λα απνθηήζεη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη πιήξσο πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γίλεηαη ζπλεπψο 

εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ζεκαληηθφηαην βήκα ζην 

έξγν ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο. 

9. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί πιένλ λα δηακνξθψζεη 

άπνςε γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο ζπλήζνπο θαηάιεμεο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο λα παξνπζηάζεη ηεθκεξησκέλα ζηα θχιια 

εξγαζίαο ηνπ θαη λα ππνβάιιεη ζηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ γηα έγθξηζε ηα εμήο 
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ζηνηρεία: αλαθνξά ησλ θχξησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ, ηα πξνηεηλφκελα απφ 

απηφλ βήκαηα ειέγρνπ εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη, θαη εθηίκεζε 

ησλ εκεξνκεληψλ-πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο έθζεζεο. 

(Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

6.2 ύληαμε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ 

 

Γηα ην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηακνξθψλεη 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηαξηίδνληαο, ηφζν έλα 

καθξνπξφζεζκν, φζν θαη έλα εηήζην πιάλν ειέγρνπ. 

            ε έλα καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή θαη ε νπζία ηνπ ειέγρνπ, πνπ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, ην είδνο 

ηνπ θιάδνπ, ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. 

            Σν εηήζην (βξαρππξφζεζκν) πξφγξακκα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ησλ εξγαζηψλ θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ. πγθεθξηκέλα, θαζνξίδεηαη ε θχζε ηνπ ειέγρνπ θαη 

πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη ηνπ, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εθηηκάηαη ην εηήζην θφζηνο, αιιά θαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. ην παξφλ ζηάδην εξγαζίαο θαζνξίδνληαη θαη ηα δείγκαηα 

ειέγρνπ. 

             Πεξηζζφηεξν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή θάζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη ιηγφηεξν θαηά 

ηηο επφκελεο εθαξκνγέο, γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ηη αληηκεησπίδεηαη 

ζηελ πξάμε. 

(Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

6.3 Δπηηόπηα εξγαζία 

 

Δπηηφπηα εξγαζία(field-work) είλαη ε εξγαζία ηελ νπνία επηηειεί ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ηα βήκαηα ηα νπνία ηνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ. Ο φξνο 
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«επηηφπηα εξγαζία» δελ απνηειεί απζηεξά ηνπηθφ πξνζδηνξηζκφ, αθνχ αξθεηέο απφ ηηο 

ειεγθηηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ζην γξαθείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη φρη ζην 

ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ειέγρεηαη. Δπίζεο κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

έξεπλαο ιακβάλεη ρψξα ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ειέγρεηαη, ρσξίο φκσο ε 

πξνθαηαξθηηθή έξεπλα λα ζεσξείηαη «επηηφπηα εξγαζία». (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

ην ζηάδην απηφ, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο έιεγρνη:  

1. Έιεγρνη δηαδηθαζηψλ(tests of controls). Οη έιεγρνη απηνί, έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ 

επηβεβαίσζε φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Οη 

έιεγρνη απηνί αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ 

ηεο επηρείξεζεο(control risk) θαη είλαη νη εμήο: 

i. Έιεγρνη εγθξίζεσλ(authorization tests), κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ εγθξίζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο επηρείξεζεο, 

ii. Έιεγρνη δηελέξγεηαο εξγαζηψλ(transaction processing tests), κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηε δηελέξγεηα θαη 

νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

iii. Έιεγρνη δηαθχιαμεο ηεο πεξηνπζίαο(physical safeguard tests), κε ζθνπφ ηελ 

επηβεβαίσζε φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θπιάζζνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά, έηζη ψζηε ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα ιεθζνχλ 

πξφζζεηα κέηξα. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

2. Έιεγρνη ηεθκεξηψζεσο εξγαζηψλ(substantive tests). Οη έιεγρνη απηνχ ηνπ είδνπο, 

ζρεδηάδνληαη γηα λα εληνπίζνπλ φζν γίλεηαη πην έγθαηξα ηα ζθάικαηα απφ φπνπ ζα 

πξνθχςνπλ πξνηάζεηο βειηηψζεσο (ζε αληίζεζε κε ηνπο ειέγρνπο δηαδηθαζηψλ, νη νπνίνη 

έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ εάλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνιακβάλεη ηα 

ζθάικαηα). Οη έιεγρνη απηνί αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν κε αλαθάιπςεο ηνπ 

