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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
1.1. Εισαγωγικά 

 
Στην σύγχρονη, παγκοσµιοποιηµένη πλέον οικονοµία, όπου οι επιχειρήσεις 

και κυρίως οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, ξεφεύγουν από τα στενά σύνορα της 
χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται και αποσκοπούν στην άντληση κεφαλαίων 
τόσο από εγχώριους αλλά και διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα αναζητούν 
συνεργασίες µε πελάτες και προµηθευτές εντός και εκτός συνόρων, καθίσταται 
επιτακτική και αναγκαία η ύπαρξη ακριβής και επαρκούς πληροφόρησης των 
δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων τους. 
 
Ως γνωστό, αυτό γίνεται µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µίας επιχείρησης 
και κατά κύριο λόγο µέσω του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσης. 
 
Οι καταστάσεις αυτές παράγονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, εφαρµόζοντας τόσο 
τις λογιστικές αρχές που διέπουν την κάθε χώρα, όσο και τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια.  
 

Η πληροφόρηση όµως που παράγουν οι προαναφερόµενες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, παρέχεται από την ίδια την επιχείρηση, που 
επιθυµεί να αντλήσει κεφάλαια από επενδυτές, να λάβει δάνεια από τράπεζες, να 
συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε πελάτες και προµηθευτές, κλπ. 
Αυτό όµως ενέχει τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης και της παραπλάνησης, είτε 
ακούσια (λάθη και παραλείψεις) είτε εκούσια (δηµιουργική λογιστική: π.χ. µείωση 
των εµφανιζόµενων κερδών για αποφυγή φόρου, ωραιοποίηση στοιχείων -όπως 
µειωµένες υποχρεώσεις µε µετάθεσή τους σε άλλες χρήσεις- για επίτευξη έγκρισης 
δανείου από τράπεζα, αύξηση κερδών για προσέλκυση επενδυτών, κλπ).  
 
Αποτέλεσµα της δηµιουργικής λογιστικής είναι διάφορα σκάνδαλα που κατά καιρούς 
έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τον επιχειρηµατικό κόσµο. Παρατηρούµε την 
ξαφνική κατάρρευση µεγάλων επιχειρήσεων, που µε βάση τους ισολογισµούς τους 
και τα αποτελέσµατα χρήσης τους εµφανίζονταν «οικονοµικά εύρωστες». Συνέπεια 
αυτών η απώλεια χρηµάτων από τους επενδυτές, απώλεια θέσεων εργασίας,  µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια στις τράπεζες και άλλα. 
Σηµειώνουµε ότι τα παραπάνω φαινόµενα δεν αποτελούν αποκλειστικότητα των 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Συνέβαιναν και συµβαίνουν σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις και του δηµόσιου τοµέα, µε αποτέλεσµα την οικονοµική κρίση 
ολόκληρων χωρών. 
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Κατά συνέπεια τίθεται επιτακτική η ανάγκη του ελέγχου των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των 
οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον των ιδίων, όσο 
και από το εξωτερικό τους περιβάλλον. 
 

Ο εξωτερικός έλεγχος 1 θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο τον έλεγχο της 
ορθότητας και πληρότητας των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης ή του 
δηµόσιου οργανισµού, από έναν φορέα τελείως ανεξάρτητο από την ελεγχόµενη 
οντότητα.  
Βασικός του στόχος πρέπει να είναι ο εξονυχιστικός έλεγχος όλων των διαθέσιµων 
οικονοµικών στοιχείων, η κατά γράµµα εφαρµογή των αποδεκτών λογιστικών 
κανόνων και αρχών, µε απώτερο στόχο την σωστή και αµερόληπτη πληροφόρηση 
των ενδιαφεροµένων (επενδυτών, πελατών, τραπεζών, κράτους, κλπ), προκειµένου να 
έχουν πλήρη εικόνα της πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της 
ελεγχόµενης οντότητας, ώστε να προβούν στις ανάλογες κινήσεις (αγορά µετοχών, 
σύναψη συµφωνίας συνεργασίας, έγκριση δανείου, επιµερισµός δηµοσίων δαπανών, 
κλπ).1Στοχεύει δηλαδή στην πιστοποίηση του κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 
µίας επιχείρησης απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση και την 
οικονοµική κατάσταση της επιχειρηµατικής οντότητας. 

