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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο κίνδυνος στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων δεν είναι 

μόνο εξωτερικός αλλά και ενδογενής. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη διαχείριση 

των κινδύνων αυτών μέσα από κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες θα στοχεύουν 

στον προσδιορισμό του επιπέδου της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση. 

Παράλληλα, θα υποδεικνύουν ελλείψεις με στόχο οι διοικήσεις να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα για την βελτίωση των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου, και κατ’ επέκταση των 

λειτουργιών των επιχειρήσεων. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να υπερθεματίσει τη 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Επίσης, η εργασία αυτή 

αποσκοπεί στο να εξακριβώσει την ύπαρξη και το επίπεδο της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως αποδεικνύεται και από τη βιβλιογραφία, 

αναδεικνύοντας προτάσεις για ποιότητα στον εσωτερικό έλεγχο.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, ποιότητα εσωτερικού ελέγχου, λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου, συστήματα εσωτερικού ελέγχου, υπόδειγμα COSO 
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ABSTRACT 

 

Risk is not only internal, but also external in the constantly changing enterprise environment. 

This fact makes the management of these risks necessary through proper audit procedures, 

which will aim at the determination of internal audit’s quality level in a corporation. 

Simultaneously, these audit procedures would find deficiencies in order to drive upper 

management to take measures for the improvement of internal audit systems and, also of the 

firm’s functions. 

      The purpose of this thesis is to point out the necessity of internal audit in modern 

corporate environment. In addition, it aims to specify the existence and the level of internal 

audit quality in modern firms, through a comprehensive literature review, highlighting 

suggestions for its improvement. 

 

Key - Words: internal audit, internal audit quality, internal audit function, internal audit 

systems, COSO model 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

Στο παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο, προλογίζεται και παρουσιάζεται ο σκοπός της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων στο σύγχρονο 

δυναμικό ελληνικό περιβάλλον, καθώς και η αναγκαιότητά της ως επιστημονικής μελέτης. 

Πέραν τούτου, παρουσιάζεται συνοπτικά η διάρθρωση της εργασίας όσον αφορά στα 

κεφάλαια που αυτή περιλαμβάνει, καθώς και το επιμέρους περιεχόμενο του καθενός 

κεφαλαίου. Τονίζεται δε και περιγράφεται συνοπτικώς η σημερινή κατάσταση στο ελληνικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον ως βάση τεκμηρίωσης της προαναφερθείσας αναγκαιότητας της 

διπλωματικής εργασίας. 

 

 

1.2 Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται οι σημερινές επιχειρήσεις είναι 

ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο, κρύβοντας πολλούς κινδύνους. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να 

προέρχονται από τον ανταγωνισμό που επικρατεί τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και 

στο εσωτερικό. Ειδικά στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ο δυσλειτουργικός δημόσιος 

τομέας με έλλειψη οργάνωσης (Philippidou et al. 2004), η κακή δημοσιονομική πολιτική και 

διαχείριση του δημοσίου πλούτου και χρήματος, όπως και η κατασπατάλησή του που 

συντελέστηκε επί σειρά ετών (Atkins, 2010), με λίγα λόγια η αδυναμία να αποδώσουν 

αποτελέσματα οι προσπάθειες για εξοικονόμηση χρήματος και δημιουργίας επαρκούς 

ρευστότητας, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα η οικονομία και οι αγορές κατ’ επέκταση. 

 Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν παρεπόμενα δημοσιονομικής (μακροοικονομικής) 

φύσης, όπως η μείωση μισθών, η υψηλή φορολογία για άντληση κεφαλαίων κίνησης, ο 

παρεμβατισμός από εποπτικές αρχές, η αστάθεια στις δυνάμεις της ζήτησης και προσφοράς 

αγαθών και υπηρεσιών και η γενικότερη ανασφάλεια (Mankiw, 1992). Τα παραπάνω 

αντανακλώνται και στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μέσω της αβεβαιότητας, 

μέσω λαθών και ανωμαλιών στα συστήματα και τις καταστάσεις, μέσω αυξημένου κινδύνου. 
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Επίσης, όλα αυτά επιδρούν και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο καθοριστικής σημασίας 

στην ενδοεπιχειρησιακή ομαλή λειτουργία, το οποίο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 

εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται και βιώνουν την εργασία τους και ο βαθμός 

στον οποίο είναι διατεθειμένοι να εργαστούν πιο αποτελεσματικά, ώστε να προσφέρουν 

υψηλά αποτελέσματα. Οι παραπάνω συνθήκες και τα στοιχεία που θεωρούνται ότι 

εξασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον, ακρίβειας, διαφάνειας και ποιότητας και έχουν 

άμεση σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο, έχουν αναγνωριστεί ως μεγίστης σημασίας στον 

τρόπο που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων κατά την εργασία τους, την 

απόδοσή τους και την προδιάθεση για λάθη και απάτη (Nejatia et al. 2007). Εκτός αυτού η 

δημιουργία εταιρικών μορφών μέσα από συστήματα που διαχωρίζουν τη συμμετοχή στο 

κεφάλαιο και τη διοίκηση μιας εταιρίας έθεσε τους θεμέλιους λίθους της ανάγκης ύπαρξης 

πληροφόρησης και λογιστικής παρακολούθησης, ώστε να ρέουν πληροφορίες ανάμεσα σε 

διοίκηση, εργαζόμενους και κεφαλαιούχους, όπως και κατέστησε απαραίτητη την ανάπτυξη 

διαδικασιών παρακολούθησης και ελεγκτικής εποπτείας ενδοεπιχειρησιακά και 

εξωεπιχειρησιακά, δηλαδή ανάγκη εφαρμογής κανόνων και αρχών για καταγραφή των 

διαδικασιών και εντοπισμό λανθανόντων συμπεριφορών (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 Οι διοικήσεις λοιπόν των οργανισμών και επιχειρήσεων προκειμένου να 

προστατέψουν και να προλάβουν ακούσιες ή εκούσιες ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις με 

αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τα αποτελέσματα όσο και για την εικόνα της επιχείρησης 

προβαίνουν στην υιοθέτηση και ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

(Σ.Ε.Ε). Επί παραδείγματι, τέτοια συστήματα εσωτερικού ελέγχου μπορούν να 

περιλαμβάνουν ενέργειες για την προστασία της περιουσίας της επιχείρησης (περιουσιακών 

στοιχείων), για την καταγραφή και διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας στην 

απεικόνιση των λογιστικών της στοιχείων (Lin et al. 2011), για την εξασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών μέσα από προώθηση 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας (Barney, 2002), για την προώθηση της 

τήρησης και εφαρμογής των πολιτικών της επιχείρησης από τους εργαζόμενους (Beatson et 

al. 2008), και την προστασία έναντι της απάτης (Ramos, 2003).  

 Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος και τα συστήματά του μπορούν να αποβλέπουν στο να 

αξιολογήσουν την διαδικασία που εφαρμόζεται από την επιχείρηση κατά την συλλογή, 

ανάλυση, απεικόνιση και κυρίως τη χρήση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων και 

δεικτών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τρίτους, και διαμορφώνουν τις σχέσεις που έχει η 

επιχείρηση με το περιβάλλον της, όπως είναι οι επενδυτές, οι ανταγωνιστές, οι φορείς και οι 

αρχές (Abbott et al. 2007). Οι σχέσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, καθώς είναι απαραίτητο 
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το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην επιχείρηση και στον επενδυτή και τον κάθε 

ενδιαφερόμενο, ειδικά στη σύγχρονη ελληνική οικονομική κατάσταση, όπου η κρίση κάνει 

επιτακτική την ανάγκη για εξεύρεση κεφαλαίων και νέων επενδύσεων ούτως ώστε να 

διατηρηθεί μια επιχείρηση.  

 Πέρα όμως από τον τυπικό έλεγχο λογιστικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών και 

από την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών που αδιαμφισβήτητα είναι σημαντικός, έχει 

αποδειχτεί ότι τα χρηματοοικονομικά μεγέθη δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να 

αποτυπώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν την σχέση τους με την 

επιχείρηση (Garengo, 2009). Επομένως, τα συστήματα που σχεδιάζονται για τον εσωτερικό 

έλεγχο θα πρέπει να προσανατολίζονται σε μια ολική ελεγκτική διαδικασία, όπου 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά τεκμήρια θα πρέπει να συνδέονται με σχέσεις αιτίου- 

αιτιατού και με άλλα στοιχεία, όπως η ικανοποίηση καταναλωτών και τρίτων, η βελτίωση 

εσωτερικών διαδικασιών, η καινοτομία, η μάθηση και η ανάπτυξη (Kaplan and Norton, 1996, 

Kaplan and Norton, 2008). Επομένως, η ελεγκτική και ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται και να είναι από τη φύση τους, εργαλεία για την ίδια την ύπαρξη και τη 

συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης (going concern), για αυτό το λόγο τόσο 

διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ανιχνεύτηκε νωρίς η σπουδαιότητα και η ανάγκη να οριστούν 

κατευθυντήριες γραμμές για χάραξη πολιτικών και αρχών ελέγχου στις επιχειρήσεις. 

 

 

1.3 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της επίδρασης του εσωτερικού ελέγχου στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επίσης διερευνάται η εξέλιξη του 

εσωτερικού ελέγχου και αναλύεται η λειτουργία του. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:  

 Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου και τα πλεονεκτήματα που αυτός προσδίδει στην 

εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

 Η αναγκαιότητα της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου στο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων.  
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1.4  Αναγκαιότητα της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Το σύγχρονο περιβάλλον των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και των επιχειρήσεων 

διεθνώς είναι δυναμικό, που σημαίνει ότι συνεχώς μεταβάλλεται. Έτσι, καλούνται οι 

ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργούν, να προγραμματίζουν και να επενδύουν σε περίοδο 

μακράς ύφεσης, με αβέβαιες συνθήκες που περιλαμβάνουν δημοσιονομική στενότητα, βαριά 

φορολογία, έλλειψη ρευστότητας και επενδυτικών ευκαιριών. Το συνεχώς εξελισσόμενο και 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τα καινούργια οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και με τη 

γενικότερη σύγχυση που επικρατεί, η οποία δημιουργεί αστάθεια, καθιστά δύσκολη την 

ομαλή ροή διαδικασιών τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων όσο και στο 

εξωτερικό. Όλα τα παραπάνω δεδομένα αυξάνουν τις πιθανότητες καταδολιεύσεων στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων με δυσάρεστο αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική τους 

σταθερότητα και πορεία.  

 Υπό το πρίσμα μιας τέτοιας πραγματικότητας, και έπειτα από αλλεπάλληλες 

περιπτώσεις σκανδάλων στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων αναδεικνύει σε θέμα μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των 

ελληνικών επιχειρήσεων και την ποδηγέτηση φαινομένων διαφθοράς που παρουσιάζονται 

συχνά. Επίσης, το γεγονός της εξέλιξης και προόδου του ελεγκτικού επαγγέλματος ιδίως και 

πρωτίστως στο εξωτερικό, όπου διεθνείς επιτροπές με κανονισμούς, διατάξεις και νόμους, το 

αναβάθμισαν θέτοντας πυλώνες συστημικής οργάνωσης και λειτουργίας του ελέγχου, 

ενίσχυσε αυτήν την ανάγκη για ύπαρξη ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Επομένως, είναι σαφές ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις πρέπει να 

υπάρχουν, να εκσυγχρονίζονται να μελετώνται και να ερευνάται συνεχώς η αποδοτικότητά 

τους, ώστε να εξομαλύνονται περιστατικά δόλου και απάτης, τα οποία το πιο σημαντικό 

αρνητικό που μπορούν να επιφέρουν είναι η άσχημη εικόνα στις αγορές και ενώπιον των 

επενδυτών. Ειδικά δε ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός που μπορεί με την εκ έσω 

πληροφόρηση να εντοπίσει εσωτερικές ελλείψεις και αδυναμίες, να παράσχει λύσεις και 

κατευθυντήριες γραμμές για βελτίωση των διαδικασιών αποτρέποντας περιστατικά απάτης.  

Μέσω του εσωτερικού ελέγχου θα καταστεί εφικτό να εντοπίζεται η απάτη εγκαίρως 

και να γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου, γεγονός που αναδεικνύει την 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε θέμα μεγίστης σημασίας, που θα προσφέρει τυπικά και 

ουσιαστικά οφέλη στην ελληνική επιχείρηση.  

 



12 
 

1.5 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η εργασία αυτή αποτελείται από έξι κεφάλαια, το καθένα από τα οποία θα περιγραφεί 

συνοπτικά στην παράγραφο αυτή. 

 Το πρώτο κεφάλαιο, που είναι το παρόν κεφάλαιο, είναι εισαγωγικό της κατάστασης 

που επικρατεί στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει την 

αναγκαιότητας της παρούσας εργασίας και, επομένως, του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και 

της δομής της υπόλοιπης εργασίας. Επίσης, εισάγει στον εσωτερικό έλεγχο, με μια ιστορική 

αναδρομή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό 

χώρο, παρακολουθώντας καίρια γεγονότα που ανέδειξαν τον εσωτερικό έλεγχο σε πολύ 

σημαντική και απαραίτητη λειτουργία για μια επιχείρηση.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και 

περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης 

αναφέρεται στη σπουδαιότητα και σκοπιμότητα της ποιότητας στον εσωτερικό έλεγχο, στα 

επαγγελματικά πρότυπα της διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου κατά το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στους κινδύνους και την απάτη στο εσωτερικό της επιχείρησης, στα συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητας και στα υποδείγματα μέτρησης της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους ορισμούς της 

έννοιας του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις επαγγελματικές οργανώσεις και 

οργανισμούς, όπως είναι το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και 

τέλος η “Committee of Sponsoring Organizations (COSO)”. Εν συνεχεία, αναφέρονται και 

περιγράφονται τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, η αναγκαιότητά του και οι αρμοδιότητες των 

εσωτερικών ελεγκτών εντός της επιχείρησης. Επίσης, αναφέρονται θέματα σχετικά με τη 

διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με το “Federation of European Risk Management” και την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA) και θέματα σχετικά 

με την διοίκηση και τον εσωτερικό έλεγχο.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα 

σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, τα καθήκοντα των ελεγκτών και τους κανόνες 

δεοντολογίας και ηθικής.  
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Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Επίσης, γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα σχετικά με τη 

λειτουργία και την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

2.1 Η Ποιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η «ποιότητα» μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι 

με τους οποίους γίνεται η διαχείριση της ποιότητας από έναν οργανισμό και οι τρόποι αυτοί 

διαφέρουν μεταξύ τους. Μπορεί να δοθεί έμφαση σε έννοιες όπως η «διαδικασία» ή ακόμα το 

«προϊόν», καθώς και στη διαχείριση της ποιότητας σε σχέση με τα άτομα που εμπλέκονται σε 

μια επιχείρηση (πελάτες, διοίκηση, εργαζόμενοι, κράτος και φορείς, επενδυτές) ή ένα 

συνδυασμό και των τριών.  

Σύμφωνα με το Chartered Institute of Internal Auditors (2015), όλες οι μορφές 

διαχείρισης της ποιότητας μπορούν να δημιουργήσουν όχι μόνο αξία για έναν οργανισμό και 

τα ενδιαφερόμενα μέρη του, αλλά επίσης να βοηθήσουν έναν οργανισμό να διαχειρίζεται την 

έκθεσή του στους κινδύνους και «να μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και 

αποτυχίας». Σύμφωνα με το Chartered Quality Institute (CQI), (2015), οι «θεμελιώδεις αρχές 

της ποιότητας» είναι, η ηγεσία, καθώς αυτή παρέχει το όραμα και την κατεύθυνση για την 

επίτευξη αποτελεσμάτων, η λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε γεγονότα, δηλαδή να 

λαμβάνονται αποφάσεις που βασίζονται σε ακριβή δεδομένα και συμβάντα, οι άνθρωποι και 

η αξία που δημιουργείται μέσω της ανάπτυξης των ατόμων στον οργανισμό, οι προμηθευτές 

και οι συνεργάτες, με το να διατηρείται μια αμοιβαία και επωφελής σχέση μαζί τους. Επίσης 

είναι τα συστήματα σκέψης όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται που είναι στην ουσία η 

διαχείριση όλων των διαδικασιών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η διαχείριση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών που είναι προσανατολισμένη στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, η εστίαση στον πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού), ώστε να 

μπορούν να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες του και τέλος η συνεχής βελτίωση που 

μετατρέπει την απόδοση σε έναν διαρκή αγώνα για άριστες επιδόσεις και για κατάκτηση των 

στόχων της διεργασίας και των παρεμβάσεων.  