ζθάικαηνο, ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηηο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

ιεπηνκεξεηαθνχο ειέγρνπο θαη ζρνιηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

i. Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο(analytical procedures), πνπ πεξηιακβάλνπλ: (α) 

πγθξίζεηο, αληηπαξαβάιινληαη δειαδή δηάθνξα αξηζκεηηθά ζηνηρεία (ππφινηπα 

ινγαξηαζκψλ, επηηεπρζείζεο απνδνηηθφηεηεο, θιπ) κε αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ 
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πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ 

ηεο αγνξάο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αηηηνινγνχληαη νη ηάζεηο θαη νη απνθιίζεηο, (β) 

Αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ, φπνπ εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο 

(νιφθιεξεο ή ηκεκάησλ ηεο). (γ) Υνλδξηθνί ππνινγηζκνί, (predictive tests), φπνπ 

ν ειεγθηήο πξνζπαζεί κε βάζε θάπνηα ζηνηρεία πνπ έρεη ειέγμεη λα ππνινγίζεη 

έλα εχξνο κέζα ζην νπνίν θπκαίλνληαη θάπνηα άιια κεγέζε. 

ii. Λεπηνκεξεηαθνί έιεγρνη(detail tests) πνπ πεξηιακβάλνπλ: (α) Παξαθνινχζεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (assets controls). Πξφθεηηαη γηα ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα επηβεβαηψζεη ν ειεγθηήο φηη 

ππάξρεη ε πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα βηβιία ηεο. (β) 

Λήςε επηβεβαησηηθψλ απαληήζεσλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο, είηε είλαη ππάιιεινη 

ηεο επηρείξεζεο είηε είλαη αλεμάξηεηνη. (γ) Λήςε επηβεβαησηηθψλ απαληήζεσλ 

απφ ηξίηνπο. Οπνηεζδήπνηε επηβεβαηψζεηο ιακβάλνληαη απφ ηξίηνπο έρνπλ 

κεγάιε απνδεηθηηθή ηζρχ ζαλ ειεγθηηθέο καξηπξίεο. (δ) Δμέηαζε αλαιχζεσλ 

ινγαξηαζκψλ θαη δεδνκέλσλ. Απνηειεί ηελ εμέηαζε απφ ηνλ ειεγθηή ηεο 

αλάιπζεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα βηβιία 

ηεο επηρείξεζεο, (ε) Δμέηαζε ζπκθσληψλ ινγαξηαζκψλ(reconciliations). 

Δθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηξίησλ (ζπλήζσο πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη ηξαπεδψλ). (ζη) 

Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ(vouching). Πξφθεηηαη γηα κηα νπζηψδε δηαδηθαζία, αιιά 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ρξνλνβφξα αλαηίζεηαη ζπλήζσο ζηνπο βνεζνχο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπο δνζνχλ νη θαηάιιειεο νδεγίεο, 

(δ) Δπηβεβαίσζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Απνηειεί κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη λα επηηειεζηεί ηαπηφρξνλα κε ηηο ππφινηπεο 

ειεγθηηθέο εξγαζίεο. (ε) Έιεγρνο δηαρσξηζκνχ πεξηφδσλ(cut-off). Σφζν γηα 

ιφγνπο ινγηζηηθήο νξζφηεηαο, φζν θαη γηα ιφγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεη θαη γηα ιφγνπο απνθπγήο πξνζηίκσλ, είλαη απαξαίηεην λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απηνηέιεηα πεξηφδσλ, φπσο απαηηεί ν λφκνο θαη ε δηνίθεζε. 

(Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 
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6.4 Έθζεζε ειέγρνπ  

 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ έξγνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζν θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ 

ηνπο. 

            θνπφο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ζεσξείηαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα-επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ. ηφρνο επίζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ είλαη λα πείζεη ηε 

δηνίθεζε λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ 

απνηειέζκαηνο. Οη ζθνπνί απηνί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε, φηαλ θαηαξηίδεηαη ε 

έθζεζε ειέγρνπ, ελψ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη: 

1) Έλαο θαζαξφο θαη θαηαλνεηφο πξνζδηνξηζκφο είηε ηεο δηαδηθαζίαο είηε ηνπ ζεκείνπ πνπ 

ελδείθλπηαη γηα βειηίσζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πιεξνθφξεζεο, 

2) Ζ πξαγκαηηθή θαη πεηζηηθή ππνζηήξημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε παξνρή απνδείμεσλ 

γηα απηά θαη ηε ζεκαζία ηνπο είλαη ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο επίηεπμεο ηεο πεηζνχο ησλ 

παξαιεπηψλ ηεο έθζεζεο, θαη 

3) Ζ παξνπζίαζε δεκηνπξγηθψλ θαη εθηθηψλ πξνηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή παξέρεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη λα επηηεπρζεί ην 

πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. 