 
Από την άλλη ο εσωτερικός έλεγχος 2 θα πρέπει να έχει κυρίως ως στόχο του  

την ενηµέρωση των ιδιοκτητών της επιχείρησης ή του δηµόσιου οργανισµού για την 
πορεία της , τον εντοπισµό λαθών στους λογιστικούς χειρισµούς και την διόρθωση 
αυτών, τον συντονισµό των ενεργειών του µάνατζµεντ της επιχείρησης προς την 
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ή του δηµόσιου οργανισµού , που συνήθως 
είναι η αύξηση της δραστηριότητάς της και της κερδοφορίας της. 
 
 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην δηµιουργία της ελεγκτικής επιστήµης. 
 

 
Αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας είναι ο εσωτερικός έλεγχος στα 

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), µε έµφαση κυρίως στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ).  
 
Για το σκοπό αυτό αντλούµε πληροφορίες από την ελληνική και την ξένη 
βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και από πολλούς ιστότοπους, προκειµένου να 
εντοπίσουµε τις ανάγκες που οδήγησαν στην δηµιουργία της ελεγκτικής επιστήµης 
και να δούµε την ιστορική της εξέλιξη καθώς και τον τρόπο  εφαρµογής της στην 
χώρα µας, µέσα από το υφιστάµενο νοµοθετικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. 

                                                           
1http://andreaskoutoupis.blogspot.gr:  «Έννοια και περιεχόµενο Ελεγκτικής», 15/2/2012. 
2
Φάκος: «Ο εσωτερικός έλεγχος και το συναφές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου», Epsilon 7, 

30/11/2007, σελ.2713-2719. 
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Παράλληλα ερευνώντας τους δικτυακούς τόπους τόσο των ελληνικών όσο και των 
αγγλικών και αµερικανικών πανεπιστηµίων, προσπαθούµε να αντλήσουµε 
πληροφορίες για τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου που υφίστανται στα εν λόγω 
ιδρύµατα. 
 
Τελικός µας στόχος είναι να διερευνήσουµε κατά πόσο εφαρµόζεται ο εσωτερικός 
έλεγχος στα ΝΠ∆∆ και κυρίως στα ΑΕΙ, να προβούµε σε δικές µας προτάσεις και 
παρατηρήσεις και τέλος να προσδιορίσουµε την αξία και αποτελεσµατικότητα της 
ελεγκτικής συνολικά. 

 
 
1.2. ∆οµή της εργασίας 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η δοµή της παρούσας εργασίας έχει ως 
εξής: 
 
Στο παρόν Κεφάλαιο 1 γίνεται µία εισαγωγή στο θέµα της εργασίας και τον τρόπο 
ανάλυσής του.  
 
Στο Κεφάλαιο2 προχωρούµε σε µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον 
κλάδο της ελεγκτικής.  
 
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζουµε την έννοια της ελεγκτικής, τα στάδια και τα είδη του 
ελέγχου. Στην συνέχεια κάνουµε µία ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της 
ελεγκτικής από την εµφάνισή της έως και σήµερα. 
Περαιτέρω αναλύουµε διεξοδικά το πλαίσιο της ελεγκτικής στην χώρα µας, όπως 
αυτό έχει διαµορφωθεί µε βάση την ελληνική νοµοθεσία καθώς και την εφαρµογή 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
 Επίσης  ασχολούµαστε µε διεθνείς οργανισµούς που είναι επιφορτισµένοι µε την 
θέσπιση κανόνων και διαδικασιών του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Σηµειώνεται ότι και 
η χώρα µας είναι µέλος των οργανισµών αυτών.  
 