Κατά καιρούς τόσο στην επιστήμη της διοίκησης όσο και στην επιστήμη της 

λογιστικής και ελεγκτικής έχουν δοθεί ποικίλες οπτικές του τι ορίζεται ως ποιότητα. Γενικά, 

η ποιότητα θα μπορούσε να αποδοθεί ως η μικρότερη θυσία ή κόστος, το οποίο ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία απαιτεί από την κοινωνία για να παραχθεί και να αποδοθεί σε αυτήν (Dragolea 
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and Todoran, 2009). Ο ορισμός βασίζεται στην αρχή του ότι έχει λιγότερο κόστος να 

προλάβει μια επιχείρηση ένα λάθος ή έναν επερχόμενο κίνδυνο από το να διορθώσει το 

γεγονός, ώστε να εκτελείται σωστά στο μέλλον. Επίσης, έχει ταυτιστεί η ποιότητα γενικά στο 

σύνολο της διοίκησης μιας επιχείρησης με το πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά το προϊόν 

ή η υπηρεσία εκτελεί το σκοπό του (Kotler, 2010). Η ποιότητα γενικά έχει πολλές φορές 

συσχετιστεί με θέματα της ενδοεπιχειρησιακής λειτουργίας, γεγονός που οδήγησε πολλές 

επιχειρήσεις να εστιάζουν στα πολυδιάστατα ζητήματα στο σύνολο των λειτουργιών και να 

μην εστιάζουν σε μεμονωμένες πτυχές της λειτουργίας της επιχείρησης, όπως είναι για 

παράδειγμα η ποιότητα μόνο της παραγωγής (Watson, 2012). Αυτό το γεγονός ώθησε και τον 

κλάδο της μελέτης και ανάπτυξης του εσωτερικού ελέγχου να προσανατολιστεί σε θέματα 

ποιότητας και να συνδεθεί μαζί της, γεγονός που έδωσε πλέον στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να αφοσιωθούν και σε άλλα ζητήματα και τομείς που επηρεάζουν την εξέλιξη και 

την απρόσκοπτη λειτουργία της. Έτσι, λοιπόν, εισαγόμαστε στην ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου, που είναι συνάρτηση των προτύπων επαγγελματικής αναφοράς του εσωτερικού 

ελέγχου (Defined Report Standards), της ορθής επισκόπησης συγκεκριμένων προτύπων 

ελεγκτικής αναφοράς (Specific Review Standards) και της διαδικασίας του εσωτερικού 

ελέγχου (Audit Process) (Schafer, 2011). Τα πρότυπα επαγγελματικής αναφοράς του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι γραπτά και κατανοητά και να είναι διαθέσιμα στο 

προσωπικό της εταιρίας, ενώ επιπλέον η επισκόπηση τους θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο 

της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης και να διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά ώστε να 

αποτελούν σημείο αναφοράς και πρόληψης. Τέλος, όπως αναφέρει και ο Kotler (2010), η 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου καθεαυτή, θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να 

διασφαλίσει, ότι το προϊόν που θα παραχθεί, ή η υπηρεσία, που θα προσφερθεί, θα 

συμβαδίζει με τις αρχές της επιχείρησης όσον αφορά στον ποιοτικό έλεγχο. Επομένως, η 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι άμεσα συνυφασμένη με την ποιότητα στο σύνολο 

των λειτουργιών της επιχείρησης, και ταυτίζεται με την διοικητική διάσταση του όρου 

ποιότητα, όπως υπερθεματίζει και ο Feigenbaum (1997), o οποίος αναφέρει πως η διοίκηση 

ολικής ποιότητας (Total Quality Management) είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά ως όρος για να 

περιγράψει τις αρχές και διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται η ποιότητα στον τρόπο 

διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου και χρησιμοποιούνταν ο χαρακτηριστικός όρος: “Total 

Quality Control”. Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου έχει μελετηθεί από πλήθος ερευνητών 

του εσωτερικού ελέγχου και της διοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι τόσο σημαντικός για 

μια επιχείρηση, ώστε όταν αυτή διαθέτει ειδικό τμήμα ή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να ανιχνεύει την απάτη σε σχέση με άλλες που δεν έχουν. Όμως, η ύπαρξη απλώς μιας 
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υπηρεσίας ή ενός εσωτερικού ελεγκτή δε διασφαλίζει τα ανωτέρω σε επίπεδο 

αποτελεσματικής διαχείρισης εάν δεν συνδέεται το έργο του τμήματος εσωτερικού ελέγχου ή 

του ελεγκτή με την ποιότητα. Τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

τονίζουν της αναγκαιότητα της σύνδεσης αυτής, και αναφέρουν πως ο κάθε οργανισμός θα 

πρέπει να εφαρμόσει διαδικασίες εποπτείας των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, με τακτικό 

και συνεπή τρόπο (Institute of Internal Auditors
b
 (IIA), 2012). Παρόλα αυτά, έχει διαπιστωθεί 

πως έχει γίνει περιορισμένη μελέτη για τη σύνδεση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου με 

τις χρηματοοικονομικές αναφορές μιας εταιρίας προς το εξωτερικό της περιβάλλον (Prawitt 

et al. 2009). Οι προαναφερθέντες ερευνητές έχουν βρει υψηλή συσχέτιση της ποιότητας του 

εσωτερικού ελέγχου με την αποτελεσματική διαχείριση των κερδών της επιχείρησης.  

Άλλοι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο τι επηρεάζει τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου και τόνισαν πως η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και η αποτελεσματική του 

εργασία, σχετίζεται με τις προσδοκίες της διοίκησης από τον εσωτερικό έλεγχο (Sarens and 

De Beelde, 2006), γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία με την γενική θεώρηση της ποιότητας 

ως τη διακύμανση μεταξύ των προσδοκιών για το αποτέλεσμα του έργου που παραδίδεται και 

της πραγματικής απόδοσης (Munhurrun et al. 2010, Brady and Cronin, 2001).  

 Η συσχέτιση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου με τη δυνατότητα εντοπισμού 

των αδυναμιών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και με το πόσο σημαντική είναι η 

εξειδίκευση του ελεγκτή για την παραγωγή ποιοτικού ελέγχου και την ικανοποίηση τρίτων 

μερών όπως είναι οι επενδυτές, οι πελάτες και η διοίκηση έχει αποτυπωθεί και στην μελέτη 

του Nicolaescu (2013). Επίσης έχει βρεθεί ότι η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται 

με παράγοντες ποιότητας όπως η εξειδίκευση των ελεγκτών σε θέματα ελέγχου και με της 

υπευθυνότητα των ελεγκτών (Butcher et al. 2013), δίνοντας μια ανθρωποκεντρική διάσταση 

στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας 

εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ποιότητα, και να ενισχύσουν την 

ανεξαρτησία του ελέγχου και την καλύτερη εποπτεία του εξωτερικού ελέγχου, καθώς και το 

εύρος του ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), παρουσιάζουν υψηλότερα κόστη ελέγχου σε 

σχέση με τις επιχειρήσεις με μικρότερα επίπεδα εσωτερικού ελέγχου (Zaman et al. 2011). 

 Όμως, όπως οι Zhang et al.  (2007) αναφέρουν, ένα μεγάλο και προσανατολισμένο σε 

υψηλή ποιότητα τμήμα και σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί καλύτερα σε σχέση με ένα 

μικρό, να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ελεγκτικού του έργου, με θετικά 

αποτελέσματα για την ύπαρξη της επιχείρησης. Οι Ho και Hutchinson (2010), βρήκαν ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος συνεισφέρει σε ποιοτικό έλεγχο και μπορεί να υποκαταστήσει 

εξωτερικές ελεγκτικές αξιολογήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του ελεγκτικού 
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κόστους. Επομένως ανεξάρτητα από τα κόστη που σαφώς θα πρέπει να υπολογίζονται 

(Mahbub et al. 2011), η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

για την ανίχνευση των αδυναμιών της επιχείρησης και την πρόληψή τους, προκειμένου αυτή 

να αποδίδει τα βέλτιστα. 

  

 

2.2 Η Σπουδαιότητα της Ποιότητας στον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Σε μια επιχείρηση η ύπαρξη πολλών τμημάτων, ειδικά όταν αυτή είναι μεγάλη, δημιουργεί 

ρήξεις μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης της εταιρίας και έτσι αυτή η σύγκρουση 

συμφερόντων, οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης διαδικασιών που να παρακολουθούν και να 

ελέγχουν τις εταιρικές υποθέσεις σε βάθος. Είναι για παράδειγμα συχνό φαινόμενο οι 

διοικήσεις των εταιριών να αλλοιώνουν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και να τα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα από ότι είναι, για να πετύχουν ίδιον όφελος όπως είναι οι υψηλές 

αποδοχές και η επιβράβευση. Οι μέτοχοι από την άλλη μεριά επιθυμούν να παρουσιάζεται η 

πραγματική εικόνα της εταιρίας, προκειμένου να γνωρίζουν την πορεία της και να 

διασφαλίζουν την διατήρηση του κεφαλαίου τους. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια 

οργανωμένη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Όμως για αυτό, δεν είναι αρκετή η ύπαρξη μόνο 

του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικά δε, καθώς η 

τελευταία ορίζεται ως μια εκτίμηση της πιθανότητας εντοπισμού κινδύνων και λαθών στα 

συστήματα (για παράδειγμα λογιστικά), από τον ελεγκτή και αναφορά τους (Soh and 

Martinov-Bennie, 2011), κάνει σαφές πως δεν αρκεί μόνο ο εντοπισμός λαθών και 

δυσλειτουργιών, αλλά και η αναφορά τους, δηλαδή η κοινοποίησή τους. Αυτό έχει να κάνει 

με την υπευθυνότητα του ελεγκτή, την ικανότητά του να ανιχνεύει τις αδυναμίες, την 

εξειδίκευσή του (Nicolaescu, 2013). Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά είναι και διαστάσεις της 

ποιότητας όπως έχει περιγραφεί, μαζί με άλλα χαρακτηριστικά όπως τα μέσα που έχει στη 

διάθεσή του ο έλεγχος, οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται, η ιδιομορφία της κάθε 

επιχείρησης και η μέθοδος της δειγματοληψίας, καθώς και το μέγεθος του δείγματος 

(Hutchinson and Zain, 2009). Επίσης η πιθανότητα κοινοποίησης (αναφοράς) των κινδύνων 

και των ενδείξεων απάτης εξαρτάται και από την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή (Holt, 

2012, Yan et al. 2007).  

 To Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2005) αναφέρει πως η αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βάση της σωστής διοίκησης, και μαζί με την επιτροπή 
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ελέγχου, με την διοίκηση της εταιρίας και με τον εξωτερικό έλεγχο εξασφαλίζουν την 

ποιότητα σε όλες τις δομές της επιχείρησης. Επομένως, ο εσωτερικός έλεγχος είναι πολύ 

σημαντικός, καθώς αυτός είναι που θα δώσει την ποιότητα σε μια επιχείρηση. Η σημασία του 

όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες υποχρεούνται να διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Τα 

οικονομικά σκάνδαλα και οι απάτες μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής οδήγησαν στη ψήφιση του νόμου SOX (Sarbanes-Oxley Act). Αυτός επέβαλε τη 

συμμόρφωση των εταιριών με τις  αρχές ελέγχου, όσον αφορά στις εισηγμένες εταιρίες, 

καθιστώντας αναγκαία τη λειτουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου, και της επιτροπής 

ελέγχου μέσα στην επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του ελέγχου και η 

εγκυρότητα των αναφορών (Prawitt et al. 2009). Οι Beattie et al. (2013) επικεντρώνονται 

στην μετά SOX περίοδο και ερευνούν την αποτελεσματικότητα των διατάξεων και 

κανονισμών στην ποιότητα του ελέγχου, συγκρίνοντάς της με την προ SOX περίοδο. 

Βρίσκουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το κανονιστικό πλαίσιο, για τον έλεγχο και την 

επιχειρησιακή διοίκηση άλλαξε σημαντικά, οδηγώντας τον εσωτερικό έλεγχο σε 

ποιοτικότερα μονοπάτια και αυξημένες δικαιοδοσίες της επιτροπής ελέγχου. Επίσης 

συνέδεσαν την ποιότητα του ελέγχου με την ανεξαρτησία του. 

Πολλές φορές η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να μην παρουσιάσει όπως 

προαναφέρθηκε την αληθινή χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Τότε είναι που θα 

πρέπει να αυξάνονται οι προσπάθειες του εσωτερικού ελέγχου να εντοπίσει τέτοιες 

περιπτώσεις, αποκαλύπτοντας συναφείς προθέσεις (Asare, 2008). Ο εσωτερικός έλεγχος 

μπορεί να είναι ουσιαστικός στην αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων και να 

αποτρέψει φαινόμενα της εκ των έσω διαστρέβλωσης των στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης (Zhang et al. 2007).  

Επομένως, αναγκαίες προϋποθέσεις έτσι ώστε η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

να πετύχει τους στόχους της και η λειτουργική διεργασία της εταιρίας να είναι 

αποτελεσματική, είναι να εξασφαλίζεται η ικανότητα και η ανεξαρτησία των εσωτερικών 

ελεγκτών. Επίσης, να τους παρέχονται όλα τα μέσα για να επιτελέσουν ορθά τα καθήκοντά 

τους, να υπάρχει εναρμόνιση με τις αρχές. Τα στοιχεία αυτά, που συνδράμουν στην 

αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου, είναι ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Επομένως, όσο εξασφαλίζεται η ύπαρξη των ποιοτικών αυτών 

χαρακτηριστικών, τόσο πιο ποιοτικό είναι τα έργο του εσωτερικού ελέγχου και τόσο πιο 

μικρή είναι η ύπαρξη ανακριβειών και σφαλμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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2.3 Επαγγελματικά Πρότυπα Διεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου κατά το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών  

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όσον αφορά στον 

Εσωτερικό Έλεγχο και ιδιαίτερα την ποιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι πολύ-

παραγοντική ως προς την εκδήλωσή της στο σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης. Η 

ποιότητα αυτή καθορίζεται από συγκεκριμένα πρότυπα, που το Ινστιτούτο έχει καθορίσει δια 

μέσου των επαγγελματικών προτύπων του Εσωτερικού Ελέγχου, και έτσι διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη και ορθά ορισμένη άσκηση του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς. 

Επομένως, σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, καθορίζονται εκτός των άλλων 

και το ποιος είναι ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου μια επιχείρησης, ο οποίος 

είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της ανάπτυξης και εκτέλεσης ενός προγράμματος για την 

βελτίωση και την εξασφάλιση του σωστού επαγγελματικού ελέγχου βάσει των αρχών της 

ποιότητας του ελέγχου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ορισμό του Ινστιτούτου Εσωτερικού 

Ελέγχου. Επίσης, είναι επιφορτισμένος και με την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές πτυχές και παραμέτρους 

όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω και έχουν καθοριστεί από το Ινστιτούτο (Επαγγελματικό 

Πρότυπο 1300). Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου, όπως παρουσιάστηκε στην ανάλογη ενότητα, να ελέγχει και 

να μεριμνά για την συμμόρφωση των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα διεξαγωγής του επαγγελματικού εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερα 

τονίζεται στα επαγγελματικά πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου ότι η ευθύνη αξιολόγησης του 

εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του, βαρύνει και πρέπει να 

αναλαμβάνεται η διεξαγωγή της από τους επαγγελματίες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, 

ελεγκτές (Επαγγελματικό Πρότυπο 1310). Πέρα από την αξιολόγηση της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου από εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές, είναι έντονη η ανάγκη 

για μια συνεχή παρακολούθηση (monitoring) (Davidson et al. 2013) και στην πορεία της 

λειτουργίας της επιχείρησης από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου (Επαγγελματικό Πρότυπο 

1311). Ακόμη, το εν λόγω πρότυπο ορίζει ότι ο περιοδικός έλεγχος της επιχείρησης θα πρέπει 

να αφορά και την εξωτερική αξιολόγηση, δηλαδή αξιολόγηση και από άτομα εκτός της 

επιχείρησης με εξειδικευμένες γνώσεις ελεγκτικής. Ο εξωτερικός έλεγχος, όπως ορίζεται από 

τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να γίνεται από άτομο ή ομάδα ατόμων, 
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ανεξάρτητη και με γνώσεις, ανά σταθερό περιοδικό διάστημα, όπως είναι η πενταετία 

(Επαγγελματικό Πρότυπο 1312). Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι, 

επιπλέον, επιφορτισμένος με την ευθύνη της κοινοποίησης των ευρημάτων τη εξωτερικής 

αξιολόγησης στο Διοικητικού Συμβούλιο (Επαγγελματικό Πρότυπο 1320). 

Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου και της εξωτερικής αξιολόγησης χρειάζονται 

τις κατάλληλες διευκρινήσεις (Επαγγελματικό Πρότυπο 1310). Σύμφωνα με το πρότυπο, η 

αξιολόγηση θα πρέπει να διεξάγεται τόσο κατά την αρχή της χρήσης όσο και κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, να είναι συνεχιζόμενη και να παίρνει τη μορφή εσωτερικής 

επισκόπησης ή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ως αυτοαξιολόγηση. Η τελευταία γίνεται 

σε καθημερινή βάση στο εσωτερικό της επιχείρησης, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εκτελείται αποτελεσματικά και επιτυγχάνονται οι στόχοι 

και οι σκοποί της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης.  

Όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση, αυτή διακρίνεται τόσο σε εξωτερικό έλεγχο, 

που διεξάγεται από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή ή ομάδα εξωτερικού 

ελέγχου και επικεντρώνεται σε αξιολόγηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όσο και 

σε έλεγχο από μια ομάδα έμπειρων και ικανών πιστοποιημένων και ανεξάρτητων 

επαγγελματιών ελεγκτών και του υπεύθυνου της ομάδας αυτής. Αυτή η πλευρά του ελέγχου, 

αναφέρεται στην χρήση των ικανοτήτων τους για να διεξαχθεί μια ανεξάρτητη έρευνα, με 

ελεγκτικό προϊόν τα συμπεράσματα που έχουν σχέση με την ακρίβεια και την ορθότητα της 

εσωτερικής αξιολόγησης από το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ορθότητα της 

έκθεσης του εσωτερικού ελέγχου, η οποία συντάσσεται από την Υπηρεσία του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, που συντελείται εντός της 

επιχείρησης, θα πρέπει να βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια, έτσι ώστε να εξαχθούν σωστά 

συμπεράσματα. Αυτά τα κριτήρια είναι και ενδείξεις της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, 

καθώς και της εναρμόνισης της επιχείρησης με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και 

με τα επαγγελματικά πρότυπα. Επίσης, στα ποιοτικά αυτά κριτήρια ανήκει και η επάρκεια 

των κανονισμών και της λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, η συμμόρφωση με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου, οι διαδικασίες βελτίωσης της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, και τέλος το κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του 

εσωτερικού ελέγχου, όπως έχουν διαμορφωθεί από την Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, ένα τελευταίο ποιοτικό κριτήριο αποτελεί η αποτίμηση της αξίας και του 

κόστους, που προσθέτει ο έλεγχος στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, η αποτίμηση και η 

αξιολόγηση του εάν η διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες 
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διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τα κλαδικά πρότυπα και, ακόμα, σύμφωνα 

με το καταστατικό της εταιρίας, όπου αναφέρονται διατάξεις που καθορίζουν θέματα του 

εσωτερικού ελέγχου (Nagy and Cenker, 2002). Τα παραπάνω αποτελούν και καθορισμένα, 

από τα Επαγγελματικά Πρότυπα, μέτρα ένδειξης ποιοτικών χαρακτηριστικών εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Σύμφωνα με τα πρότυπα και την συνήθη πρακτική, κοινοποιούνται στους 

ενδιαφερόμενους τα αποτελέσματα του ελέγχου για τα θέματα που αξιολογούνται από την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Τα άτομα αυτά έχουν άμεσο και καίριο ενδιαφέρον για τις 

αξιολογήσεις αυτές, οι οποίες ως κοινωνοί της εικόνας της επιχείρησης και της εργασίας του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να εμφανίζουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

 Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά είναι κυρίως η ακρίβεια των στοιχείων που 

παρουσιάζονται, τόσο στις αξιολογήσεις, όσο και στην κοινοποίηση των αξιολογήσεων και 

λοιπών ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, θα 

πρέπει να μην παρουσιάζουν λάθη και παραλήψεις, τα συμπεράσματά τους να στηρίζονται 

στις αρχές της αντικειμενικότητας των συμπερασμάτων και της ανεξαρτησίας των 

προτεινόμενων στρατηγικών εκ μέρους των συντακτών των αξιολογήσεων. Επιπλέον, οι 

αξιολογήσεις και η κοινοποίησή τους ειδικά θα πρέπει να σέβονται τους κώδικες 

δεοντολογίας ως προς την προστασία τρίτων, και να μη βάλλονται κατά ομάδων ατόμων ή 

συγκεκριμένων προσώπων, ορισμένες φορές και άδικα, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό 

κομμάτι της αξιοπιστίας τόσο της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όσο και του έργου των 

εξωτερικών ελεγκτών, δηλαδή του αξιολογικού έργου στο σύνολό του, και κατ’ επέκταση της 

εικόνας της επιχείρησης στους κοινωνικούς εταίρους, στο κράτος και στους επενδυτές. Άλλο 

ένα σημαντικό στοιχείο, που πρέπει να φέρουν οι κοινοποιήσεις των αξιολογήσεων του 

εσωτερικού ελέγχου, είναι η καθαρότητα των νοηματοδοτήσεων για αποφυγή σύγχυσης, και 

επίσης να μην υπάρχει επικάλυψη της ύλης τους, δηλαδή να μην υπάρχουν θέσεις που 

επαναλαμβάνονται. Ακόμα, θα πρέπει να υποδεικνύουν στην επιχείρηση τις παραμέτρους, 

που χρειάζονται βελτίωση και προσοχή, διαδραματίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα 

διορθωτικό, ανασταλτικό και προληπτικό ρόλο, και επομένως να μην είναι απλά μια 

επικριτική προσπάθεια προς το έργο της διοίκησης και της επιχείρησης γενικότερα.  

 Εν κατακλείδι, είναι πολύ καίριο οι κοινοποιήσεις και οι αξιολογήσεις του 

εσωτερικού ελέγχου να είναι έγκυρες, ως προς τα οικονομικά και λοιπά τους στοιχεία, αλλά 

και τις διατάξεις, και να είναι, ακόμη, επικαιροποιημένες, έγκαιρες και να παρουσιάζονται 

έτσι ολοκληρωμένες, εμπεριέχοντας όλα εκείνα τα σημαντικά στοιχεία και τις πληροφορίες 
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που απαιτούνται. Με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορούν οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων να παρατηρούν τα σημεία προς βελτίωση και να επεμβαίνουν 

έγκαιρα όποτε χρειάζεται, μειώνοντας τα σχετικά λειτουργικά κόστη. 

 

 

2.3.1 Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών καθόρισε τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

από την ίδρυσή του ακόμη και περιέβαλαν έτσι τον εσωτερικό έλεγχο με μια πρώτη 

προστασία, ώστε να αναβαθμίζεται και να επικεντρώνεται στην ποιότητα. Έτσι, άρχισε και ο 

έλεγχος να διεξάγεται αποτελεσματικότερα. Τα διεθνή πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου 

αφενός αφορούν κανόνες και χαρακτηριστικά, που πρέπει να διαθέτουν οι ασκούντες τον 

εσωτερικό έλεγχο επαγγελματίες, με λίγα λόγια αφορούν Πρότυπα Συμπεριφοράς στα οποία 

έχει γίνει αναφορά παραπάνω, αφετέρου αφορούν κατευθυντήριες σχετικά με τον τρόπο 

διεξαγωγής του ελέγχου, δηλαδή πρότυπα απόδοσης που σχετίζονται και με την ποιότητα 

(Yasin and Nelson, 2013).  

 

 

2.4 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Ποιότητα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι οικονομίες σήμερα δραστηριοποιούνται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 

χωρικά σε πλαίσιο παγκόσμιο. Οι περισσότερες είναι πολυεθνικές, με τεράστιο κύκλο 

εργασιών και συναλλαγών, και με χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι 

μακροσκελείς και επίπονες στην διεξαγωγή και κατάστρωση και που απευθύνονται σε 

τρίτους ενδιαφερόμενους διαφορετικών εθνικοτήτων με μεγάλη διασπορά ανά την υφήλιο. 

Επομένως, για να υπάρχει μια συγκρισιμότητα των μεγεθών και για να λειτουργούν 

εναρμονισμένα οι αγορές, θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίες αρχές- πρότυπα που θα ισχύουν για 

όλα τα κράτη. Αυτές οι αρχές είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

και βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (επενδυτές, αξιολογητές, ελεγκτές) 

να εποπτεύουν και να αξιολογούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων (Arnord, 2009). Τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, εκτός από τις αρχές με τις οποίες θα πρέπει 

να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής τους εικόνας, 
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περιλαμβάνουν και τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις σχετικά με στοιχεία που πρέπει η 

επιχείρηση να δημοσιεύει μαζί με τις καταστάσεις της, όπως είναι η μεθοδολογία της 

αποτίμησης των λογιστικών της μεγεθών (ΔΠΧΠ, Διεθνές Πρότυπο 1), καθώς και άλλες 

γνωστοποιήσεις για τις διαδικασίες και τις πολιτικές. Αυτή η ανάγκη για ορισμό του τι θα 

πρέπει να δημοσιεύεται, τόσο στην προ SOX όσο και στην μετά SOX εποχή, έχει συνδέσει 

τον εσωτερικό έλεγχο με έννοιες, όπως η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα. Αυτές 

εξασφαλίζονται με την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων εσωτερικών ελεγκτών για το 

πλαίσιο των διεθνών προτύπων και των αλλαγών που αυτά επιφέρουν (Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης, 2013).  

 Επομένως, καλούνται οι ελεγκτές να προσαρμοστούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και στις αρχές των Διεθνών Προτύπων, ώστε να αποφεύγουν λάθη και κινδύνους 

κατά το ελεγκτικό τους έργο. Αλλά και οι εργαζόμενοι, που είναι επιφορτισμένοι με την 

κατάστρωση των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα Διεθνή 

Πρότυπα και για τις επιπτώσεις που έχει η παράβλεψή τους στην υγιή εικόνα της 

επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα Διεθνή Πρότυπα έχουν επιφέρει και προκαλούν ακόμη 

σημαντικές αλλαγές σε θέματα, όπως οι λογιστικές διαδικασίες και οι αρχές απεικόνισης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών, τα πληροφοριακά συστήματα και οι πολιτικές (Arnord, 2009). 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αλλαγές σε συνεχή βάση και να 

εκπαιδεύονται τόσο με μέριμνα της επιχείρησης όσο και με δική τους αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων, η οποία σε 

καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη και σύντομη, καθώς και η εναρμόνιση του τμήματος του 

εσωτερικού ελέγχου με τα πρότυπα, η οποία όταν συμβεί συμβάλλει στον ποιοτικότερο 

έλεγχο. Στο παραπάνω, μπορεί να οδηγήσει και ο εξωτερικός έλεγχος και να συμβάλλει στη 

μείωση του κόστους και του κινδύνου (Abbott et al. 2012). 

 Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης μπορεί να συνδράμει ώστε η επιχείρηση να κατανείμει τα κόστη της 

ισομερώς ανά τρίμηνο, καθώς τα πρότυπα αναγνωρίζουν τον ανά τρίμηνο επιμερισμό των 

εξόδων. Επίσης, τα πρότυπα καθορίζουν τον ακριβή έλεγχο και αποτίμηση των αποθεμάτων 

και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ορίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες αποτίμησης 

αποθεμάτων και καθορίζουν θέματα, όπως είναι η υπεραξία και η ιδιοπαραγωγή. Τέλος, 

καθορίζουν ποιοτικά θέματα, όπως η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, η ενημέρωση, ο 

κίνδυνος και η απάτη και ο τρόπος αντιμετώπισής της (Λουμιώτης και Τζίφας, 2012). 
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2.5 Ποιότητα Εσωτερικού Ελέγχου και Κίνδυνοι 

 

Στην προηγούμενη ενότητα, τονίζεται ότι το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει, και οι αλλαγές 

που επέρχονται φέρνουν και κινδύνους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές μιας επιχείρησης είναι 

επιφορτισμένοι με την εκτίμηση των κινδύνων τόσο του εσωτερικού (ενδογενείς κίνδυνοι) 

όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος (Kaplan et al. 2010). Η αξιολόγηση του κινδύνου 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια (Moeller, 2009): 

1. Η αναγνώριση των κινδύνων (Identification). 

2. Η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων (Qualitative and Quantitative Risk 

Assessment). 

3. Η ιεράρχηση των κινδύνων (Risk Prioritization). 

4. Ο σχεδιασμός πλάνου κινδύνων (Risk Planning). 

5. Η παρακολούθηση των κινδύνων (Risk Monitoring). 

Οι κίνδυνοι μπορούν να είναι κίνδυνοι που πηγάζουν από αδυναμίες στο εσωτερικό της 

επιχείρησης, όπως η απουσία στρατηγικής διοίκησης, η απουσία κεφαλαίων κίνησης, η 

έλλειψη χρηματοοικονομικής γνώσης, το αντικείμενο δραστηριότητας σε κλάδους υψηλού 

κινδύνου, αλλά και εξωτερικοί. Οι εξωτερικοί είναι οι αλλαγές στη ζήτηση αγαθών και 

υπηρεσιών, οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, κ.ά. (Danescu et al. 2010). Οι 

κίνδυνοι υπάρχουν σε κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής μιας επιχείρησης. Όμως, δεν 

επιφέρουν όλοι οι κίνδυνοι αρνητικά αποτελέσματα, αλλά αντίθετα κάποιο κίνδυνοι γεννούν 

ευκαιρίες. Μια καλή διοίκηση του κινδύνου είναι αυτή που διατηρεί τον ανεπιθύμητο κίνδυνο 

σε επιτρεπτά όρια και εκμεταλλεύεται την πλευρά τους που μπορεί να φέρει ευκαιρίες 

(Hopkin, 2012). 

 

 

2.5.1 Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος - Federation of European Risk 

Management  

 

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του εσωτερικού ελέγχου είναι η εκτίμηση των 

κινδύνων, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά μία επιχείρηση, καθώς και η παροχή 

συμβουλευτικών και κατευθυντήριων γραμμών στην επιχείρηση με στόχο έτσι την αποφυγή 

τέτοιων κινδύνων. Πολλές φορές, ωστόσο, δε δίνεται σημαντική προσοχή στην εκτίμηση και 

αποφυγή κινδύνων, που σχετίζονται άμεσα με τις στρατηγικές των επιχειρήσεων, καθώς και 
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με τα μελλοντικά σχέδια που αυτές καταστρώνουν (Beasly, 2009). Τα στάδια που 

περιλαμβάνονται σε μία διαδικασία εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων, που μπορεί να 

αντιμετωπίσει μία επιχείρηση, είναι τα εξής (Moeller, 2009): αναγνώριση κινδύνων (risk 

identification), ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των τεκμηριωμένων κινδύνων (qualitative 

and quantitative assessment of document risks), προτεραιότητα κινδύνων και σχεδιασμός 

απόκρισης σε αυτούς (risk prioritization and response planning), και τέλος παρακολούθηση 

κινδύνων (risk monitoring).  

Οι κίνδυνοι, που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου μιας 

επιχείρησης, διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι πρώτοι σχετίζονται άμεσα με 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ αντίθετα οι δεύτεροι αποτελούν κινδύνους 

του ευρύτερου περιβάλλοντός της. 

 

 

2.6 Ποιότητα Εσωτερικού Ελέγχου και Απάτη 

 

Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου συμβάλει πρωτίστως στην πρόληψη ή ακόμη στην 

αντιμετώπιση μίας πιθανής απάτης. Τα σημαντικά προσόντα ενός εσωτερικού ελεγκτή, που 

αναφέρθηκαν εκτενέστερα σε άλλη ενότητα της παρούσης εργασίας, και τα οποία 

συνίστανται κυρίως στην ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την επαγγελματική 

κατάρτιση, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε μία 

επιχείρηση και κατ’ επέκταση την πρόληψη ή μη μιας απάτης. Η ανάγκη για ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελεγκτή ήταν ένας από τους λόγους της σύστασης και δημιουργίας των 

Λογιστικών Προτύπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παρόλα αυτά, η 

σπουδαιότητα της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας, αλλά και των υπόλοιπων προσόντων των 

εσωτερικών ελεγκτών, υπερθεματίστηκε από αρκετούς ερευνητές και κυρίως από τον Moizier 

το 1991. Αυτές οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν από τα πρότυπα, είχαν ως τελικό 

επακόλουθο τη ψήφιση του νόμου SOX στις Η.Π.Α., που είχε σκοπό με τη σειρά του, να 

πετύχει τη βελτίωση ιδιαίτερα της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. Στη ψήφιση 

αυτού του νόμου, συνέβαλε ακόμη το γεγονός ότι τη δεκαετία του 2000, οι Η.Π.Α. 

διαταράχθηκαν έντονα από αρκετά οικονομικά σκάνδαλα, τα οποία οφείλονταν εν μέρει στην 

απουσία των κατάλληλων προσόντων από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Ο Prawitt et al. 

(2012), υπερθεματίζουν ότι το να εκχωρούνται αρμοδιότητες του  εσωτερικού ελέγχου στον 

εξωτερικό ελεγκτή μειώνει τον κίνδυνο τον ελεγκτικό και τον κίνδυνο απάτης, από το να 
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συγκεντρώνονται οι λειτουργίες όλες του ελέγχου αποκλειστικά στην υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

 

2.6.1 Το τρίγωνο της Απάτης (Fraud Triangle) 

 

Η απάτη έχει τρεις συνιστώσες που είναι γνωστές ως το «τρίγωνο της απάτης». Η πρώτη 

είναι, το κίνητρο ή η πίεση που νιώθουν οι εργαζόμενοι όταν βιώνουν καταστάσεις πιεστικές 

στην εργασία τους, που με τη σειρά του παρέχει κίνητρο για να διαπράξουν απάτη. Δεύτερη 

συνιστώσα είναι η εκλογίκευση μιας πράξης απάτης που διαπράχθηκε, καθώς κάποιοι 

εργαζόμενοι παρουσιάζουν συμπεριφορά, κώδικα ηθικής ή χαρακτήρα τέτοιο που να τους 

επιτρέπει να διαπράττουν μια απάτη με επίγνωση της πράξης τους αυτής και μάλιστα με τη 

βεβαιότητα μέσα τους, ότι τα κάνουν γιατί, για παράδειγμα οι συνθήκες τους ανάγκασαν 

λόγω χαμηλής μισθοδοσίας είτε λόγω άσχημου εργασιακού κλίματος, όπου νιώθουν ότι δεν 

εκτιμώνται οι ικανότητες και οι γνώσεις τους. Έπεται, η ευκαιρία, δηλαδή όταν οι συνθήκες 

είναι τέτοιες, για παράδειγμα η απουσία ελέγχων, ή ακόμα οι αναποτελεσματικοί έλεγχοι, είτε 

τέλος η δυνατότητα της διοίκησης να αγνοεί τα πορίσματα του ελέγχου, που να δημιουργούν 

ευκαιρίες σε άτομα να διαπράξουν απάτη (Ramos, 2003). Επομένως, όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούμενες ενότητες και θα αναλυθεί και παρακάτω, η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων 

μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στις συνιστώσες του τριγώνου. Επίσης, οι παράμετροι 

του υποδείγματος COSO, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, που ανιχνεύουν την ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου βοηθούν την επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο της απάτης. 