 

            Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έθζεζε ειέγρνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δνκή, πεξηερφκελν θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ 

απνθιείεηαη ε δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα γίλεη θαη πξνθνξηθά, φηαλ 

ππάξρεη ε αλάγθε θαηεπείγνπζαο ιήςεο κέηξσλ ζηε ζπλέρεηα φκσο ζα αθνινπζήζεη θαη γξαπηή 

έθζεζε. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

            Σν δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα έρεη ζθνπφ ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ζηνπο πνιπάζρνινπο 

απνδέθηεο ηεο έθζεζεο ησλ εμήο ζεκάησλ: (α) ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειέζηεθε, (β) ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηέιεμε ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, (γ) ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επξεκάησλ, (δ) κηαο γεληθήο εηθφλαο γηα ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ειέγρζεθε. 



[61] 
 

            Όηαλ αθνινπζείηαη ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ ειεγρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ν 

βαζκφο ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζην δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα, φπνπ πξέπεη λα 

παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο βαζκφο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Όηαλ ηα επξήκαηα ηνπ 

ειέγρνπ είλαη αξθεηά, ηφηε ζην δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα πεξηιακβάλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απφ 

απηά. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

            Βαζηθφο ζθνπφο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ν εληνπηζκφο ζεκείσλ φπνπ πξέπεη λα 

πξνσζεζνχλ βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλεπψο, φζν λσξίηεξα ελεκεξψλεηαη ε δηνίθεζε 

γηα ηα ζεκεία πξνηεηλφκελσλ βειηηψζεσλ, ηφζν λσξίηεξα ζα απνθαζηζηνχλ θαη ζα ιεθζνχλ 

δηνξζσηηθά κέηξα, επηηπγράλνληαο έηζη κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

6.5 Μεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο 

 

Με ηνλ φξν «κεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο» (follow-up) ελλνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην ρξφλν 

εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε, ζαλ απνηέιεζκα ησλ επξεκάησλ 

θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, αιιά θαη άιισλ, φπσο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

(Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

            Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηαγελέζηεξσλ ελεξγεηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε νπνία θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε κηα έθζεζε ειέγρνπ. Ζ πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηε δηνίθεζε, νπζηαζηηθά θξίλεηαη 

απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη. Ζ 

ιήςε δε ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε: (α) ηεο επηινγήο ησλ 

θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, θαη (β) ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

            Ζ ζπκκεηνρή ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ ηζνδπλακεί κε ηελ ππνβνιή ησλ θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ επξεκάησλ 

ηνπ ειέγρνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ επηιεγέλησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ηζνδπλακεί κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα έλα πνιχ θαιά νξγαλσκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

            Αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ησλ επξεκάησλ, ηα πξνηεηλφκελα 

δηνξζσηηθά κέηξα κπνξεί λα εθηείλνληαη απφ έλα κηθξφ έσο έλα κεγάιν εχξνο,πεξηιακβάλνληαο, 

κεηαμχ άιισλ: (α) ηξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο, (β) δεκηνπξγία λέαο δηαδηθαζίαο 
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(ιεηηνπξγηθήο, νηθνλνκηθήο ή πιεξνθνξηθήο θχζεσο), (γ) αλάζεζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ, 

(δ) θαηάιιειν δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ ρσξίο πεξηζψξηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, (ε) 

ελζσκάησζε πξφζζεηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κέηξνπ ειέγρνπ, θαη (ζη) ζπλππνινγηζκνί νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιεηηνπξγεί σο έλα αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθφ ζψκα, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

7.1 Δπηηξνπή ειέγρνπ 

 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπγθξνηείηαη απφ αλψηαηα ζηειέρε κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απ’ φπνπ θαη αληιεί ηελ εμνπζία ηεο, ν δε ιφγνο χπαξμεο είλαη ζπκβνπιεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ είλαη πξνέθηαζε ηεο δηνίθεζεο, φπσο θαη ν Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο θαη σο εθ ηνχηνπ νη αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη ην θχξνο ηεο είλαη απμεκέλα. Ωο 

αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη απηή: (Παπαζηάζεο 

ηπι. Παληειήο 2003) 

 

1) Δίλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα επάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηελ 

αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ κεραληζκψλ, θαζψο 

επίζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ. 