Στο Κεφάλαιο 4 και έχοντας πλέον κατανοήσει την έννοια της ελεγκτικής, την 
διάκριση του ελέγχου σε εσωτερικό και εξωτερικό, και έχοντας ασχοληθεί µε την 
διαχρονική εξέλιξη της ελεγκτικής και την εφαρµογή της στην Ελλάδα, 
επικεντρωνόµαστε στον εσωτερικό έλεγχο των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (ΝΠ∆∆) της χώρας µας.  
 
Στο Κεφάλαιο 5 ασχολούµαστε µε τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των  
Ελληνικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και της Κύπρου, καθώς και των αντίστοιχων 
του εξωτερικού, κυρίως της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ. 
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Τέλος στο Κεφάλαιο 6 καταλήγουµε στα  συµπεράσµατα στα οποία οδηγηθήκαµε 
από την έρευνά µας σχετικά µε τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των ΝΠ∆∆ και 
των ΑΕΙ, αποτιµούµε την αξία και αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου και 
της ελεγκτικής επιστήµης συνολικά και παραθέτουµε ιδέες και σκέψεις για 
µελλοντική έρευνα και µελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 
2.1. Εισαγωγικά 
 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς µε τον τοµέα της 
ελεγκτικής (auditing). Όλοι οι συγγραφείς και ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα 
της ύπαρξης συστηµάτων ελέγχου.  
 
Για την συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, έγινε αναδροµή σε βιβλία, 
σε άρθρα καθώς και στο διαδίκτυο, προκειµένου να βρεθούν πηγές άντλησης των 
απαραίτητων πληροφοριών. 
 
Στην ενότητα 2.2. κάνουµε µία αναφορά σε διάφορους συγγραφείς σχετικά µε τον 
ορισµό, τον σκοπό και την σπουδαιότητα της ελεγκτικής, και στην ενότητα 2.3. 
προχωράµε σε ανακεφαλαίωση των προαναφερθέντων. 
 

2.2.Αναφορά σε πηγές έρευνας 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: 
 

Οι Νεγκάκης και  Ταχυνάκης3
θεωρούν ότι η ελεγκτική αποτελεί έναν από 

τους σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήµης. Η συνεχώς αυξανόµενη 
ανάγκη για πληροφόρηση αλλά και διαφάνεια, οδήγησε στην ανάγκη σύνταξης 
αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
Η εν λόγω αξιοπιστία είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την ορθή τήρηση των γενικά 
παραδεκτών λογιστικών αρχών και κανόνων. Η διαδικασία του ελέγχου είναι αυτή 
που διασφαλίζει τα παραπάνω και εν προκειµένω την αξιοπιστία των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. 
Μεγάλη σηµασία δίνεται στον εσωτερικό έλεγχο µίας επιχείρησης. Ιδιαίτερα στην 
σύγχρονη οικονοµία, η διοίκηση µίας επιχείρησης δεν έχει την δυνατότητα να 
επιβλέπει όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητές της, ειδικά όταν το µέγεθος µιας 
επιχείρησης αναπτύσσεται και οι διάφορες λειτουργίες της γίνονται ολοένα και πιο 
πολύπλοκες. 
 Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη ύπαρξης ενός µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου, που θα 
παρακολουθεί και θα αναλύει εκ των έσω όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες 
της επιχείρησης, παρέχοντας πολύτιµες πληροφορίες στην διοίκηση, οι οποίες θα 
πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους της ίδιας της 
επιχείρησης. Παρά το γεγονός αυτό, για να είναι αποτελεσµατικό το έργο της, θα 

                                                           
3
Νεγκάκης & Ταχυνάκης: «Σύγχρονα θέµατα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», ∆ιπλογραφία, 
Αθήνα 2013. 
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πρέπει να είναι ανεξάρτητη και αντικειµενική, προκειµένου να παρέχει τη σωστή 
πληροφόρηση στην σωστή στιγµή, προσθέτοντας έτσι αξία στην επιχειρηµατική 
οντότητα και βοηθώντας στην βελτίωση των λειτουργιών της. 
 Ένα ακόµη σηµαντικό έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η εκτίµηση του 
επιχειρηµατικού κινδύνου (business risk), µε σκοπό την πρόληψη ή ακόµη και την 
εξάλειψή του. Με τον τρόπο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος θα βοηθήσει την επιχείρηση 
να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους.  
 