 

 

2.6.2  Ενέργειες για τη Διερεύνηση της Απάτης 

 

Οι ενέργειες για τη διερεύνηση της απάτης, θα πρέπει να επικεντρώνονται πρώτα στην 

αναγνώριση του κινδύνου, δηλαδή ποιες δραστηριότητες της επιχείρησης ενέχουν κίνδυνο 

απάτης. Με την αναγνώριση δεν εννοείται ότι πρέπει απλά να χαρακτηριστεί ο κίνδυνος από 

τους ελεγκτές ως υψηλός, μέτριος ή χαμηλός. Η αναγνώριση περιλαμβάνει, σύμφωνα με το 

(SAS Νο. 99), όπως το περιγράφει ο Ramos (2003), και ένα ενδιάμεσο στάδιο, αυτό της 

σύνθεσης του κινδύνου, δηλαδή την αποδόμηση του στα μέρη του (την πλήρη περιγραφή των 

μερών του, από πού προέρχεται, τι τον προκαλεί, σε ποιες δραστηριότητες υπάρχει), έως την 

δόμησή του στον σύνολό του. Τέλος μέσω της σύνθεσης του κινδύνου θα γίνει σωστά η 
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διερεύνησή του και θα κατασκευαστεί ένα σωστό τεστ για τον εντοπισμό του κινδύνου της 

απάτης. Επιπλέον, οι ελεγκτές θα πρέπει να ανιχνεύουν τον κίνδυνο απάτης κατά το στάδιο 

του σχεδιασμού του ελέγχου (AICPA, 2006). Επίσης η φροντίδα που επιδεικνύουν οι 

ελεγκτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και τον 

εντοπισμό της απάτης (Reffett, 2010). 

  

 

2.7 Ποιότητα Εσωτερικού Ελέγχου και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σαν έννοια αναφέρεται στο σύστημα εκείνο της διοίκησης 

κατά το οποίο τα άτομα θα πρέπει να συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτύχουν 

κοινούς και αλληλένδετους στόχους. Τα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας 

υιοθετήθηκαν από πολλές χώρες του κόσμου και αποτυπώνουν πλέον ένα σύστημα, όπου 

κάθε λειτουργία της επιχείρησης διοικείται με βάση ορισμένες πολιτικές ποιότητας. Έτσι, η 

ποιοτική αυτή λειτουργία φέρνει τα επιθυμητά ποιοτικά αποτελέσματα σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ποιότητα, λοιπόν, λαμβάνει μια 

πολυπαραγοντική μορφή, ώστε να συμφωνεί το προϊόν ή η υπηρεσία (και γενικά το 

παραγόμενο έργο), με τις προσδοκίες του πελάτη (Ntungo, 2007). Επίσης, η ολική ποιότητα 

σχετίζεται με μια νοοτροπία συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας εντός του 

οργανισμού και δέσμευση όλων στην κατεύθυνση αυτή μέσω της συνέργειας, της 

ομαδικότητας και της ενεργού συμμετοχής (Nwabueze and Mileski, 2008). 

 

 

2.8 Ποιότητα Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

 

Τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, γνωστά και ως ISO, σχετίζονται με τον ποιοτικό 

εσωτερικό έλεγχο, καθώς ο τελευταίος διασφαλίζει ότι υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα 

ποιότητας στην επιχείρηση, σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα 

πρέπει να γνωρίζουν τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας (ISO), ώστε να μπορούν να 

κατανοούν όλες τις λειτουργίες, να έχουν δηλαδή σφαιρική γνώση της βιομηχανίας και του 

κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας (Moeller 2009, 2013). Επίσης το ISO 19011: 2011, 

παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα συστήματα εσωτερικών ελέγχων σε έναν οργανισμό.  
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2.9 Υποδείγματα Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

2.9.1 Υπόδειγμα COSO 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διαφέρει για κάθε επιχείρηση, αφού διαφέρουν και τα συνθετικά 

στοιχεία της κάθε επιχείρησης. Η επιτροπή COSO ιδρύθηκε το 1992 (COSO, 1992) στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ως μια ενέργεια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

υποδείγματος για την μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, στόχος της 

επιτροπής ήταν να περιγράψει τις δικλίδες ασφαλείας που θα πρέπει να υπάρχουν σε μια 

επιχείρηση (Deloach and Thomson, 2014). Έτσι, το υπόδειγμα COSO σχεδιάστηκε από 

ειδικούς του εσωτερικού ελέγχου, και είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και έγκριτα 

υποδείγματα, καθώς στη διαμόρφωσή του εκτός από ειδικούς επιστήμονες, συμμετείχαν και 

επαγγελματίες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και διάφοροι διεθνείς φορείς 

(COSO, 2012, COSO, 2004). Το πρότυπο αυτό αναθεωρείται ανά διαστήματα, όμως η βάση 

του παραμένει η ίδια. Συγχρόνως, αποτελεί ένα πρότυπο αξιολόγησης του κινδύνου και της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου (Allegrini et al. 2009). Επιπλέον, το 

υπόδειγμα αυτό, βρίσκεται σε συστοιχία με το νόμο SOX (Sarbanes- Oxley Act) (Austin, 

2012) και η χρήση του προτείνεται από μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες, όπως η KPMG (1999) 

και η Grant Thorton (2011), καθώς και από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (European 

Confederation of Institutes of Internal Auditing, 2007). Ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων 

(ΣΕΒ, 2011) τονίζει τη σημασία του υποδείγματος στον εσωτερικό έλεγχο και στη βελτίωση 

της ποιότητας των διαδικασιών στην επιχείρηση. Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, ο 

εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω παραμέτρους (Moeller, 2013):  

1. Το περιβάλλον του Ελέγχου (Environment Control). 

2. Την εκτίμηση του Κινδύνου (Risk Assessment). 

3. Τον έλεγχο των δραστηριοτήτων (Activities Control). 

4. Πληροφορίες και Επικοινωνία (Information and Communication). 

5. Παρακολούθηση (Monitoring). 

Το περιβάλλον του ελέγχου περιλαμβάνει τις αξίες μια επιχείρησης, τις πεποιθήσεις, τις 

στάσεις, τις συμπεριφορές κα τα ήθη των ανθρώπων, που αποτελούν μιαν επιχείρηση. 

Προϋποθέτει την αρμονική τους συνύπαρξη, γιατί όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις των 

εργαζομένων και όσο υψηλότερο το αίσθημα ευθύνης και αλληλοβοήθειας, τόσο μειώνεται 
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το εύρος του εσωτερικού ελέγχου. Στο περιβάλλον του ελέγχου, υπάρχει και η εκπαίδευση 

του προσωπικού, η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων γενικότερα. 

 Η εκτίμηση του κινδύνου σχετίζεται με τις γνώσεις των εσωτερικών ελεγκτών σε 

θέματα λειτουργίας της επιχείρησης, για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει εκτός από ελεγκτική 

και εμπειρία στον κλάδο. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τεχνικές ελέγχου για τον εντοπισμό 

των κινδύνων και να παίζει συμβουλευτικό ρόλο για την αποφυγή κινδύνων από διάφορες 

δραστηριότητες. 

 Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι ορθές πολιτικές, και ότι 

οι λειτουργίες της επιχείρησης εναρμονίζονται με τις πολιτικές αυτές. Έτσι, όταν τηρούνται 

οι πολιτικές και οι διαδικασίες, μειώνονται τα λάθη. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω ελεγχόμενης 

πρόσβασης υπαλλήλων σε δεδομένα της επιχείρησης ή και χώρους, μέσω επαληθεύσεων 

λογιστικών γεγονότων και λοιπών στοιχείων (φυσική καταμέτρηση), και τέλος μέσω 

καταμερισμού των ευθυνών και επανέλεγχο. 

 Η επικοινωνία και η πληροφορία περιλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού σε 

θέματα πολιτικών και προτύπων ελέγχου με τη χρήση μέσων επικοινωνίας (εγχειρίδια, 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσιάσεις, κ ά.). Επίσης, περιλαμβάνει τη 

συνέργεια του προσωπικού και της αποτελεσματική επικοινωνίας του. 

 Τέλος, η παρακολούθηση (εποπτεία) (monitoring), αναφέρεται σε ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, που σκοπό έχει να εντοπίζονται λάθη, προβλήματα, παρατυπίες, 

κίνδυνοι και απάτη, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ή, και στην καλύτερη 

περίπτωση, προληπτικές ενέργειες.  

 Όλα αυτά τα στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και προσδίδουν στον 

εσωτερικό έλεγχο ποιότητα. Επίσης, το υπόδειγμα όσο αναθεωρείται τόσο τονίζεται η ανάγκη 

ο έλεγχος να στρέφεται και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες (Moeller, 2013, COSO, 2012).  

 

 

2.9.2 Υπόδειγμα COCO 

 

Το υπόδειγμα COCO διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Λογιστών Εισηγμένων Εταιριών του 

Καναδά και είναι ακόμα ένα γνωστό υπόδειγμα εσωτερικού ελέγχου. Περιλαμβάνει τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ: 

1. σκοπού (purpose), 

2. δέσμευσης (commitment), 

3. ικανότητας (capability), 
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4. δράσης (action), 

5. και επίβλεψης και μάθησης (learning-monitoring).  

O σκοπός αναφέρεται στους στόχους, την αποστολή κα τις πολιτικές της επιχείρησης. 

Η δέσμευση αναφέρεται στη δέσμευση του προσωπικού για επίτευξη των στόχων μέσα από 

τον προσωπικό κώδικα ηθικής και ακεραιότητας χαρακτήρα, την ευθύνη και την 

εμπιστοσύνη. Η ικανότητα του προσωπικού είναι ουσιαστική για την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η δράση αναφέρεται στο ότι θα πρέπει να υπάρχει 

αφομοίωση και κατανόηση του σκοπού από τους εργαζόμενους και των πολιτικών της 

εταιρίας πριν εκτελέσουν τις ενέργειές τους. Τέλος, η επίβλεψη και η μάθηση αφορά τις 

διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και την επίβλεψη του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σε συνεχή βάση. 

 

 

2.9.3 Υπόδειγμα COBIT 

 

Το υπόδειγμα COBIT ( Controls Objectives for Information and Technology) είναι οι στόχοι 

των ελέγχων σχετικά με την πληροφόρηση που παρέχει, αλλά και την τεχνολογία των 

συστημάτων ελέγχου και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Οι βασικοί του 

πυλώνες είναι: ο σχεδιασμός και η εφαρμογή (planning and implementation), ώστε οι στόχοι 

του ελέγχου να υπηρετούν την λειτουργία της επιχείρησης, η απόκτηση και η εφαρμογή 

(acquisition and implementation), για να υπάρξει η εφαρμογή των διαδικασιών και μέσων, 

που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι, η παράδοση έργου και η υποστήριξη 

διαδικασιών (delivery and support), για την παροχή της καλύτερης βοήθειας στο έργο του 

ελέγχου, και τέλος, όπως και στα υπόλοιπα υποδείγματα, η επίβλεψη - εποπτεία (monitoring), 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι (Moeller, 2009). 

 

 

2.9.4 Η Επιτροπή Βασιλείας (Basle Committee) 

 

H Επιτροπή Βασιλείας (Basle Committee) (Βασιλεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, 2011) επικεντρώθηκε στην 

ποιότητα των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες. Έτσι, το 1998 εκδόθηκε 

ένα πλαίσιο σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες, που περιελάμβανε 

βασικές αρχές σχετιζόμενες με αντιμετώπιση θεμάτων, όπως η διαχείριση κινδύνων και η 
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πρόληψη από αυτούς, και η εξασφάλιση εκ μέρους της διοίκησης ότι ο έλεγχος ασκείται 

απρόσκοπτα και διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ελεγκτών (Pickett, 2005). Επίσης, οι 

τράπεζες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους ακόμα και σε 

περιστατικά κινδύνων και να διενεργούν συνεχείς ελέγχους. Ακόμη, θα πρέπει να προβαίνουν 

σε γνωστοποιήσεις σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τις αξιολογήσεις τους.  

Οι εποπτεύουσες τράπεζες θα πρέπει να διεξάγουν ανεξάρτητους και τακτικούς ελέγχους 

σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν αυτές, σε σχέση με τους λειτουργικούς κινδύνους. 

Τέλος, θα πρέπει να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν στη 

διαχείριση των κινδύνων, έτσι ώστε οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να 

είναι ενήμεροι. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι ένα σωστά δομημένο σύστημα ποιοτικού 

εσωτερικού ελέγχου συνδράμει:  

 Στη λήψη σωστών αποφάσεων και σε ορθολογική διοίκηση.  

 Στη βέλτιστη εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης.  

 Στον εντοπισμό ελλείψεων και αδυναμιών των λειτουργιών. 

 Στην πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και λαθών. 

 Στο να τεθούν δικλίδες ασφαλείας.  

 Στην αποτροπή περιστατικών απάτης.  

 Στην επαλήθευση των προσδοκιών της διοίκησης για άριστα αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.1 Εισαγωγή στο Θεσμικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ορισμοί και έννοιες που έχουν σχέση με τον εσωτερικό 

έλεγχο, με το πλαίσιο συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου, με τους κώδικες δεοντολογίας 

των εσωτερικών ελεγκτών, ενώ αναφέρονται ακόμα θέματα όπως η σπουδαιότητα και η 

αναγκαιότητα του ελέγχου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Επίσης, απαριθμούνται τα είδη του 

εσωτερικού ελέγχου, παρατίθεται η συλλογιστική σχετικά με τις αποφάσεις της διοίκησης 

μιας εταιρίας όσον αφορά τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου, και τέλος αναφέρονται 

κάποια θέματα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 

Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA) και η διοίκηση. 

 

 

3.1.1 Ορισμοί Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ανατρέχοντας στην παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής του εσωτερικού ελέγχου και του 

εννοιολογικού περιεχομένου που έχει σε αυτόν αποδοθεί κατά το πέρασμα των χρόνων, 

γίνεται φανερό πως η σημασία του εσωτερικού ελέγχου είναι διαφορετική από εποχή σε 

εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Έτσι, ενώ στην αρχή ήταν ένα σύστημα ελέγχου των 

λογιστικών καταχωρήσεων (Brown, 1905), και της διακίνησης των αγαθών (Chandler, 1977), 

αποτελώντας στην ουσία περισσότερο μια διεκπεραιωτική και τυπική εποπτική αρχή του 

οργανισμού, αργότερα επεκτάθηκε και προσδόθηκε σε αυτόν ένα ευρύτερο νόημα, 

εμπλουτισμένο με έννοιες όπως επιχειρησιακή διοίκηση, ποιότητα, και ευρύ φάσμα 

διαδικασιών.  

 Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα σύστημα διαδικασιών το οποίο βοηθάει τη 

διοίκηση μιας εταιρίας προκειμένου να ελέγξει τις λειτουργίες της τελευταίας, 

διαπιστώνοντας τη συμφωνία της λειτουργίας της με τις πολιτικές και τους στόχους που η 

διοίκηση έχει θέσει (Κάντζος, 1995). Ο συσχετισμός του εσωτερικού ελέγχου με την 

εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης μιας εταιρίας και τις πολιτικές της έχει αποδοθεί και 

σε άλλους ορισμούς του εσωτερικού ελέγχου και αφορά όλους εκείνους τους μηχανισμούς 
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που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών, την επισκόπηση των 

προγραμμάτων της επιχείρησης, καθώς και τις δραστηριότητές της (Yasin and Nelson, 2013,  

(Carcello et al., 2002).  

 

 

3.1.1.1 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The 

Institute of Internal Auditors) 

 

ο Εσωτερικός Έλεγχος σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α είναι: 

«Μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισµό να 

επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, προσφέροντας µία συστηµατική επιστημονική 

προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 

κινδύνων, των συστημάτων ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης». (The Institute of Internal 

Auditors
a&b

, 2012). 

 Ο εσωτερικός, επίσης, έλεγχος σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 

είναι ένας συνδετικός κρίκος επικοινωνίας μεταξύ της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες συνεργάζονται στενά και παρέχουν ενημέρωση και 

βοήθεια στους εξωτερικούς ελεγκτές (Paterakis and Cefaratti, 2014). Ο εσωτερικός έλεγχος, 

σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, αποτελεί μια δραστηριότητα 

που έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία, βελτιώνοντας τις λειτουργίες 

μια εταιρίας ή ενός οργανισμού, παρέχοντας υπηρεσίες επιβεβαιωτικές και συμβουλευτικές 

με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας. Επιπλέον, συμβάλλει 

ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, όταν προσεγγίζει τις διαδικασίες 

διαχείρισης των κινδύνων με τρόπο συστηματικό και επαγγελματικό. Έτσι, επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και σωστής διοίκησης, και η 

ποιοτικότερη δουλειά κάθε άλλου τμήματος της εταιρίας [Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, (2012), Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, (2005)].Ο ορισμός αυτός 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα κατά τη διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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3.1.1.2 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος σύμφωνα με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αναφέρεται στο 

σύστημα εκείνου του ελέγχου που διενεργείται στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης 

και περιλαμβάνει όλο το φάσμα των διαδικασιών, που πραγματοποιούνται προκειμένου να 

επαληθευθεί και να διαπιστωθεί ότι οι επιμέρους συναλλαγές γίνονται με διαφάνεια και οι 

λογαριασμοί παρακολουθούνται, τηρώντας τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και 

την ισχύουσα νομοθεσία (Λουμιώτης, 2013). 