2) Δπζχλεηαη γηα ηε ζέζπηζε θαλνληζκνχ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 

3) Δίλαη αξκφδηα λα επαλεμεηάδεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ πθηζηάκελε 

νξγάλσζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα, λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα ή κε ηεο 

νξγάλσζεο, ζε ελδερφκελε δε απφθιηζε πξνρσξά ζε δηνξζσηηθά κέηξα. 
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4) πλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ δηαθξίλνληαη γηα 

ηνπο πςεινχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

5) Φέξλεη ηελ επζχλε ησλ ηειηθψλ πνξηζκάησλ θαη αλαθνξψλ πνπ ζπληάζζεη ε δηεχζπλζε 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπδεηνχληαη νη εηζεγήζεηο κε ηα εκπιεθφκελα ηκήκαηα θαη ηηο 

πξνσζεί γηα λα ηχρνπλ ηεο αλάινγεο εθαξκνγήο κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε. 

6) Σέινο, κεξηκλά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηθεθαιή ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα 

ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο πνπ ζπδεηνχληαη κε ηε δηνίθεζε θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο, 

κε βάζεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ειέγρνπ. .(Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

7.2 ΔΙΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

Όπσο πξναλαθέξακε, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, έρεη μεθχγεη εθείλσλ ησλ παξαδνζηαθψλ πιαηζίσλ 

θαη δελ θηλείηαη κνλνκεξψο επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κφλν, νχηε ζην ηξίπηπρν ησλ 

δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ κε ηελ απζηεξή έλλνηα, πνπ πνιιέο θνξέο 

νη ειεγρφκελνη ζέινπλ λα ηνπ πξνζδίδνπλ, ιφγσ άγλνηαο.  

            Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιχςεη ειεγθηηθά φινπο ηνπο ρψξνπο, 

ζπλαληάεη κηα ζεηξά δπζθνιηψλ, φπσο έιιεηςε αλάινγεο ππνζηήξημεο απφ ηνπο δηνηθνχληεο, 

αδπλακία ησλ ηδίσλ ησλ ειεγθηψλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπο, θαζψο θαη ηε κε απνδνρή ηνπ 

απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, εηδηθά ζε ηερληθά θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζέκαηα κε ην 

αηηηνινγηθφ, φηη δελ είλαη αληηθείκελα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, έρνληαο θαηά λνπ ηνλ 

παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

            Παξά ηηο δπζθνιίεο απηέο, νη ηειεπηαίεο αλαθαηαηάμεηο γεληθφηεξα ζηελ αγνξά, έδσζαλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν λα επαλαθηήζεη ην ρακέλν έδαθνο πνπ είρε 

παξαρσξήζεη, λα δψζεη δπλακηθή θαη παξνπζία θαη λα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφο, 

αλαγθαίνο αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγρφκελνπο. 

            Με ην ζθεπηηθφ φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή έιεγρνο επί φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, δηαθξίλεηαη δε ζε ηφζα είδε ειέγρνπ, φζεο είλαη θαη νη ιεηηνπξγίεο, 
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ήηνη ζε νηθνλνκηθνχο, δηνηθεηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο, παξαγσγήο, ηερληθνχο πξνκεζεηψλ θαη 

πσιήζεσλ, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, κεραλνγξάθεζεο, 

δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, παξαγσγηθψλ κέζσλ, έιεγρνη αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

γεληθά έιεγρνο επί φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

            Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ πξάμε ζε θάζε αληηθείκελν ειέγρνπ 

ππεηζέξρνληαη ηαπηφρξνλα θαη άιια είδε ειέγρνπ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ έιεγρν, αλάινγα ηνπ 

ειεγρφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ εχξνπο θαη ηε βαξχηεηα πνπ ηνπ πξνζδίδνπκε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φζν θαη λα ζέινπκε λα θηλεζνχκε απζηεξά ζε έλα αληηθείκελν ειέγρνπ, είλαη αδχλαην.  