Ο Καραµάνης 4
παρουσιάζει τον έλεγχο ως µέρος της λύσης στα πολύ 

σηµαντικά ζητήµατα της απόδοσης ευθυνών και της διαφάνειας.  
Αναφέρεται στην σπουδαιότητα του ελέγχου, ιδίως µετά και την υιοθέτηση των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.  
Προσεγγίζει τον έλεγχο ως µία διαδραστική διαδικασία συλλογής των απαιτούµενων 
πληροφοριών και εφαρµογής επαγγελµατικής κρίσης. Κατά την άποψή του ο έλεγχος 
είναι µια δραστηριότητα που δεν στηρίζεται µόνο στην ελεγκτική και την λογιστική, 
αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως της διοίκησης των επιχειρήσεων, της 
στατιστικής, της πληροφορικής, κλπ. 
Τονίζει ότι ο έλεγχος είναι µια δραστηριότητα που εξετάζει το σύνολο των πτυχών 
µίας επιχείρησης, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά λογιστικά µεγέθη και τον απλό 
έλεγχο των παραστατικών παρελθόντων συναλλαγών.  
Αναφέρει ακόµη ότι ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µίας 
επιχείρησης δεν αποτελεί υπόθεση ενός και µόνου κράτους, αυτού στο οποίο έχει την 
έδρα της η επιχειρηµατική οντότητα, αλλά είναι µία δραστηριότητα που ρυθµίζεται 
και επηρεάζεται από διεθνείς πολιτικοοικονοµικούς παράγοντες  στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποιηµένης πλέον οικονοµίας. 
Περαιτέρω ασχολείται µε την ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής,  τα είδη του ελέγχου, 
τον τρόπο εφαρµογής του, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής και άλλα. 
 

Ο ∆ρίτσας 5
ασχολείται µε το πλαίσιο του «∆ιεθνούς Οργανισµού των 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων» (International Organization of Supreme Audit 
Institutions ή INTOSAI). Μέλος του συγκεκριµένου Οργανισµού είναι και η χώρα 
µας. Περαιτέρω  αναλύει τις βασικές αρχές και τους στόχους του ελέγχου στον 
δηµόσιο τοµέα. 
 

Ο προαναφερόµενος 6 κάνει επίσης λόγο για την σηµασία των ανεξάρτητων 
ελέγχων στον δηµόσιο τοµέα από επίσης ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς του ίδιου 
του δηµοσίου. Τονίζει την σηµασία της ανεξαρτησίας του ελεγκτή από την 

                                                           
4
Καραµάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα», ΟΠΑ, Αθήνα 2008. 
5
∆ρίτσας: «Ελεγκτική ∆ηµοσίου Τοµέα: Οι βασικές έννοιες», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Μάιος 2015, σελ.436-

447. 
6
∆ρίτσας: «Ελεγκτική ∆ηµοσίου Τοµέα: Τα διεθνή πρότυπα», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Απρίλιος 2015, σελ.349-

354. 
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ελεγχόµενη οντότητα. Αναφέρεται τέλος στο νοµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τον έλεγχο 
του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα. 

 
Ο Παπαστάθης 7  αναφέρει ότι ένας ελεγκτής, εκτός από τις απαραίτητες 

γνώσεις λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής, θα πρέπει να κατέχει συγκεκριµένες 
ελεγκτικές τεχνικές, όπως η σωστή επικοινωνία µε τους ελεγχόµενους, η άριστη 
χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, κλπ, καθώς και εργαλεία ελέγχου, όπως η χρήση 
οικονοµικών µοντέλων και αριθµοδεικτών και άλλα, προκειµένου να είναι σε θέση να 
αντλήσει τα απαιτούµενα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει τον έλεγχο 
µίας επιχείρησης. 
 