 

 

3.1.1.3 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών 

Λογιστών (The American Institute of Certified Public Accountants) 

 

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, ως η επίσημη επαγγελματική οργάνωση των 

πιστοποιημένων επαγγελματιών Ελεγκτών Λογιστών, όπως και στην Ελλάδα, φροντίζει για 

την εκπαίδευση των Ελεγκτών, καθώς και για την παροχή στους ελεγκτές κάθε πληροφορίας, 

πόρου, βοήθειας για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους. Το Ινστιτούτο καθορίζει 

τον εσωτερικό έλεγχο, με τρόπο που ομοιάζει με τον ορισμό του Σ.Ο.Ε.Λ. στην Ελλάδα, ως 

τις προσπάθειες που καταβάλει ένας οργανισμός προκειμένου να επαληθεύσει και να 

προφυλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία, να εξασφαλίσει την εγκυρότητα και το σύννομο 

των λογιστικών καταχωρήσεων, τη σύνδεση και σύγκλιση όλων των δραστηριοτήτων των 

τομέων του οργανισμού με τις πολιτικές της διοίκησης και την εξακρίβωση και πρόβλεψη 

περιπτώσεων απάτης (Byrnes et al. 2012).  

 

 

3.1.1.4 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 

(International Federation of Accountants IFAC) 

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ως μια παγκόσμια οργάνωση, που εποπτεύει την 

εργασία των λογιστών διεθνώς με παρουσία σε 125 χώρες και 164 μέλη ανά τον κόσμο 

(http://www.ifac.org/About/), χρησιμοποιεί τον όρο «λειτουργία εσωτερικού ελέγχου», την 

οποία ορίζει ως την εξέταση και παρακολούθηση της ομαλής και εύρυθμης πορείας των 

εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, καθώς και την αξιολόγησή τους (ΙAASB, ISA 610, 

2010).  
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3.1.1.5 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου από την Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) 

 

H Επιτροπή COSO ορίζει: «εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό και είναι 

σχεδιασμένη να παρέχει επαρκή διαβεβαίωση» (COSO, 1992: 9).  

 Η επιτροπή υπερθεματίζει πως ο εσωτερικός έλεγχος στην ουσία είναι αυτός που 

μεριμνά και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη αξιοπιστίας και φερεγγυότητας 

των χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Επιπρόσθετα, φροντίζει 

για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της και τη συμμόρφωση 

με την ισχύουσα εγχώρια και διεθνή νομοθεσία (COSO, 1992: 9). Η επιτροπή θέτει πλέον 

πρώτη την αποτελεσματικότητα στο εννοιολογικό περιεχόμενο του ορισμού που δίνει, 

επηρεάζοντας τον εσωτερικό έλεγχο που αποκτά πιο διευρυμένο αντικείμενο συνδέοντας τον 

έλεγχο με τους κινδύνους που καλείται να εντοπίσει και να αποτρέψει, καθώς και την απάτη. 

(Hopkin, 2012, Spira and Page, 2002). 

 

 

3.1.2 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου κατά το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής 

Εφαρμογής (Professional Practice Framework, IPPF) 

  

Το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (Professional Practice Framework, IPPF) 

είναι ένα πλαίσιο οδηγιών που παρέχει καθοδήγηση στους επαγγελματίες ελεγκτές διεθνώς, 

προτείνεται έντονα και έχει καταρτιστεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΙΙΑ, 2015). 

Το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικών Πρακτικών (International Professional Practice 

Framework) περιλαμβάνει τρεις υποχρεωτικές κατευθύνσεις: 

i. Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Ethics),  

ii. Ορισμός και έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου (Definition of Internal Auditing), 

iii. Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου 

(International Standards for the Professional Practice of Auditing). 

Το πλαίσιο ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως: «µία ανεξάρτητη, αντικειμενική, επιβεβαιωτική 

και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισµό να επιτύχει τους σκοπούς του, 

προσφέροντας µία συστηµατική επαγγελματική προσέγγιση της αξιολόγησης και βελτίωσης της 
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αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διοίκησης» (ΙΙΑ, 2015). 

 

 

3.2 Τα είδη του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος με τις νέες διαστάσεις που έχει λάβει ως προς το νόημα και την έκτασή 

του από την εξέλιξη των ορισμών, που οι διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις και 

συνασπισμοί επαγγελματιών του ελέγχου του έχουν δώσει, πέρα από το καθαρά λογιστικό 

του κομμάτι, που αφορά δηλαδή τους λογιστικούς εσωτερικούς ελέγχους, έχει να κάνει σε 

πολύ σημαντικό βαθμό και με την εποπτεία της διοικητικής (managerial audit) πορείας μέσα 

σε έναν οργανισμό εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία της διοίκησης, καθώς και της 

διαδικασίας των χρηματοοικονομικών αναφορών (Abdullah et al. 2008), γεγονός που 

επηρεάζει τις αντιλήψεις των επενδυτών και τρίτων ενδιαφερομένων όσον αφορά στην 

αξιοπιστία της εταιρίας (Holt, 2012). 

 Ο εσωτερικός έλεγχος, καλείται να λύσει προβλήματα και να αντιμετωπίσει 

δυσκολίες. Τα προβλήματα αυτά, που καθορίζουν και τα είδη που εσωτερικού ελέγχου, 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, που είναι η αδυναμία εντοπισμού ή πρόληψης λαθών στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η σημαντική ανεπάρκεια της εταιρίας στο να εξουσιοδοτεί, 

να καταγράφει γεγονότα, να κινεί διαδικασίες και η ανεπάρκεια των συστημάτων ελέγχου 

καθεαυτό (Zhang et al. 2007, Auditing Standard (hereafter AS) No. 2).  

Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό, ο έλεγχος γενικά μπορεί να χωριστεί σε εσωτερικό 

έλεγχο, που επικεντρώνεται σε ζητήματα διοικητικής φύσεως, και σε ελέγχους, που 

στοχεύουν σε εποπτεία των χρηματοοικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και μεγεθών 

της εταιρίας.  

 Οι διοικητικοί έλεγχοι επικεντρώνονται στην επιβεβαίωση ότι οι λειτουργίες της 

επιχείρησης συμμορφώνονται με τις πολιτικές που η διοίκηση έχει θεσπίσει, ότι οι διάφορες 

ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό του κάθε τμήματος 

και τους στόχους που τόσο η διοίκηση, όσο και το κάθε τμήμα έχει θέσει. Οι διοικητικοί 

έλεγχοι διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και μπορούν να είναι 

επιβεβαιώσεις ότι τηρήθηκαν διαδικασίες διοικητικής φύσης, όπως ένα πρωτόκολλο που 

ακολουθείται κατά την παραγγελία προϊόντων, ή οι διαδικασίες που τηρούνται σε 

προσλήψεις, συνεργασίες, στην εξωτερίκευση λειτουργιών (outsourcing), οι πελατειακές 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425407000208#bib39
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πολιτικές, οι διαδικασίες έγκρισης αποφάσεων επενδυτικής φύσης, η πρόσβαση στις 

πληροφορίες, οι διαδικασίες των πληροφοριακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται. 

 Οι λογιστικοί έλεγχοι επικεντρώνονται στη συλλογή λογιστικών τεκμηρίων, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και οι λογιστικές 

καταχωρήσεις είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους, ότι έχουν τηρηθεί κατά την 

κατάρτισή τους οι γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και η ισχύουσα εθνική και διεθνής 

νομοθεσία, ότι έχουν συνταχθεί με τρόπο ώστε να προστατεύουν τους τρίτους (ομάδες 

ενδιαφερομένων) και να προστατευτεί η περιουσία της επιχείρησης. 

 Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), διαχωρίζουν τον εσωτερικό έλεγχο σε έλεγχο 

διαδικασιών με σκοπό την επιβεβαίωση και αξιολόγηση των εγκρίσεων, ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε έλεγχο πραγματοποίησης των 

εργασιών της επιχείρησης, όπου εποπτεύεται η ροή των εργασιών εντός της επιχείρησης, σε 

ελέγχους διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και αν αυτά 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά, ώστε σε διαφορετική περίπτωση να προταθούν 

μέτρα για αναστροφή της κατάστασης.  

Επίσης, υπάρχει ο πολύ σημαντικός έλεγχος τεκμηριώσεων των εργασιών, ώστε να 

εντοπίζονται έγκαιρα σφάλματα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μη εντοπισμού και 

αποκάλυψης των σφαλμάτων (Zhang et al. 2007). Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), 

διαχωρίζουν τον έλεγχο τεκμηριώσεων περαιτέρω σε αναλυτικές διαδικασίες και σε 

λεπτομερειακούς ελέγχους. Οι αναλυτικές διαδικασίες αφορούν συγκρίσεις οικονομικών 

στοιχείων με τα αντίστοιχα προγενέστερων περιόδων, ώστε να μελετηθούν διερευνητικά οι 

αποκλίσεις, χρηματοοικονομική ανάλυση αριθμοδεικτών, ώστε να διεξαχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με την χρηματοοικονομική πορεία και την κατάσταση της επιχείρησης, και τέλος 

υπολογισμούς μεγεθών με βάση άλλα μεγέθη που έχουν προϋπολογιστεί. 

Οι λεπτομερειακοί έλεγχοι συνίστανται στην παρακολούθηση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης και διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί από τον έλεγχο εάν τα περιουσιακά στοιχεία, που απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, υπάρχουν και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

Επίσης, συνίστανται στη λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών από τρίτους, οι οποίες 

επαληθεύουν τα ελεγκτικά τεκμήρια, στη χρήση της εργασίας τρίτων εμπειρογνωμόνων, στην 

εξέταση των αναλυτικών υπολοίπων των λογαριασμών και των συμφωνιών των 

λογαριασμών, όπως και στον έλεγχο και την επαλήθευση των παραστατικών (Λουμιώτης και 

Τζίφας, 2012). Επίσης, μπορούν να γίνονται και έλεγχοι αριθμητικών πράξεων, αλλά και 

έλεγχος τήρησης των λογιστικών κανόνων απεικόνισης των συναλλαγών, και συγκεκριμένα 
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έλεγχος ότι εφαρμόστηκε η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, που βοηθάει τόσο στην 

παροχή ποιοτικών πληροφοριών προς τη διοίκηση της εταιρίας, όσο και στη σύννομη 

απεικόνιση των καταστάσεων και στη σωστή εικόνα τους προς τον εξωτερικό έλεγχο (Abbott 

et al. 2012). 

  

 

3.3 Σπουδαιότητα και Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Οι Holt and DeZoort (2009) έχουν απoδείξει ότι ο εσωτερικός έλεγχος, μέσα από τη σύνθεση 

δραστηριοτήτων του και τις αρμοδιότητές του, επηρεάζει θετικά την απόφαση των πιθανών 

επενδυτών. Επίσης, επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων της εταιρίας ακόμα και υπό την παρουσία 

της «ανεπιφύλακτης» (θετικής) γνώμης του εξωτερικού ελεγκτή. Ένα σωστά δομημένο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου συνδράμει στη βέλτιστη εφαρμογή των αποφάσεων της 

διοίκησης και των διαδικασιών, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να στηρίζονται σε 

συμπεράσματα που έχουν διεξαχθεί βάσει ενός ενδελεχούς ελέγχου που στηρίζεται σε 

κατάλληλα τεκμήρια και δικλείδες ασφαλείας.  

Με τον τρόπο αυτόν, θα προλαμβάνονται λάθη και παρατυπίες, οι οποίες χωρίς την 

ύπαρξη του εξωτερικού ελέγχου μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις και σε μια κακή 

διοίκηση (Soh and Martinov-Bennie, 2011). Για έναν τέτοιο έλεγχο απαιτούνται οι 

απαραίτητες γνώσεις των διαδικασιών ελέγχου, όπως έχουν οριστεί από τα Διεθνή Πρότυπα 

του Ελέγχου, καθώς και προχωρημένες γνώσεις της λογιστικής, και όλου του φάσματος των 

διαδικασιών σε μια επιχείρηση.  

Είναι, επομένως, φανερό ότι οι διοικούντες δεν μπορούν να ελέγχουν όλα τα 

παραπάνω και, επίσης, ο κάθε εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να κατέχει τις εξειδικευμένες 

γνώσεις που απαιτεί ο εσωτερικός έλεγχος. Ως εκ τούτου, απαιτούνται επαγγελματίες που με 

τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα εντοπίζουν λάθη (Naiker and Sharma, 2009), εκούσια ή 

ακούσια, παρατυπίες στις διαδικασίες, απώλεια και φθορά στοιχείων, και με την εργασία τους 

θα συμμορφώνουν τους υπόλοιπους εργαζομένους, ώστε να εναρμονίζεται το παραγωγικό 

αποτέλεσμα της εργασίας τους με τα πρότυπα του ελέγχου και τους νόμους. Επίσης, ο 

έλεγχος θα προλαμβάνει ζημιογόνα για την επιχείρηση γεγονότα, ουσιώδη σφάλματα, όπως 

και περιστατικά απάτης. Όλα τα παραπάνω, σημαίνουν πως αν ο εσωτερικός έλεγχος υπάρχει 

και εκτελείται σωστά, τότε η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να λάβει ορθές αποφάσεις και να 

εκπληρώσει με αυτόν τον τρόπο τους στόχους και σκοπούς της (Rus, 2012). 
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3.4 Η Απόφαση της Διοίκησης για τον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Οι διοικήσεις των εταιριών καλούνται να επιλέξουν τους εσωτερικούς ελεγκτές, που θα 

απαρτίσουν την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου, θα διαμορφώσουν την ελεγκτική τους 

επιτροπή και θα καθορίσουν το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή τη μορφή που θα 

λάβει ο έλεγχος και τις συγκεκριμένες διαδικασίες που θα εμπεριέχει (ΠΔΤΕ Υπ’ Αριθμών 

2577/9.3.2006). Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, οι διοικήσεις θα πρέπει να 

αξιολογήσουν τους διαθέσιμους πόρους της εταιρίας, το κόστος που απαιτεί ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, αλλά και την εκτίμηση της έκτασης των ελέγχων που θα συντελούνται, 

με τελικό στόχο να διανέμουν τους πόρους και να προϋπολογίσουν το κόστος. Στο τελευταίο, 

παίζουν ρόλο το μέγεθος της επιχείρησης, το λογιστικό σύστημα που εφαρμόζει, η φύση των 

εργασιών της, το αν ελέγχεται και από ορκωτούς ελεγκτές, καθώς και τις ομάδες 

ενδιαφερομένων (τρίτων), όπως είναι οι ενώσεις των εργαζομένων. 

 

 

3.5 Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA) 

 

H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου [European Confederation of 

Institutes of Internal Auditing (ECIIA)] ιδρύθηκε το 1982 στις Βρυξέλες, με μέλη αρκετά 

ινστιτούτα εσωτερικού ελέγχου των χωρών της Ευρώπης και αρμοδιότητα την υποστήριξη 

του εσωτερικού επαγγέλματος και ελέγχου στην Ευρώπη, καθώς επίσης και στις χώρες όπου 

εδρεύουν τα μέλη της συνομοσπονδίας (ECIIA, 2012). Η Συνομοσπονδία ενδιαφέρεται για 

την εξέλιξη και εκπροσώπηση τόσο στον ευρωπαϊκό, όσο και στο διεθνή χώρο, του 

ελεγκτικού επαγγέλματος, για την προστασία των δικαιωμάτων των εσωτερικών ελεγκτών, 

για τη συζήτηση με ανώτατα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για τη διενέργεια ερευνών για την προώθηση προτάσεων 

για την βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου.  
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3.6 Θεσμικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εισήχθη και στην Ελλάδα η έννοια του Εσωτερικού 

Ελέγχου. (Πρωτοδικείο Αθηνών, Απόφαση 1457/7.6.85). Με αυτήν την πράξη, ιδρύθηκε το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), που αποτέλεσε και το πρώτο 

συλλογικό όργανο, που διασαφήνισε τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου στοχεύοντας 

συγχρόνως στη δημιουργία μιας οργάνωσης επαγγελματιών, για την ανάπτυξη, εξέλιξη και 

προώθηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Institute of Internal Auditors, 

IIA) έχει αναγνωρίσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, γεγονός που 

νομιμοποιεί και επισημοποιεί ακόμα περισσότερο την υπόστασή του τελευταίου στο διεθνές 

και εγχώριο ελεγκτικό τομέα. Η διοίκησή του ασκείται από διοικητικό συμβούλιο 

αποτελούμενο από πτυχιούχους, κυρίως Οικονομικών Ανωτάτων Σχολών, με εργασιακή 

εμπειρία ως εσωτερικοί ελεγκτές. 

 Το 2000 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την Υπ’ Αριθμόν 5/204/14.11.2000 Απόφασή 

της, καθορίζει τις υποχρεώσεις των εισηγμένων και συνδεδεμένων με αυτές, στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) εταιρειών, θέτει για πρώτη φορά ένα θεσµικό 

πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 12 της απόφασης της 

Επιτροπής, το οποίο αναφέρει πως ένα τµήµα για τον εσωτερικό έλεγχο είναι απαραίτητο σε 

μία επιχείρηση. Συνεχίζει υπερθεματίζοντας πως αρμοδιότητες του τμήματος πρέπει να είναι 

«η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας». Μέσα στις ευθύνες των 

εσωτερικών ελεγκτών του τμήματος συγκαταλέγονται η ευθύνη της έγγραφης ενημέρωσης, 

του διοικητικού συμβουλίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με τις διαπιστώσεις της 

εφαρμογής του κανονισµού και των πολιτικών της ενδοεπιχειρησιακής λειτουργίας.  