            Ωο πξνο ηε δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ, γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε απηψλ, ελδεηθηηθά, πην θάησ 

γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ζε ηέζζεξα είδε: (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

 

1) Οη έιεγρνη παξαγσγήο 

 

Οη έιεγρνη παξαγσγήο(Production audits) ζηνρεχνπλ ζην θαηά πφζν ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε 

φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην θαηά πφζν νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη 

ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηε δηνίθεζε πξφγξακκα, ζε εηήζηα βάζε θαη αλά πεξηφδνπο, ην 

θαηά πφζν γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλ ηα ηκήκαηα 

είλαη ζσζηά θαη θαηάιιεια ζηειερψκελα, αλ ηα ζηειέρε είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα, αλ 

γίλεηαη ζσζηά ν εθνδηαζκφο ηεο παξαγσγήο  απφ πιηθά, αλ απηά δηαρεηξίδνληαη ζσζηά 

απνθεχγνληαο ηηο πςειέο θπξέο πέξαλ ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ, θαζψο επίζεο ην θαηά πφζν ηα 

πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ (I.S.O). Δπίζεο, αλ ε 

ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, αλ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή ζηελ απνζήθε θαη 

γεληθφηεξα αλ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηα κέζα 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο θάζεηο. 
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2) Οηθνλνκηθνί έιεγρνη 

 

Οη νηθνλνκηθνί έιεγρνη (Financial Audits), ζηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο 

εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ, ζηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ζσζηήο απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απηψλ, κέζσ δηαδηθαζηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

            Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

επηκέξνπο δνζνιεςηψλ-ζπλαιιαγψλ θαη επί θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ, παξέρνληαο 

ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηελ εθάζηνηε δηνίθεζε γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Αθνχ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαηηέξσο πσο νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκνχο, αληηθείκελν πνπ αθνξά ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ ινγηζηεξίνπ. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

 

3) Γηνηθεηηθνί έιεγρνη 

 

Οη δηνηθεηηθνχ έιεγρνη(Management Audits) θηλνχληαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο, ζε 

αληίζεζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, έρνπλ επξχηεξνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζην λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ, βάζε αληηθεηκεληθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηελ ζπλνιηθή δηνηθεηηθνί απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο-θνξέα, 

θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο-κεζφδνπο θαη 

ηνπο απνδερηνχο θαλφλεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. 

            Οη δηνηθεηηθνί Δζσηεξηθνί Έιεγρνη εμεηάδνπλ ην βαζκφ δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, νξγάλσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ. ηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθνχ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ζηελ επηζήκαλζε αδπλακηψλ θαη αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ, θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο 

ησλ αδπλακηψλ απηψλ. 

            Γηεξεπλνχλ, εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα σο πξνο ην βαζκφ πινπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ. 
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            Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν δηαρεηξίδνληαη θαηά ηνλ άξηζην ηξφπν ηα 

δηαζέζηκα κέζα θαη πφξνη. Δμεηάδνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηα αίηηα απνρψξεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ απνρσξήζεσλ απηψλ. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

            Δπίζεο, εμεηάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ  πξνο ηηο εμνπζηνδνηήζεηο, ηα 

ζρέδηα δξάζεο, ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο.   

              Απνβιέπνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αμηνινγείηαη θαη 

αμηνπνηείηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, αλ θαη πξνζεισκέλν θαη εγθιηκαηηζκέλν ζην 

πεξηβάιινλ πνπ εξγάδεηαη, αλ είλαη ελήκεξν γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη αλ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πινπνίεζε απηψλ. Δπίζεο, αλ ππάξρεη πνιηηηθή θνπιηνχξαο κέζα ζην 

θνξέα. Αλ νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ θνξέα, είλαη ζε θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη αλ 

επηιχνληαη άκεζα ηα πξνβιήκαηά ησλ θαη δελ απνβαίλνπλ ζε βάξνο θαη ησλ δχν κεξψλ.         