Ο Φάκος
8
επικεντρώνεται στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. 

Αναφέρεται στον βασικό στόχο (προώθηση της εύρυθµης λειτουργίας της 
επιχείρησης σε όλους τους τοµείς) και στους ειδικότερους στόχους του εσωτερικού 
ελέγχου (διασφάλιση και προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, 
ακρίβεια και αξιοπιστία πληροφοριών που εµφανίζονται στους λογαριασµούς, 
επαλήθευση της εφαρµογής της πολιτικής της διοίκησης, έλεγχος της αποδοτικής και 
αποτελεσµατικής συµπεριφοράς της επιχείρησης, θέση προτάσεων προς την διοίκηση 
µε σκοπό την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχειρηµατικής 
οντότητας), στις βασικές αρχές και κανόνες του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στα 
είδη των ελέγχων που ασκεί ο εσωτερικός ελεγκτής.  
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στους ελέγχους συµµόρφωσης και στους ελέγχους 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. 
 

Οι  Πετροδασκαλάκης και Παπαδηµητρίου, 9 υποστηρίζουν ότι ο εσωτερικός 
έλεγχος µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό συµβουλευτικό ρόλο σε µία επιχείρηση, 
δηµιουργώντας έτσι πολλαπλά οφέλη για αυτήν.  
Μας δίνουν τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο εσωτερικός έλεγχος 
προκειµένου να βελτιωθεί η απόδοση της επιχείρησης: 

1. Σύνδεση εσωτερικού ελέγχου µε θέµατα επιχειρηµατικής αξίας. 
2. ∆ηµιουργία επιχειρηµατικής προσέγγισης για µεταρρυθµίσεις. 
3. ∆ηµιουργία πλάνου που να εστιάζει στην αξία και την υπευθυνότητα. 

Θεωρούν ότι ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να µετέχει στην λήψη αποφάσεων που 
χαράζουν την στρατηγική µίας επιχείρησης.  
Καταλήγουν στο ότι µία επιχείρηση δεν θα πρέπει να στρέφεται στον εσωτερικό 
έλεγχο µόνο για την διενέργεια του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών της στοιχείων, 
αλλά και για ιδέες και στρατηγικές που θα βελτιώσουν την λειτουργία και απόδοση 
της επιχείρησης, µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
                                                           
7
Παπαστάθης: «Τεχνικές και εργαλεία εσωτερικού ελέγχου», EPSILON 7, ∆εκέµβριος 2014, 
σελ.1543-1546. 
8
Φάκος: : «Ο εσωτερικός έλεγχος και το συναφές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου», Epsilon 7, 

30/11/2007, σελ.2713-2719. 
 
9
Πετροδασκαλάκης και  Παπαδηµητρίου: «Εσωτερικός Έλεγχος: ένας στρατηγικός σύµβουλος», Η 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 2/11/2010, σελ.49. 
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Ο Nashwa10
τονίζει την σπουδαιότητα των ελέγχων στον δηµόσιο τοµέα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ενώ η ανήθικη συµπεριφορά (unethical behavior) στις 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα έχει αντίκτυπο στους µετόχους µίας επιχείρησης, η 
αντίστοιχη συµπεριφορά στο δηµόσιο τοµέα έχει αντίκτυπο σε όλους τους 
φορολογούµενους και τους πολίτες, κάτι που δυστυχώς βιώνουµε στις µέρες µας.  
Η επιτροπή ελέγχου σε έναν δηµόσιο οργανισµό παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
ακεραιότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που εκδίδει ο οργανισµός, στο 
σύστηµα των εσωτερικών ελέγχων του και στην ηθική και εντός των εκάστοτε 
νοµικών πλαισίων συµπεριφορά του µάνατζµεντ και των εργαζοµένων του 
οργανισµού.  
Κατά τον συγγραφέα, µία επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να έχει τρία βασικά 
χαρακτηριστικά:  

- ανεξαρτησία (independence), 
- επικοινωνία (communication) και  
- λογοδοσία-απόδοση ευθυνών (accountability). 