Λοιπές αναφορές του άρθρου 12 σχετικές με τη διάρθρωση του τμήματος του 

εσωτερικού ελέγχου:  

i. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διορίζει τον επικεφαλής του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και καθορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ελεγκτή. 

ii. Οι κύριες αρμοδιότητες του τµήµατος που σχετίζονται με τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

των πληροφοριών που εισρέουν από τα τμήματα της εταιρίας, καθώς και των μέσων 

και του τρόπου συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων.  
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iii. Επίσης, οι αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η διαπίστωση για το 

αν η διοίκηση και οι διαδικασίες της εταιρίας συμμορφώνονται με τις οδηγίες, τους 

κανονισμούς και τους νόμους. 

iv. Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου μεριμνά για την προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας και τη διαπίστωση κα διασφάλιση της υπάρξεώς τους. 

v. Αποδοτική κα αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της επιχείρησης και έλεγχο για 

τη σωστή χρήση τους με τρόπους που δεν θα ζημιώνει την επιχείρηση.  

vi. Έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της επιχείρησης και των συναλλαγών της 

εταιρίας, όπως είναι για παράδειγμα οι ενδοομιλικές συναλλαγές μιας εταιρίας. 

vii. Έλεγχος σύγκλισης αποτελεσμάτων και στόχων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

Ο νόμος 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄110/17.5.2002), σχετικά με την Επιχειρησιακή Διοίκηση 

ακολούθησε, ρυθμίζοντας ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ανωνύμων 

εισηγμένων εταιριών, όπως είναι η καθιέρωση στις εταιρίες αυτές εσωτερικού ελέγχου σε 

υποχρεωτική βάση (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, άρθρο 6). Όπως χαρακτηριστικά 

το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει, είναι απαραίτητο μια εταιρία, να διαθέτει «Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας», ο οποίος διαμορφώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

της εταιρίας, προκειμένου για να προχωρήσει σε εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών 

αξιών της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ήδη κατά το πρώτο στάδιο υποβολής της 

αίτησης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει τη διάρθρωση των υπηρεσιών 

που μια εταιρία έχει, καθώς και τα αντικείμενά τους, τη σχέση που συνδέει τις υπηρεσίες 

αυτές μεταξύ τους, αλλά και τη σχέση τους με τη διοίκηση, και οπωσδήποτε ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει, περιγράφοντας ρυθμιστικά, και την υπηρεσία 

Εσωτερικού ελέγχου της οποίας η ύπαρξη κρίνεται απαραίτητη, την υπηρεσία εξυπηρέτησης 

των μετόχων της εταιρίας, καθώς και την υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων (Άρθρο 6, 

Παράγραφος 2, Εδάφιο α). Επίσης, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει θέματα 

αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη μελών του διοικητικού συμβουλίου (Εδάφιο β), και 

τις διαδικασίες πρόσληψης διευθυντικών στελεχών, τις διαδικασίες παρακολούθησης των 

συναλλαγών που πραγματοποιεί η εταιρία με πρόσωπα που έχουν σημαντική και ουσιαστική 

πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, όπως χαρακτηριστικά το εδάφιο αα. της 

παραγράφου δ του άρθρου 6 αναφέρει, γεγονός που έχει βαρύνουσα σημασία για την 

αναγνώριση του εσωτερικού ελέγχου ως μια λειτουργία άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ροή των 

πληροφοριών, και αναγνώριση της ίδιας της πληροφορίας ως του ουσιαστικότερου εργαλείου 

ενδοεπιχειρησιακά που συνδράμει καίρια στην οικοδόμηση του ελέγχου. Στο σημείο αυτό, 
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έπονται θέματα γνωστοποιήσεων δημοσίως, συναλλαγών, καθώς και ρύθμιση κανόνων 

ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 Το άρθρο 7 ορίζει, άλλα θέματα σχετικά με την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου, η 

ύπαρξη του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, είναι υποχρεωτική και προϋπόθεση εισαγωγής 

στις οργανωμένες χρηματαγορές.  

Όπως χαρακτηριστικά ορίζει:  

i. «Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται 

από ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συμβουλίου» (Άρθρο 7, 

Παράγραφος 2).  

ii. «Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί 

ελεγκτές µέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και 

άλλες, εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες, ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι 

και του δεύτερου βαθμού εξ΄αίματος ή εξ΄αγχιστείας» (Άρθρο 7, Παράγραφος 3).  

iii. «Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και 

χαρτοφυλακίου της εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της 

εταιρίας. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να 

παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε 

τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς 

ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους» (Άρθρο 7, 

Παράγραφος 4).  

Όπως γίνεται φανερό, οι τελευταίες αυτές παράγραφοι θέτουν σαφείς κατευθυντήριες 

γραμμές στην άσκηση του εσωτερικού ελέγχου και καθορίζουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται το ανεξάρτητο του χαρακτήρα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή. 

Το άρθρο 8 ορίζει τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, που 

συνίστανται στο να παρακολουθεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 

της νομοθεσίας, καθώς και αν τηρούνται σωστά (Παράγραφος α). 

Επίσης, η υπηρεσία αυτή οφείλει να παραδίδει στη διοίκηση της εταιρίας αναφορά 

σχετικά με περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων μελών του διοικητικού 

συμβουλίου με τα αυτά της εταιρίας (Παράγραφος β), να ενημερώνει εγγράφως μια φορά 

τουλάχιστον το τρίμηνο τη διοίκηση της εταιρίας για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο 

(Παράγραφος γ), και να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που μπορεί να ζητηθεί από τις 
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Εποπτικές Αρχές, με τις οποίες καλούνται οι ελεγκτές να συνεργάζονται καταβάλλοντας κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση του ελέγχου που διεξάγεται από τις Αρχές 

(Παράγραφος δ). 

Τέλος, το άρθρο 9 αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου και την περιγραφή και ρύθμιση αποκλίσεων στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων. 

Το 2003, ο «Περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος» 3742 (Ν. 3741/25.7.2003) καθόρισε 

τη φύση του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα, αποσαφηνίζοντας έννοιες όπως: 

«εσωτερικός έλεγχος», «ελεγχόμενος οργανισμός», «έφορος εσωτερικού ελέγχου», και όριζε 

τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τον έλεγχο 

οργανισμών. Η υπηρεσία αυτή προΐσταται από τον έφορο, ενώ οι λειτουργοί της υπηρεσίας 

είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 

και διενεργούν ελέγχους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ελεγχόμενου οργανισμού. Για 

την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, δημιουργείται το 

Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Το 2005, ο Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314/α/27.12.2005) περί ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών (∆ΕΚΟ) ορίζει ρυθμιστικά θέματα εσωτερικού ελέγχου των δημοσίων 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και αναγνωρίζει για πρώτη φορά επίσημα την ανάγκη ύπαρξης 

του εσωτερικού ελέγχου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Το άρθρο 4 του νόµου αυτού, κάνει λόγο για το υποχρεωτικό της παρουσίας 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των ∆ΕΚΟ. Η 

υπηρεσία αυτή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

i. Την παρακολούθηση για το αν εφαρμόζεται και τηρείται ο εσωτερικός κανονισµός 

λειτουργίας και το καταστατικό της δηµόσιας επιχείρησης, καθώς και της νοµοθεσίας 

που αφορά την επιχείρηση (Άρθρο 4, Παράγραφος 3, Εδάφιο α). 

ii. «Την παρακολούθηση και αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο της δηµόσιας επιχείρησης 

και στη γενική συνέλευση των µετόχων, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 

συμφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου µε τα συμφέροντα της 

επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου» 

(Άρθρο 4, Παράγραφος 3, Εδάφιο β). 

iii. Την έγγραφη ενημέρωση µία φορά τουλάχιστον το κάθε τρίµηνο προς το διοικητικό 

συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και προς τη γενική συνέλευση των 

µετόχων για τους ελέγχους που διενεργούνται από αυτήν (Άρθρο 4, Παράγραφος 3, 

Εδάφιο γ). 
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iv. Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου των ΔΕΚΟ είναι υπεύθυνη να παρέχει 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών, η οποία συνιστάται µε το άρθρο 11 του παρόντος 

νόµου να εξασφαλίζει το ακριβές των παρεχόμενων πληροφοριών και να διευκολύνει 

µε κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της 

εποπτείας που η τελευταία εκτελεί (Άρθρο 4, Παράγραφος 3, Εδάφιο δ). 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται πως οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

ανεξάρτητοι και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσία της δημόσιας 

επιχείρησης, παρέχουν δε τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν την 

ιδιότητα του υπαλλήλου ή δεν απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, όπως ορίζεται από το νόμο 3016/2002. Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές των 

Δ.Ε.Κ.Ο διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε αντιπαραβολή με τις 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες, που ορίζουν με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους εσωτερικούς ελεγκτές της. 

Στη συνέχεια το 2006 η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ Υπ’ 

Αριθμών 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της 

οργάνωσης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών 

ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων»), σε συνέχεια του 

νόμου 2438/ 6.8.1998, ορίζει τα σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Επίσης, καθορίζει τις λεπτομέρειες της σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία 

αποτελεί μια επίσημη και οργανωμένη επιτροπή για την εποπτεία του ελέγχου των τραπεζών. 

Έτσι πλέον ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών κρίνεται απαραίτητος, γεγονός λογικό λόγω 

της φύσης των επιχειρήσεων αυτών με τους μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους και τη 

μεγάλη τους ανάγκη για ρευστότητα, καθώς και τη διαρκή κίνηση εισροών μετρητών σε 

καθημερινή βάση.  

Το 2007, η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΕΥΣΣΑΑΠ) 

με πράξη της με αριθμό πρωτοκόλλου 1469/4/5/2007, ορίζει πως για να ενταχθεί ένας 

φορέας, εταιρία ή οργανισμός σε αναπτυξιακό πλαίσιο και να λάβει χρηματοδότηση από το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α, Δ΄Κ.Π.Σ), θα πρέπει απαραίτητα να 

διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είτε εντός της δομής της είτε δια μέσου έμμισθης 

εντολής εξωτερικών συνεργατών. 
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Το 2012, ο νόμος 4081 (Ν. 4081/ΦΕΚ 184/Α/27.9.2012) καθορίζει θέματα σχετικά με 

την περιστολή των δημοσίων δαπανών, τη ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών 

ελέγχων και άλλων διατάξεων. Με τα άρθρο 1 του νόμου αυτού που αντικαθιστά το 

άρθρο 10 του Ν. 3492/2006 (Α' 210),  ορίζεται η σύσταση της Επιτροπής 

Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.Ε.Λ), οι αρμοδιότητές της, η σύνθεσή της και άλλα 

ρυθμιστικά θέματα. Η Επιτροπή, συγκεκριμένα, αξιολογεί το ελεγκτικό έργο των 

οργανισμών και υπηρεσιών του κράτους, εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων, 

«παρακολουθεί και αξιολογεί τις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης και των 

λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά 

συμφέροντα των φορέων» (Ν. 4081 /27.9.2012, Άρθρο 1, Παράγραφος 2, Εδάφιο ια). 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι εξίσου σημαντικός τόσο σε 

επίπεδο εύρυθμης λειτουργίας μιας οικονομίας, καθώς το κράτος πρέπει να ελέγχει τα 

δημοσιονομικά του μεγέθη και τους φορείς που βρίσκονται υπό την εποπτεία του, όσο και σε 

επίπεδο επιχειρήσεων όλων των αντικειμένων δραστηριότητας, από παραγωγικές και 

παροχής υπηρεσιών, έως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

 

3.6.1 Ο Εσωτερικός Έλεγχος σε ξένες χώρες  

 

Η κατανόηση της ιστορίας του ελέγχου σε διεθνή βάση, μπορεί να γίνει μέσα από γραπτά, 

όπως το έργο του Littleton (1933), όπου γίνεται αναφορά στην «British Companies Clauses 

Consolidated Act», η οποία πράξη του 1845 έδωσε την ευκαιρία, σε επαγγελματίες ελεγκτές 

να αναλαμβάνουν στο εξής τους ελέγχους αντικαθιστώντας ερασιτέχνες, που διενεργούσαν 

τους ελέγχους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς έως τότε (Littleton, 1933). Έτσι, 

εμφανίζεται πλέον ο έλεγχος στην Ευρώπη, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε 

άλλα κράτη.   

Το 1881, ο Pixley συγγράφει τον οδηγό περί καθηκόντων και ευθυνών των ελεγκτών, 

ενώ αργότερα το έτος 1892 εμφανίζεται το έργο του Dicksee (1892) με τον τίτλο “Auditing: 

A Practical Manual for Auditors”, το οποίο αποτέλεσε έναν οδηγό για ελεγκτές όταν ακόμη 

το επάγγελμα διατελούσε υπό τη γένεση του. 

Το 1905 συνέρχεται το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο λογιστών «First World Congress 

of Accountants» στο St. Louis των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτό, ο Arthur 

Lowes Dickenson, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια την καθοδήγηση της πρακτικής του 

ελέγχου μιας από τις κορυφαίες ελεγκτικές εταιρίες της Price Waterhouse (Dale et al. 2005), 
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συνέβαλε στην έκδοση του έργου περί ελεγκτικής του Robert H. Montgomery (1905) 

“American Εdition of Dicksee's Auditing», το οποίο ήταν βασισμένο στο προαναφερθέν 

πολύ σημαντικό έργο του Dicksee (1892), παρουσιάζοντας κριτική και επεκτάσεις του 

ελέγχου στις επιχειρήσεις. 

Ως τη δεκαετία του 1930, ο εσωτερικός έλεγχος βασιζόταν κυρίως στο να επαληθεύει 

τις διαδικασίες ελέγχου του Μάνατζμεντ μιας επιχείρησης και η δια ζώσης εξακρίβωση 

στοιχείων ήταν προαιρετική. Το 1939 ένα γεγονός σήμανε την αλλαγή στον τρόπο 

διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου. Η ανακάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων 

σχετιζόμενων με οικονομική απάτη στην εταιρία McKesson & Robbins το Δεκέμβριο του 

1939 (Dale et al. 2005), οδήγησε την επιτροπή SEC (Securities and Exchange Commission) 

το 1940 στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην έκδοση σχετικής αναφοράς της, με την 

οποία οι δια ζώσης επαληθεύσεις λογαριασμών καθίστατο πλέον υποχρεωτικές (Chatfield 

and Vangermeersch, 1996). H AICPA το ίδιο έτος εξέδωσε πράξη (Statement on Auditing 

Procedure (SAP) No. 1, 1939) (AICPA, 2006), με την οποία ο εσωτερικός έλεγχος απέκτησε 

πρακτικότερη μορφή. Πλέον τα ελεγκτικά καθήκοντα περιλάμβαναν υποχρεωτικά, την 

επιτόπια φυσική επαλήθευση αποθεμάτων, την επιβεβαίωση διαθεσίμων από τον ίδιο τον 

ελεγκτή, και άλλες δραστηριότητες που γίνονταν πλέον από τον ελεγκτή με φυσική 

παρουσία (Dale et al. 2005).  

Το 1941 ιδρύεται το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και ο εσωτερικός 

έλεγχος αρχίζει να επεκτείνεται περισσότερο σε λειτουργίες πέρα από τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, ο εσωτερικός έλεγχος γνωρίζει 

αλματώδη άνοδο, και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών δημοσιεύει το 1957 σχετική 

εργασία του με θέμα τις Αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Τη δεκαετία του 1980, πέντε οργανώσεις επαγγελματιών ελεγκτών- λογιστών, 

γνωστές με το προσωνύμιο: “Committee of Sponsoring Organizations” (COSO), [“Institute 

of Internal Auditors” (IIA), “American Institution of Certified Public Accountants” 

(AICPA),“American Accounting Association” (AAA), “Institute of Management 

Accountants” (IMA), “Financial Executives International” (FEI)], διαμορφώνουν την 

“Treadway Commission” η οποία το 1987 με έκθεσή της επικεντρώνεται στην απάτη, στον 

κίνδυνο και στη σημασία της πληροφόρησης και του ελέγχου για την ομαλή λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Έτσι πλέον η έννοια της απάτης και της δολιοφθοράς τίθεται στο επίκεντρο 

των ελέγχων και υπογραμμίζουν το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, που είναι να εντοπίζει 

περιστατικά απάτης αφού συμβούν, να αναπτύσσει μηχανισμούς πρόβλεψής τους πριν 

συμβούν και να περιορίζει τον κίνδυνο (Enterprise Risk Management). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

4.1 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και τα Χαρακτηριστικά της 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μα υπηρεσία ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική, η οποία σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2012). 