Γεληθφηεξα, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη αμηνινγνχλ ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, 

ην θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρν κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη κε ην 

κεγαιχηεξν φθεινο.  Δλ θαηαθιείδη, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη θαιχπηνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ην ιεηηνπξγηθφ, δηνηθεηηθφ ζθέινο φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ δίλνληαο δπλαηφηεηα 

ζηε δηνίθεζε λα έρεη γλψζε ηεο γεληθφηεξεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

4) Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη 

 

Αληηθεηκεληθφ ζθνπφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ(operational Audits) είλαη ε δηεξεχλεζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αμηνιφγεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο δνκήο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο θαη ε πξφηαζε αλάπηπμεο λέσλ θαη βειηίσζεο ππαξρφλησλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

απαμησζεί. Δάλ ιεηηνπξγεί ην νξγαλφγξακκα, εθαξκφδνληαη νη λφκνη ηεο πνιηηείαο, ειέγρεηαη 

εάλ νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζπηζκέλεο εμνπζηνδνηήζεηο θαη αλ ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη απνδνηηθά. (Παπαζηάζεο ηπι. 

Παληειήο 2003) 

            Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Οη έιεγρνη απηνί ζηνρεχνπλ 

λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ πινπνίεζε 
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ησλ απνθάζεσλ. Σέινο, απνβιέπνπλ ζηε δηαπίζησζε θαηά πφζν έλα ηκήκα ιεηηνπξγεί ζσζηά κε 

ηελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δνκή, αλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη, πξνηείλνληαο ζπγρξφλσο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο φπνπ ζπλαληψληαη απνθιίζεηο. Δπίζεο, αλ νη ιεηηνπξγίεο ζπκβάινπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θαη κεηαμχ 

ηκεκάησλ. (Παπαζηάζεο ηπι. Παληειήο 2003) 

Γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θακία ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ειέγρνπ, εθηφο 

θαη αλ δελ παξνπζηάδεη ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 

8.1 Κξηηηθή Αλάιπζε 

 

Βιέπνληαο ινηπφλ θαη ζπγθξίλνληαο ηα ππνδείγκαηα αμηφινγσλ εξεπλεηψλ πνπ αλαθέξακε ζηελ 

επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο παξαηεξνχκε φηη ηα πξναλαθεξζέληα ππνδείγκαηα ζπλάδνπλ κε φζα 

έρνπκε αλαθέξεη ζην θπξίσο ζέκα ηεο εξγαζίαο. Σν θχξην ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ 

ππνδεηγκάησλ είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε νθείιεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε. Ζ πξψηε ζε 

ζεκαζία παξάκεηξνο είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

            Ζ αλεμαξηεζία σο έλλνηα αλαθέξεηαη θαη ζηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε απνηειεζκαηηθφο, εάλ ηα πξφζσπα πνπ ηνλ 

πξαγκαηνπνηνχλ δελ είλαη αλεμάξηεηα.. ηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηηο βειηηψζεη πξνηείλνληαο ιχζεηο. εκαληηθή είλαη ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο. 

            Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο µέζν αζηπλφκεπζεο αιιά σο 

ζπκβνπιεπηηθφ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζα πξέπεη 

λα βαζίδνληαη ζηελ αλεμαξηεζία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ ζηήξημε 

απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Αλεμαξηεζία, ζεκαίλεη, φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ 

λα κηινχλ µε φιν ην πξνζσπηθφ, λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, αξρεία, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη αλεμάξηεηνη, επεηδή δηεμάγνπλ ηνλ έιεγρν θαη 

εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο απαιιαγκέλνη απφ νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο, έρνληαο βέβαηα ζην 

πιεπξφ ηνπο, ηελ πιήξε θάιπςε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ εληζρχεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ν έιεγρνο απηφο ππάγεηαη θαη 

αλαθέξεηαη ζην αλψηαην επίπεδν Γηνίθεζεο. Ο δηεπζπληήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

αλαθέξεηαη, µε εηζεγήζεηο θαη εθζέζεηο, ζην δηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπκκεηέρεη ζε 

ζπλεδξηάζεηο µε ζέκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη µε ηνλ έιεγρν, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο. 
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            ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ε ζχγθξνπζε ξφισλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Μέζα απφ 

εξσηεκαηνιφγηα καο δφζεθε λα θαηαιάβνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα. Μελ μερλάκε φκσο πσο βαζηθή πεγή ζπγθξνχζεσλ ζε θνηλσληθφ θη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν απνηειεί ν ξφινο πνπ θαηέρεη ν θαζέλαο θαη ηα πιαίζηα ζηα νπνία απηφο 

αλαπηχζζεηαη. Οπφηε καο θαίλεηαη θάηη απνιχησλ ινγηθφ αλ ιάβνπκε ππφςε ηα παξαθάησ: 

            Ωο ξφινο νξίδνληαη νη αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα πνπ 

θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θη εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο θαη πεξηγξάθεη πψο ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζέζε. 