Σηµειώνει ακόµη ότι µία ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου µπορεί να ενισχύσει την 
πεποίθηση ότι υπάρχει µηδενική ανεκτικότητα σε πιθανή απάτη (zero tolerance for 
fraud). 
 

Ο Blood 11 δηλώνει ότι µία οικονοµική κρίση είναι αποτέλεσµα της έλλειψης 
διαφάνειας. Συνεχίζει λέγοντας ότι η διαφάνεια (transparency) και η απόδοση 
ευθυνών (accountability) στα οικονοµικά του δηµοσίου τοµέα, αποτελούν βασική 
αρχή της δηµοκρατίας.  
Σηµειώνει ότι στις µέρες µας  βλέπουµε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η 
Πορτογαλία  και η Ισπανία να βρίσκονται σε άσχηµη οικονοµική κατάσταση.  
Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι καινούριο για τον ιδιωτικό τοµέα. Όταν 
καταρρεύσει µία επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα, όλων η προσοχή στρέφεται σε 
αυτόν, µε αποτέλεσµα, στο πέρασµα των χρόνων, την εξέλιξη της λογιστικής και της 
ελεγκτικής σε υψηλότερα επίπεδα, έτσι ώστε να προσφέρεται όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη ασφάλεια, έλεγχος και πρόληψη του επιχειρηµατικού κινδύνου.  
Ο συγγραφέας αναφέρει µία φράση του Bill Gates «οι διοικήσεις των πολιτειών -των 
ΗΠΑ- χρησιµοποιούν κόλπα, που θα έκαναν την Enron να κοκκινίσει»!  

Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουµε ότι η 12Enron ήταν µία µικρή τοπική 
ενεργειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1985. Κατάφερε όµως να γίνει µία από τις 
µεγαλύτερες εταιρίες στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και 
της επικοινωνίας. Το 2000 είχε έσοδα 101 δις δολάρια. Το περιοδικό Fortune της 
έδινε επί 6 συνεχόµενα χρόνια το τίτλου της πλέον καινοτόµου επιχείρησης στην 
Αµερική.  
                                                           
10Nashwa: “The role of audit committees in the public sector”, THE CPA JOURNAL, August 2005, 
pp42-43. 
11 Blood: “Strengthening public sector accounting, auditing and financial management”, 
www.capa.com.my/.../CAPA_Article_Stren.. 

12
Σκάνδαλο Enron: Βικιπαιδεία, https://el.wikipedia.org.wiki/σκάνδαλοenron 

www.tovima.gr/finance/article/?aid=143807 
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Η Enron όµως δεν ήταν «καθαρή». Χρησιµοποιούσε δηµιουργική λογιστική: είχε 
offshore εταιρίες βιτρίνες, στις οποίες µετέφερε τα ελλείµµατα και τα χρέη της, ώστε 
να εµφανίζει διογκωµένα κέρδη. Επίσης ήταν ο βασικός χρηµατοδότης του George 
Bush Jr. καθώς και πολλών µελών της κυβέρνησής του. Καθώς το σκάνδαλο 
αποκαλυπτόταν, η µετοχή της εταιρίας κατρακύλησε από τα 90$/µετοχή στα 50 
cents/µετοχή.  
Το σκάνδαλο προκάλεσε και την διάλυση της ελεγκτικής εταιρίας Arthur Andersen, η 
οποία ήταν µία από τις πέντε κορυφαίες ελεγκτικές εταιρίες. Πολλοί ζηµιώθηκαν από 
την κατάρρευση της Enron, όπως το κράτος, οι πιστωτές, χιλιάδες εργαζόµενοι, οι 
οποίοι όχι µόνο έµειναν άνεργοι, αλλά έχασαν και την περιουσία τους, καθώς µεγάλο 
µέρος των αµοιβών τους ήταν σε µετοχές της επιχείρησης, κλπ . 