Διενεργεί προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και αναφέρεται στη διοίκηση της 

εταιρίας. Σκοπός της είναι να εποπτεύει και να αξιολογεί κατά πόσο το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου είναι επαρκές, αξιολογώντας συγχρόνως τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την πρόληψη 

της απάτης, και βοηθώντας εν τέλει τον οργανισμό να πραγματοποιήσει τους στόχους και το 

στρατηγικό του σχεδιασμό που η διοίκηση έχει θέσει. Το έργο της υπηρεσίας αυτής δεν 

περιορίζεται μόνο σε χρηματοοικονομικούς ελέγχους, αλλά διευρύνεται και καλύπτει όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα 

της τελευταίας και εντάσσεται στο οργανόγραμμά της. Τα μέλη της δίνουν αναφορά στο 

ανώτερο κλιμάκιο της διοίκησης της εταιρίας, γεγονός που προσδίδει στην υπηρεσία 

ανεξαρτησία και αυτονομία για την αντικειμενικότερη άσκηση των καθηκόντων της. Οι 

δράσεις και τα πλάνα της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου προσαρμόζονται στην πολιτική 

της κάθε εταιρίας, και ο προγραμματισμός των ελέγχων της θα πρέπει να εγκρίνεται από το 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας απαραιτήτως. Τέλος, οι εσωτερικοί ελεγκτές, που ανήκουν 

στην υπηρεσία, θα πρέπει να επιβάλλονται δια των γνώσεών τους στους συναδέρφους τους 

στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας, θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους και να 

μην αντικαθιστώνται από άλλους εργαζόμενους άλλων τμημάτων (Paterakis and Cefaratti, 

2014). 
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4.2 Η Οργάνωση και οι Αρμοδιότητες της Λειτουργίας του Εσωτερικού 

Ελέγχου 

 

Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου οργανώνεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, οι 

οποίες εκτός από εκτελεστικό περιεχόμενο έχουν, όπως έχει αναφερθεί προγενέστερα, και 

συμβουλευτικό ρόλο. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

(Paterakis and Cefaratti, 2014, Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013): 

 Ελέγχει τις λογιστικές εγγραφές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των βιβλίων 

και στοιχείων της επιχείρησης, όσον αφορά την πληρότητα, εγκυρότητα και 

αξιοπιστία. 

 Συντάσσει προϋπολογιστικές καταστάσεις και αναφορές, όπου τα προϋπολογισθέντα 

κόστη κάθε τμήματος συγκρίνονται με τα πραγματικά, παρέχοντας έτσι συμβουλές 

προς τη διοίκηση για αποφυγή κινδύνων και κατασπατάλησης των πόρων. 

 Ελέγχει διαδικασίες και λειτουργίες εντός της επιχείρησης, καθώς και θέματα που 

έχουν να κάνουν με την εργασία των υπόλοιπων τμημάτων και των εργαζομένων. 

Τέτοια θέματα είναι, για παράδειγμα, οι πολιτικές του τμήματος προσωπικού, από 

διαδικασίες προσλήψεων έως σχέσεις μεταξύ εργαζομένων. Επίσης, μπορούν να είναι 

διαδικασίες του τμήματος της παραγωγής και την αξιολόγηση όλου του φάσματος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις.  

 Ενημερώνεται για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις αποφάσεις της επιχείρησης και 

τον αξιολογεί ελέγχοντας αν συνάδει με την νομοθεσία. 

 Αξιολογεί επενδυτικές προτάσεις και ενέργειες. 

 Διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο και προσπαθεί με τις ελεγκτικές της 

διαδικασίες να τον προλάβει, καθώς και να εντοπίσει περιστατικά απάτης. 

 Εκτελεί ελέγχους για συγκεκριμένα θέματα ύστερα από αίτημα της διοίκησης. 

 Ελέγχει για την ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και το αν 

αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια. 

 Ελέγχει τη νομιμότητα στις συναλλαγές της εταιρίας με τρίτους, στις συναλλαγές της 

με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και τη νομιμότητα των αμοιβών των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου. 

 Συνδράμει στο έργο των εξωτερικών ελεγκτικών αρχών, παρέχοντάς τους 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί. 
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 Παρέχει ενημέρωση στη διοίκηση της εταιρίας σχετικά με όλα τα παραπάνω μέσω 

αναφορών, παρέχοντας πληροφορίες, συμβουλές και προτάσεις. 

 Ενημερώνει την επιτροπή ελέγχου για τη μεθοδολογία του ελέγχου, αλλά και για τα 

συμπεράσματά του. 

 

 

4.3 Η Αναγκαιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων όπου η αβεβαιότητα είναι δεδομένο, 

επιβάλλεται μεγαλύτερη διαφάνεια στον εσωτερικό έλεγχο (Holt and DeZoort, 2009, 

Archambeault et al., 2008). Η ύπαρξη της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση 

εξασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες, ιδιαίτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις με πολλούς 

εργαζομένους, μεγάλο όγκο συναλλαγών και οικονομικών μεγεθών, πολλά υποκαταστήματα 

ή και θυγατρικές. Ειδικά σε αυτές τις εταιρίες, επειδή είναι και εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο, ο νόμος επιβάλλει να έχουν οργανωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄110/17.5.2002).  

Επίσης, την αναγκαιότητα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κρίνει η απουσία 

οργανωμένης δομής σε μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαδικασίες που να 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών της. Τέλος, τοποθετείται σε τέτοια θέση στην 

ιεραρχία, ανάλογα με το βαθμό της σπουδαιότητας που προσδίδει στον εσωτερικό έλεγχο η 

κάθε εταιρία. Ο βαθμός της εξουσίας της σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ή τμήματα, 

καθώς και των αρμοδιοτήτων που αυτή έχει, καθορίζεται από τη θέση της στο 

οργανόγραμμα, και είναι τόσο υψηλός, όσο υψηλότερη είναι και η θέση της υπηρεσίας.  

 

 

4.4 Κανονισμός της Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ακολουθεί έναν κανονισμό, προκειμένου να λειτουργήσει 

σωστά. Η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός καθορίζει με δικά της κριτήρια τον κανονισμό 

λειτουργίας του τμήματος ή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις πολιτικές 

που έχει θέσει και τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και τη 

νομοθεσία. Μέσα στον κανονισμό της λειτουργίας καθορίζονται οι λόγοι που δικαιολογούν 

και καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, αναφέρονται 
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ο σκοπός της υπηρεσίας, ο διαχωρισμός των επιμέρους τμημάτων της με τις αρμοδιότητες 

που θα έχει το κάθε τμήμα, και τα επιμέρους καθήκοντα των στελεχών- εσωτερικών 

ελεγκτών της υπηρεσίας. Στο σώμα του κανονισμού είναι απαραίτητο να αναφέρονται 

θέματα σχετικά με ρυθμιστικές διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της 

Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στον κανονισμό. (Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, Απόφασή υπ’ Αριθμόν 5/204/14.11.2000). Επιπλέον, στον κανονισμό 

καθορίζονται τα συστήματα και οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, η μεθοδολογία του 

ελέγχου, η οργάνωση των λογιστικών, οικονομικών, μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών 

της επιχείρησης (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). Τέλος, στον κανονισμό της λειτουργίας 

της υπηρεσίας, καταγράφονται, τα προσόντα των ελεγκτών, ο κώδικας δεοντολογίας των 

εσωτερικών ελεγκτών και οι κανόνες συμπεριφοράς. 

 

  

4.5 Στοιχεία Εσωτερικού Ελεγκτή  

 

Η διαμόρφωση επαγγελματικών προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο πραγματοποιείται από 

το Συμβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου (IAASB, 2010), το οποίο έχει λάβει 

εξουσιοδότηση από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) των ΗΠΑ. Τα επαγγελματικά 

πρότυπα καθορίζουν τα στοιχεία του εσωτερικού ελεγκτή ως επαγγελματία. 

Η διοίκηση μιας επιχείρησης καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις εξουσίες και τις ευθύνες των εσωτερικών 

ελεγκτών, αφού λάβει υπόψη τα επαγγελματικά πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, 

λοιπόν, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι αυτός που θα εκφράσει τη βούληση της διοίκησης, 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες της, παρέχοντας υπηρεσίες εποπτικές και συμβουλευτικές προς 

αυτήν, εκτελώντας ελέγχους και δίνοντας αναφορές και αξιολογήσεις των 

ενδοεπιχειρησιακών συστημάτων. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται προσόντα που δεν 

περιορίζονται μόνο σε ελεγκτική επαγγελματική εμπειρία, αλλά περιλαμβάνουν και άλλα 

στοιχεία που θα αναλυθούν στην επόμενη υποενότητα και αφορούν στην επαγγελματική 

εμπειρία που έχει ο ελεγκτής ως εργαζόμενος άλλων τομέων, όπως είναι οι οικονομικές 

υπηρεσίες μιας εταιρίας, και επιπλέον στοιχεία συμπεριφορικά (Alzeban, 2015). 
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4.5.1 Προσόντα Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Τα Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζοντας τα πρότυπα διεξαγωγής του εσωτερικού 

ελέγχου, καθορίζουν τα προσόντα του εσωτερικού ελεγκτή που συνδέονται με την 

προσωπικότητά του και τον ρόλο που καλείται να εκπληρώσει. Πιο συγκεκριμένα κατά το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012, 2005), τον εσωτερικό ελεγκτή θα πρέπει κυρίως να 

τον χαρακτηρίζει η ανεξαρτησία (Επαγγελματικό Πρότυπο 100), με σκοπό να εκτελεί τον 

έλεγχο σε αμερόληπτη βάση. Η ανεξαρτησία του εξασφαλίζεται μέσω της υποστήριξης της 

διοίκησης στο έργο του, καθώς και της σωστής και επαρκούς δομής της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου, όπου τα καθήκοντά της δε θα συγχέονται με αυτά άλλων τμημάτων, και 

οι ελεγκτές θα είναι επαρκείς στον αριθμό και ανεξάρτητοι από άλλα καθήκοντα εντός και 

εκτός του οργανισμού (Επαγγελματικό Πρότυπο 110). Επίσης, πέρα από την ανεξαρτησία θα 

πρέπει ο ελεγκτής να έχει και αντικειμενικότητα (επαγγελματικό Πρότυπο 120), καθώς 

καλείται να ελέγξει και να νουθετήσει ή να διορθώσει πιθανές παρατυπίες των ίδιων του των 

συναδέρφων. Επομένως, δε θα πρέπει να επηρεάζεται από τα γεγονός ότι είναι και ο ίδιος 

εργαζόμενος αυτής της επιχείρησης και ότι τα συμφέροντά του συμπορεύονται με τα 

συμφέροντα της επιχείρησης, για αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρήσει ο 

ελεγκτής πέρα από την ανεξαρτησία του και την αντικειμενική του κρίση (Επαγγελματικό 

Πρότυπο 120).  

 Άλλο ένα πολύ σημαντικό προσόν του εσωτερικού ελεγκτή είναι η επαγγελματική του 

κατάρτιση. Το επαγγελματικό πρότυπο 200 καθορίζει πως ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει 

να διαθέτει επιστημονική εκπαίδευση, τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, 

και να εποπτεύει αποτελεσματικά τις εργασίες των συναδέρφων του τόσο στα άλλα τμήματα 

όσο και στο δικό του τμήμα (Επαγγελματικό Πρότυπο 230). Θα πρέπει, επίσης, να 

επιδεικνύει συμμόρφωση στους κανόνες συμπεριφοράς και στον κώδικα δεοντολογίας των 

εσωτερικών ελεγκτών, στο πλάνο της επιχείρησης και τους νόμους (Επαγγελματικό Πρότυπο 

240, 300). Όλα τα παραπάνω καθορίζουν και στοιχεία της προσωπικότητας του ελεγκτή, και 

διαμορφώνουν του κανόνες- πρότυπα συμπεριφοράς που θα πρέπει να εφαρμόζονται. 
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4.5.2 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών (Code of Ethics) 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει επιμεληθεί και εκδώσει τον Κώδικα Δεοντολογίας 

του Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για 

την καλύτερη και ποιοτικότερη εξάσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος σε μια επιχείρηση. 

Σε αυτόν καθορίζονται τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και οι κανόνες που 

βοηθούν τον εσωτερικό ελεγκτή στην εκτέλεση των καθηκόντων του και που βρίσκονται σε 

σύμπνοια με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς.  

Επίσης, η Διεθνής Επιτροπή Δεοντολογίας (International Ethics Committee) ασκεί την 

εποπτεία του κώδικα και των προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς και εισηγείται για 

διαπιστωμένες και αναγκαίες αλλαγές του Κώδικα Δεοντολογίας, εξετάζοντας και άλλα 

θέματα που μπορούν να προκύψουν και που σχετίζονται με τον κώδικα.  

 

 

4.5.2.1 Κανόνες Συμπεριφοράς (Rules of Conduct) 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, 

τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο εσωτερικός ελεγκτής και τα οποία 

συνδέονται με την ποιότητα του λογιστικού συστήματος και του ελέγχου (Institute of Internal 

Auditors, 2012
b
, Dhaliwal et al. 2010). Αυτά είναι η ακεραιτότητα, η αντικειμενικότητα, η 

εχεμύθεια και η επάρκεια του εσωτερικού ελεγκτή. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στην 

ακεραιότητα, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να είναι ένα άτομο με υπεύθυνο, ειλικρινή και 

τίμιο χαρακτήρα, ανεπηρέαστο όμως και αφοσιωμένο στην εργασία του, ακόμα και όταν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς του μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τη δική του θέση ή 

ακόμα και όταν δέχεται ενδεχομένως απειλές ή πιέσεις. Έτσι, δε θα εμπλέκεται σε υποθέσεις 

αντιδεοντολογικές και παράνομες, προσβάλλοντας έτσι και απαξιώνοντας το ελεγκτικό 

επάγγελμα.  

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να είναι αντικειμενικός στην κρίση του και στην 

άσκηση των καθηκόντων του και να επιδεικνύει αμεροληψία, εκτελώντας τα καθήκοντα που 

του έχουν ανατεθεί ανεπηρέαστα.  

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι άτομο εχέμυθο και διακριτικό στις συναναστροφές του 

και στον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών, που αποκτάει από τη διενέργεια των ελέγχων 

του. Θα πρέπει να τον διακρίνουν η λεπτότητα του χαρακτήρα, η διπλωματικότητα, η 
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ευγένεια και η υποµονή, στοιχεία που θα του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 

προβλήματα και να συνεργάζεται αποδοτικά µε άλλα στελέχη της επιχείρησης,  

Επίσης, τα στοιχεία αυτά θα του επιτρέπουν να διαχειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες 

με σεβασμό και να μην τοποθετεί σε καμία περίπτωση το προσωπικό του συμφέρον πάνω 

από το λειτούργημά του και τις αρχές του επαγγέλματός του.  

Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει ο εσωτερικός ελεγκτής την κατάλληλη επάρκεια 

γνώσεων και ικανοτήτων, τις οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναβαθμίζει και να 

εξελίσσει. Η διορατικότητα, σε συνδυασμό με την υψηλή του επιστημονική εκπαίδευση και 

δια βίου κατάρτιση, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελεγκτή 

προκειμένου αυτός να εντοπίζει, να αποτιμά και να προλαμβάνει με τις κατάλληλες μεθόδους 

τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Η εργασία του θα πρέπει να διέπεται από επαγγελματισμό και να 

είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργανώσεων για τον 

εσωτερικό έλεγχο. Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013) επισημαίνουν ιδιαίτερα, πως πολύ 

σημαντικό στοιχείο του εσωτερικού ελεγκτή συσχετιζόμενο με την επάρκειά του, είναι να 

εντοπίζει την απάτη, διενεργώντας ελέγχους και επαληθεύσεις, έχοντας επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, να την αποτρέπει, να δραστηριοποιείται και να εξετάζει το 

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας μέτρα για την βελτίωσή του, και τέλος να 

είναι προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια, ώστε να εντοπίζει τέτοια στοιχεία. Η σωστή του 

επαγγελματική κρίση στην άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος και η παροχή υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου, θα επιτευχθούν με την επιστημονική του γνώση και κυρίως με την 

εξειδίκευσή του στον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, οπότε και παραδίδει καλύτερα 

αποτελέσματα (Cohen et al. 2013, Moroney, 2007).  

Τα στοιχεία αυτά, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

και την Διεθνή Επιτροπή Δεοντολογίας, είναι πολύ σημαντικά, γιατί προσδίδουν επισημότητα 

και νομιμότητα στο ελεγκτικό επάγγελμα, μετατρέποντάς το σε λειτούργημα. Σε αυτά τα 

στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν τον εσωτερικό ελεγκτή σαν επαγγελματία και σαν 

χαρακτήρα, έχει βασιστεί η διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των 

εσωτερικών ελεγκτών στην πορεία των χρόνων. 
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4.5.3 Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει 

ορισμένες αρμοδιότητες που έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την παροχή ποιοτικού επιπέδου 

υπηρεσιών ελεγκτικών και συμβουλευτικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση της 

επιχείρησης και από τους εργαζομένους σε αυτήν, στα διάφορα τμήματά της. Οι υπηρεσίες 

αυτές δεν επικεντρώνονται μόνο σε εκτέλεση ελέγχων, αλλά επεκτείνονται σε αξιολογήσεις 

των λειτουργιών των τμημάτων και των ίδιων των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου. Οι 

αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών πιο αναλυτικά αφορούν (Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, 2012): 

 Την εκτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση του εταιρικού κινδύνου. Καθήκον του 

εσωτερικού ελεγκτή είναι να ανιχνεύει σημεία και επενδυτικές κινήσεις, όπου οι κίνδυνοι 

είναι υψηλοί. Έπειτα, θα πρέπει να αξιολογεί τον κίνδυνο, να εντοπίζει τους λόγους της 

επικινδυνότητας και να εισηγείται στη διοίκηση για την πρόληψη του κινδύνου. 

 Τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και μεγεθών και την εξασφάλιση ότι τηρούνται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του νόμους και τους κανονισμούς.  

 Τον έλεγχο ότι οι διαδικασίες, τα τμήματα και οι εργαζόμενοι είναι σύμφωνα με τον 

κανονισμό και τους στόχους της διοίκησης. 

 Τον έλεγχο ότι ο ίδιος ο έλεγχος είναι επαρκής. 