χγθξνπζε ξφισλ κπνξεί λα εκθαληζηεί, φηαλ ην άηνκν αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ξφισλ. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξα είδε αηηίαο 

ζχγθξνπζεο ξφισλ: 

 Αζάθεηα ξφισλ. 

 Αζπκβαηφηεηα ξφισλ: Όηαλ ην άηνκν αληηκεησπίδεη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, αιιά θαη ξφινη δεκηνπξγνχλ κία αζπλέπεηα. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ν δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ πξέπεη λα ηηκσξήζεη έλαλ καζεηή, πνπ φκσο ηπραίλεη 

λα είλαη θαη γηνο ηνπ. 

 Πιεζψξα ξφισλ: Όηαλ ην άηνκν θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πνιινχο ξφινπο 

δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο. 

 Διάρηζηα απαηηεηηθνί ξφινη: Δδψ ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη δελ πξνζθέξεη ή δελ 

αμηνπνηείηαη. 

Όζσλ αθνξά ηεο έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Adams, M. B κε ηε Θεσξία ηεο Αληηπξνζψπεπζεο 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ρξεζηκεχεη ζε δχν πξνβιήκαηα: ζην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο 

δει. ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ Δληνιέα-

Δληνινδφρνπ θαη θαηά δεχηεξσλ ππεηζέξρεηαη ζηελ αλάιπζε φηαλ ν Δληνιέαο δελ κπνξεί ή ηνπ 

είλαη δαπαλεξή ε επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Δληνινδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ο Δληνιέαο δελ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη πάληα ηελ νξζφηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Δληνινδφρνπ, γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ 

έρνπλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν (πξφβιεκα κνηξάζκαηνο ηνπ θηλδχλνπ) θαη πνπ νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο. 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί ζε θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ, ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη δξάζηεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη 

μεθάζαξν φηη δελ ππάξρεη εγγχεζε εμάιεηςεο ηεο απάηεο απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ειέγρνπ, 

είηε εζσηεξηθφ είηε εμσηεξηθφ, ή απφ θάπνηα νκάδα ζπκβνχισλ. 

Ζ χπαξμε πηζαλφηεηαο ινγηζηηθήο απάηεο ππνλνκεχεη ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κεξψλ ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ, ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θεθαιαηαγνξάο, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε κείσζε 

ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εηδψλ θφζηνπο. πλεπψο ε έξεπλα ηνπ Durbin, N. R βαζίδεηαη ζε φζα έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηελ ζεσξία θαη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε φζν ην δπλαηψλ 

πην ζεκηηά κέζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ-ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ/ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

9.1 πκπέξαζκα 

 

Οη θαηξνί απαηηνχλ νπζηαζηηθφηεξε ιεηηνπξγία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Οη δηνηθήζεηο 

πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θαζξέθηεο: φηη ηνπ δψζνπλ απηφ θαη ζα 

πάξνπλ. Ζ νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε κε ηθαλή ζηειέρσζε ζα επηζηξέςεη φθεινο θαη ζα 

ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 

Σελικός στότος: ε θαζηέξσζε θνπιηνχξαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη φρη 

αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Γηα λα πεξάζνπκε ζηε θάζε ηεο νπζηαζηηθήο πηνζέηεζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη θαη λα πάξνπκε απφ απηφλ ην 100%. 

Έηζη, φρη κφλν λα αληηπαξέιζνπκε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά λα εμαζθαιίζνπκε φξνπο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 

 

9.2 Πεξηνξηζκνί & πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηεο εθηεηακέλεο αλαθνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νξηνζεηνχληαη ζηελ έιιεηςε 

νξγαλσηηθήο ππνδνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα απφ ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θξίζεθε ζθφπηκν λα ππνζηεξηρζεί, 

αλαιπζεί θαη θαηαλνεζεί ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βάζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Δληνχηνηο, πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα, απνηεινχλ ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, 

ψζηε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα απνθηήζεη ηελ ζεκαζία πνπ ηνπ αμίδεη. 
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