Όλα αυτά συνηγορούν στην διαµόρφωση ισχυρών κανόνων στη λογιστική και 
ελεγκτική  τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου τοµέα και σε ακόµη 
αυστηρότερους ελέγχους.  

 
Ο Peters13

αναφέρει ότι η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου (risk 
management) είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο στον δηµόσιο τοµέα όσο και στον 
ιδιωτικό. Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί και πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα 
της διαδικασίας υποστήριξης του µάνατζµεντ , προκειµένου να βελτιωθεί ο τρόπος 
αναγνώρισης του κινδύνου και να τεθούν διαδικασίες αντιµετώπισής του.  
 

Η Blackmore14
µιλά για τους µηχανισµούς ελέγχου στα Βρετανικά 

Πανεπιστήµια και τη σηµασία του εσωτερικού ελέγχου, µε απώτερο στόχο να 
προσδίδεται µεγαλύτερο κύρος και αξία σε ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα. 

 
Η Strathern15

κάνει λόγο για έκρηξη ελέγχου στον τοµέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Μ. Βρετανία. Σηµειώνει ότι τα αγγλικά ΑΕΙ ελέγχονται 
εξονυχιστικά όσον αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας, την έρευνα και την διοικητική 
τους επάρκεια. 

 
Ο Jackson16

αναφέρει ότι ο εσωτερικός έλεγχος στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα παίζει σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση της ποιότητας στην εκπαίδευση και 
ικανοποιεί την ανάγκη για απόδοση ευθυνών (accountability) και περαιτέρω 
βελτίωσης της ανώτατης εκπαίδευσης. 
  
                                                           
13Peters: “Unified Public Sector audit standards will rejuvenate risk management”, THE GUARDIAN, 
4/4/2013.www.theguardian.com/public.../public-sect...4 Απρ 2013 - Cross-sector internal audit 
standards will improve the way public bodies manage risk, says Ian Peters. 

14Blackmore: “A critical evaluation of academic internal audit”, QUALITY ASSURANCE IN 
EDUCATION, Vol.12, 2004, pp128-135. 
15Strathern: “Improving  ratings’:audit in the British university system”, EUROPEAN REVIEW, Vol.5, 
N.3, 1997, pp305-321 
16Jackson: “internal academic quality audit in UK higher education”, QUALITY ASSURANCE IN 
EDUCATION, Vol.4, N.4, 1996, pp37-46. 
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Η Deem17
αναφέρεται στις σύγχρονες θεωρίες που µιλούν για νέες µεθόδους 

µάνατζµεντ στους οργανισµούς του δηµοσίου και ειδικότερα στα πανεπιστήµια. 
Χρησιµοποιεί τον όρο «New Managerialism» ο οποίος υποδηλώνει την χρήση από 
οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα µεθόδων και πρακτικών διοίκησης  που 
συναντώνται συνήθως στον ιδιωτικό τοµέα.  
 

 
Όλοι οι προαναφερόµενοι τονίζουν την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα 

ύπαρξης της ελεγκτικής στην σύγχρονη οικονοµία (ιδιωτικός τοµέας – δηµόσιος 
τοµέας – παιδεία).  
Περαιτέρω σηµειώνουν την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
στα σπλάχνα της επιχείρησης, που δεν θα έχει ως στόχο του µόνο την πρόληψη των 
λογιστικών λαθών, αλλά και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση της διοίκησης της 
επιχείρησης για το τι συµβαίνει στο εσωτερικό της, καθώς και για την ύπαρξη 
πιθανών ή υφιστάµενων επιχειρηµατικών κινδύνων. 
 
 

Από το διαδίκτυο συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για: 
 
1. ∆ιεθνείς Οργανισµούς που ασχολούνται µε την θέσπιση κανόνων γύρω από 
λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελµα καθώς και µε την έκδοση ενιαίων διεθνών 
κανονισµών, όπως είναι οι : 

-IFAC: International Federation of Accountants 
-IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board. 
-INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions.  