 Την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν περιστατικά φθοράς της υλικής και άυλης περιουσίας 

της επιχείρησης, εκούσιας ή ακούσιας, απάτης και κατάχρησης. 

 Την εξασφάλιση ότι οι πολιτικές και το πλάνο της διοίκησης σε θέματα επιχειρησιακά, 

όπως οι προσλήψεις, οι συνεργασίες, οι αξιολογήσεις, οι επενδύσεις, τα δάνεια και οι 

λοιπές χρηματοδοτήσεις, οι πωλήσεις και οι αγορές και κάθε είδους συναλλαγές, η 

διαχείριση της περιουσίας και των διαθεσίμων, τηρούνται.  

 Επίσης, την παροχή προτάσεων για την βελτίωση των διαδικασιών σχετικά με τις 

παραπάνω λειτουργίες και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. 

 Τον έλεγχο της αποδοτικότητας των αποφάσεων της διοίκησης και του μάνατζμεντ σε 

όλα τα επίπεδα. 

 Τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων σε 

συνεργασίας με τους επαγγελματίες των πληροφοριακών στην εταιρία (Steinbart et al. 

2013). 
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 Την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εργασίας των υπαλλήλων της εταιρίας και της 

επικοινωνίας μεταξύ τους, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 Την επιβολή τους στους συναδέρφους τους, δια των γνώσεών τους, την εξασφάλιση της 

αποδοχής από αυτούς και την καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα. 

 Τον έλεγχο του κόστους των τμημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου, την σύγκρισή του κόστους με τις προϋπολογισθείσες προβλέψεις 

του και την παροχή στη διοίκηση συμβουλών σχετικών με την μείωση του κόστους. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές, επίσης, πρέπει να ενημερώνονται για την πορεία των αγορών, 

των εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον και ειδικά στον ανταγωνισμό και να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη διοίκηση. 

Επομένως, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη διοίκηση, γεγονός που υπογραμμίζει τη 

σπουδαιότητά του εσωτερικού ελέγχου για έναν οργανισμό στο σύνολό του, όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουμένως (Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, Paterakis 

and Cefaratti, 2014, Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται οι σημερινές επιχειρήσεις, 

καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις διεθνώς, συνεχώς μεταβάλλεται, λόγω καινούργιων 

οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, και λόγω της γενικότερης σύγχυσης που επικρατεί. 

Είναι ένα περιβάλλον ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο, κρύβοντας πολλούς κινδύνους. 

Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από τον ανταγωνισμό που επικρατεί τόσο στο 

εξωτερικό περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο ελληνικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον, ο γραφειοκρατικός και άκαμπτος δημόσιος τομέας με την 

χαρακτηριστική έλλειψη οργάνωσης (Philippidou et al. 2004) και η κακή δημοσιονομική 

πολιτική και διαχείριση του δημοσίου χρήματος, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μία 

αδυναμία να αποδώσουν αποτελέσματα οι προσπάθειες για εξασφάλιση ρευστότητας από τις 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα η οικονομία και κατ’ επέκταση οι 

αγορές. 

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί αστάθεια, καθιστώντας έτσι δύσκολη την ομαλή ροή 

διαδικασιών τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων όσο και στο εξωτερικό. 

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι είναι απαραίτητοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις, 

μηχανισμοί που διαρκώς θα εκσυγχρονίζονται και θα βελτιώνονται, με στόχο να 

καταπολεμηθούν περιστατικά δόλου και απάτης, τα οποία μπορούν να αλλοιώσουν εικόνα 

της επιχείρησης στις αγορές και ενώπιον των επενδυτών.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως η μελέτη της βιβλιογραφίας δείχνει, είναι αυτός δίνει τη 

δυνατότητα, να εντοπιστούν εσωτερικές ελλείψεις και λοιπές αδυναμίες, καθώς παρέχει 

πληροφορίες εν των έσω. Επίσης είναι αυτός θα δώσει λύσεις και κατευθυντήριες γραμμές 

για βελτίωση των διαδικασιών αποτρέποντας περιστατικά απάτης (Reffett, 2010). 

Συγκεκριμένα, μέσω του εσωτερικού ελέγχου, καθίσταται εφικτός ο έγκαιρος εντοπισμός 

μιας απάτης, ενώ από την άλλη μεριά γίνεται μία αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

κινδύνου, γεγονός που αποδεικνύει πως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα θέμα 
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μείζονος σημασίας, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στην ελληνική επιχείρηση (Νεγκάκης 

και Ταχυνάκης, 2013).  

 Η σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε μία επιχείρηση έχει και διοικητικές 

προεκτάσεις πέρα από τις χρηματοοικονομικές και την άμυνα απέναντι στον κίνδυνο. 

Εξασφαλίζει, εργασιακό περιβάλλον ακρίβειας, διαφάνειας και ποιότητας, επηρεάζοντας 

θετικά τη συμπεριφορά των εργαζομένων κατά την εργασία τους, την απόδοσή τους και την 

προδιάθεση για λάθη και απάτη (Nejatia et al. 2007). Επιπλέον, οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων προκειμένου να προστατέψουν και να προλάβουν ακούσιες ή εκούσιες 

ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις με αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τα αποτελέσματα όσο και 

για την εικόνα της επιχείρησης προβαίνουν στην υιοθέτηση και ανάπτυξη κατάλληλων 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Σ.Ε.Ε). Επομένως, ο εσωτερικός έλεγχος και τα 

συστήματά του αποβλέπουν κυρίως στο να αξιολογήσουν τη διαδικασία που εφαρμόζεται 

από την επιχείρηση κατά την συλλογή, ανάλυση, απεικόνιση και κυρίως τη χρήση λοιπών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων και δεικτών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τρίτους, και 

διαμορφώνουν τις σχέσεις που έχει η επιχείρηση με το περιβάλλον της, όπως είναι οι 

επενδυτές, οι ανταγωνιστές, οι φορείς και οι αρχές (Abbott et al. 2007). Η ελεγκτική και ο 

εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να είναι από τη φύση τους, εργαλεία 

για την ίδια την ύπαρξη και τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης (going 

concern), για αυτό το λόγο τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ανιχνεύτηκε νωρίς η 

σπουδαιότητα και η ανάγκη να οριστούν κατευθυντήριες γραμμές για χάραξη πολιτικών και 

αρχών ελέγχου στις επιχειρήσεις. 

 Ένα σωστά δομημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου συνδράμει στη βέλτιστη 

εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης και των διαδικασιών, ώστε οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται να στηρίζονται σε συμπεράσματα που έχουν διεξαχθεί βάσει ενός ενδελεχούς 

ελέγχου που στηρίζεται σε κατάλληλα τεκμήρια και δικλείδες ασφαλείας. Με τον τρόπο 

αυτόν, θα προλαμβάνονται λάθη και παρατυπίες, οι οποίες χωρίς την ύπαρξη του εξωτερικού 

ελέγχου μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις και σε μια κακή διοίκηση (Soh and 

Martinov-Bennie, 2011). Ως εκ τούτου, απαιτούνται επαγγελματίες που με τις γνώσεις και 

την εμπειρία τους θα εντοπίζουν λάθη (Naiker and Sharma, 2009), εκούσια ή ακούσια, 

παρατυπίες στις διαδικασίες, απώλεια και φθορά στοιχείων, και με την εργασία τους θα 

συμμορφώνουν τους υπόλοιπους εργαζομένους, ώστε να εναρμονίζεται το παραγωγικό 

αποτέλεσμα της εργασίας τους με τα πρότυπα του ελέγχου και τους νόμους. Επίσης, ο 

έλεγχος θα προλαμβάνει ζημιογόνα για την επιχείρηση γεγονότα, ουσιώδη σφάλματα, όπως 

και περιστατικά απάτης. Όλα τα παραπάνω, σημαίνουν πως αν ο εσωτερικός έλεγχος υπάρχει 
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και εκτελείται σωστά, τότε η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να λάβει ορθές αποφάσεις και να 

εκπληρώσει με αυτόν τον τρόπο τους στόχους της (Rus, 2012). Για να πραγματοποιηθεί κάτι 

τέτοιο, οι διοικήσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν τους διαθέσιμους πόρους της εταιρίας, 

δηλαδή το κόστος που απαιτεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με τελικό 

στόχο να διανέμουν τους πόρους και να προϋπολογίσουν το κόστος.  

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια υπηρεσία ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική, η οποία σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες της επιχείρησης (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2012). 

Διενεργεί προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και αναφέρεται στη διοίκηση της 

εταιρίας. Σκοπός της είναι να εποπτεύει και να αξιολογεί κατά πόσο το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου είναι επαρκές, αξιολογώντας συγχρόνως τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την πρόληψη 

της απάτης, και βοηθώντας εν τέλει τον οργανισμό να πραγματοποιήσει τους στόχους και το 

στρατηγικό του σχεδιασμό που η διοίκηση έχει θέσει. Το έργο της υπηρεσίας αυτής δεν 

περιορίζεται μόνο σε χρηματοοικονομικούς ελέγχους, αλλά διευρύνεται και όλο το φάσμα 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Οι δράσεις της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου 

προσαρμόζονται στην πολιτική της εκάστοτε εταιρίας, και ο προγραμματισμός των ελέγχων 

της θα πρέπει απαραιτήτως να εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Τέλος, 

οι εσωτερικοί ελεγκτές, που ανήκουν στην υπηρεσία, θα πρέπει να επιβάλλονται δια των 

γνώσεών τους στους συναδέρφους τους που ανήκουν στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας, θα 

πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους και να μην αντικαθιστώνται από άλλους 

εργαζόμενους άλλων τμημάτων (Paterakis and Cefaratti, 2014). 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει επιμεληθεί και εκδώσει τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες και κατευθυντήριες 

γραμμές για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξάσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού 

ελεγκτή σε μια επιχείρηση. Σε αυτόν καθορίζονται τα πρότυπα επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και οι κανόνες, που βοηθούν τον εσωτερικό ελεγκτή στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, και που βρίσκονται σε σύμπνοια με την κείμενη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς.  

Η ύπαρξη της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση εξασφαλίζει τη 

διαφάνεια στις διαδικασίες, ιδιαίτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις με πολλούς εργαζόμενους, 

μεγάλο όγκο συναλλαγών και οικονομικών μεγεθών, πολλά υποκαταστήματα ή και 

θυγατρικές. Επίσης, την αναγκαιότητα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κρίνει η απουσία 

οργανωμένης δομής σε μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαδικασίες που να 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών της. 
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Οι Coram et al. (2007), τονίζουν πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι τόσο σημαντικός για 

μια επιχείρηση, ώστε όταν αυτή διαθέτει ειδικό τμήμα ή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, 

μπορεί να εντοπίσει την απάτη σε σχέση με άλλες που δεν έχουν. Η ύπαρξη όμως της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ή ενός εσωτερικού ελεγκτή δεν διασφαλίζει οπωσδήποτε την 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, εάν δεν συνδέεται το έργο της υπηρεσίας ή του 

εσωτερικού ελεγκτή με την ποιότητα.  

Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει και την ποιότητα στο σύνολο των 

λειτουργιών μίας επιχείρησης, και ταυτίζεται με την διοικητική διάσταση του όρου ποιότητα 

(Feigenbaum, 1997). Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και η αποδοτικότητά του, 

σχετίζονται με τις προσδοκίες της διοίκησης από τον εσωτερικό έλεγχο για άριστα 

αποτελέσματα (Sarens and De Beelde, 2006), γεγονός που επαληθεύεται από το ότι η 

ποιότητα ορίζεται ως η διακύμανση μεταξύ των προσδοκιών για το αποτέλεσμα του έργου 

που παραδίδεται και της πραγματικής απόδοσης (Munhurrun et al. 2010, Brady and Cronin, 

2001).  

Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται άμεσα με παράγοντες όπως η 

εξειδίκευση των ελεγκτών σε θέματα ελέγχου και η υπευθυνότητα των ελεγκτών (Butcher et 

al. 2013). Αυτό δίνει μια ανθρωποκεντρική διάσταση στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Τα ευρήματα των Ho και Hutchinson (2010), σχετικά με το ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί 

να υποκαταστήσει τον εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του ελεγκτικού κόστους, 

κάνει σαφές ότι πέρα από τα κόστη η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο για την ανίχνευση των αδυναμιών της επιχείρησης και την πρόληψή τους.  

Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Arnord, 2009), καθορίζουν ότι ο έλεγχος θα πρέπει να 

διεξάγεται τόσο κατά την αρχή της χρήσης όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επίσης, θα 

πρέπει να είναι συνεχιζόμενη και να παίρνει τη μορφή εσωτερικής αξιολόγησης. Η διεξαγωγή 

μιας ανεξάρτητης έρευνας απαιτεί, την ακρίβεια και την ορθότητα της εσωτερικής 

αξιολόγησης από το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ορθότητα της έκθεσης 

του εσωτερικού ελέγχου, η οποία συντάσσεται από την Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, που συντελείται εντός της 

επιχείρησης, θα πρέπει να βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια, έτσι ώστε να εξαχθούν σωστά 

συμπεράσματα. Αυτά τα κριτήρια είναι και ενδείξεις της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, 

καθώς και της εναρμόνισης της επιχείρησης με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και 

με τα επαγγελματικά πρότυπα. 
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Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου όπως προκύπτει και από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση, είναι η εγκυρότητα των στοιχείων που παρουσιάζονται, τόσο 

στις αξιολογήσεις, όσο και στην κοινοποίηση των αξιολογήσεων, οι οποίες θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να είναι επικαιροποιημένες και να παρουσιάζονται ολοκληρωμένες. Επιπρόσθετα, 

η απουσία συνήθων λαθών και παραλήψεων είναι εξίσου σημαντική. Τα συμπεράσματα του 

ελέγχου θα πρέπει να στηρίζονται στις αρχές της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας 

των ελεγκτών και να σέβονται τους κώδικες δεοντολογίας ως προς την προστασία τρίτων. 

Επίσης θα πρέπει να διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος ρόλο διορθωτικό, ανασταλτικό και 

προληπτικό. Όταν τα στοιχεία αυτά εκλείπουν, χάνεται και ένα σημαντικό κομμάτι της 

αξιοπιστίας τόσο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όσο και του έργου των 

εσωτερικών ελεγκτών και βλάπτεται η εικόνα της επιχείρησης.  

Στο πεδίο του κινδύνου του εσωτερικού ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές μιας 

επιχείρησης, φέρουν την ευθύνη για την εκτίμηση των κινδύνων τόσο αυτών που πηγάζουν 

από αδυναμίες στο εσωτερικό της επιχείρησης (ενδογενείς κίνδυνοι) όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος λόγου χάρη, οι αλλαγές στις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 

(Danescu et al. 2010, Kaplan et al. 2010). Μια καλή διοίκηση του κινδύνου είναι αυτή που 

διατηρεί τον ανεπιθύμητο κίνδυνο σε επιτρεπτά όρια και εκμεταλλεύεται την πλευρά τους 

που μπορεί να φέρει ευκαιρίες (Hopkin, 2012). Για την αξιολόγηση του κινδύνου και της 

ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου έχουν διαμορφωθεί διάφορα υποδείγματα, όπως το 

COCO, το COBIT και οι κατευθυντήριες εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής Βασιλείας. Το 

πιο διαδεδομένο όμως είναι το υπόδειγμα COSO (COSO, 1992) και αποτελεί το πλέον 

ολοκληρωμένο υπόδειγμα για τη μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου και την 

αξιολόγηση του κινδύνου (Allegrini et al. 2009). Επίσης στόχος του υποδείγματος είναι να 

θέσει δικλίδες ασφαλείας, στα συστήματα μιας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω 

παραμέτρους (Moeller, 2013), όπως το περιβάλλον του ελέγχου (Environment Control), η 

εκτίμηση του κινδύνου (Risk Assessment), ο έλεγχος των δραστηριοτήτων (Activities 

Control), οι πληροφορίες και οι επικοινωνίες (Information and Communication) και η 

παρακολούθηση (Monitoring). 

Οι συνιστώσες του υποδείγματος COSO είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και είναι αυτές 

που καθορίζουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου.  
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5.2 Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη βιβλιογραφική μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου και δεν επεκτάθηκε σε εμπειρική επαλήθευση των συμπερασμάτων της θεωρητικής 

έρευνας. Θα μπορούμε επομένως να διερευνηθεί με στατιστικές μεθόδους η συμβολή της 

ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων.  

Η μελέτη για τη σύνδεση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου με τις 

χρηματοοικονομικές αναφορές μιας εταιρίας προς το εξωτερικό της περιβάλλον είναι 

περιορισμένη και υπάρχει υψηλή συσχέτιση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου με την 

αποτελεσματική διαχείριση των κερδών της επιχείρησης (Prawitt et al. 2009). Αυτό, θα 

μπορούσε να διερευνηθεί ποσοτικά στον ελληνικό χώρο και να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η 

απουσία μιας τέτοιας συσχέτισης. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας 

εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ποιότητα, και να ενισχύσουν την 

ανεξαρτησία και το εύρος του ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), παρουσιάζουν 

υψηλότερα κόστη ελέγχου σε σχέση με της επιχειρήσεις με μικρότερα επίπεδα εσωτερικού 

ελέγχου (Zaman et al. 2011), δημιουργεί την ευκαιρία για περαιτέρω μελέτη της περίπτωσης 

αυτής στο ελληνικό περιβάλλον που είναι απαιτητικό. Επιπλέον, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να 

διαπιστωθεί ποσοτικά, αν τα συστήματα του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του ποιοτικού ελέγχου. 
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