 
2.καταστάσεις που δηµοσιεύουν τα ελληνικά πανεπιστήµια µέσω του συστήµατος 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
3.Νόµοι και προεδρικά διατάγµατα σχετικά µε την λειτουργία του λογιστικού και 
ελεγκτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα. 

 
2.3. Συµπερασµατικά Σχόλια 
 
 Αναφερθήκαµε παραπάνω στις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την 
συγγραφή της παρούσας εργασίας. 
 
Όλοι συµφωνούν για την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης ελεγκτικών µηχανισµών και για 
την σπουδαιότητα του έργου τους, πτυχές του οποίου είναι: 

                                                           
17 Deem: “new managerialism and higher education: the management of performances and cultures in 
universities in the U.K.” INTERNATIONAL STUDIES IN SOCIOLOGY OF EDUCATION, Vol.8, 
N.1, 1998, pp.47-70.  
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-η παροχή αξιοπιστίας στις πληροφορίες που δίνουν οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµοσίου, 
-η αναγνώριση και αντιµετώπιση των επιχειρηµατικών κινδύνων, 
-η διασφάλιση της ποιότητας και η απόδοση ευθυνών. 
 
  

Στο επόµενο κεφάλαιο εµβαθύνουµε στην ελεγκτική επιστήµη. Θα 
προσδιορίσουµε την έννοια της ελεγκτικής, όπως αυτή έχει αποδοθεί από διάφορους 
συγγραφείς και την σπουδαιότητά της στην σύγχρονη οικονοµία. 
Παράλληλα θα δούµε την βασική διάκριση του ελέγχου σε εσωτερικό και εξωτερικό 
και τα βήµατα που ακολουθεί ένας ελεγκτής κατά την διαδικασία του ελέγχου. 
Θα ακολουθήσει µία ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλµατος 
από την αρχαιότητα έως σήµερα.  
Περαιτέρω θα δούµε πως διαµορφώθηκε η ελεγκτική στην Ελλάδα,  και θα 
ασχοληθούµε µε διεθνείς οργανισµούς, στους οποίους µετέχει και η χώρα µας, και οι 
οποίοι ασχολούνται µε την θέσπισης διεθνών κανόνων στο λογιστικό και ελεγκτικό 
επάγγελµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
 

 

3.1.Εισαγωγικά 
 

Από όσα έχουν έως τώρα αναφερθεί, έχει πλέον διαφανεί η σηµασία της 
αξιοπιστίας στην πληροφόρηση που πρέπει να αποπνέουν οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις µίας ιδιωτικής επιχείρησης καθώς και ενός δηµοσίου οργανισµού, σε 
διάφορες οµάδες ατόµων, όπως µέτοχοι, επενδυτές, τράπεζες, κράτος, κλπ.  
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε: 

• µε τον ορισµό της ελεγκτικής, τα στάδια του ελέγχου, τη βασική διάκριση του 
ελέγχου σε εσωτερικό και εξωτερικό και την ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής 
(ενότητα 3.2),  

• µε την ελεγκτική όπως έχει διαµορφωθεί στην Ελλάδα µέσω του υφιστάµενου 
νοµικού πλαισίου και την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου (ενότητα 3.3), καθώς και 

• µε διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται µε την θεσµοθέτηση κανόνων στον 
χώρο  ελεγκτικής και πως αυτοί επηρεάζουν την ελεγκτική στην Ελλάδα 
(ενότητα 3.4). 

 
3.2. Η επιστήµη της Ελεγκτικής 
 

Ορισµός 
 

Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης18
αναφέρουν ότι η ελεγκτική αποτελεί έναν από 

τους σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήµης. 
 Ασχολείται µε την  εφαρµογή αρχών και κανόνων αναφορικά µε την οµαλή 
διεξαγωγή των οικονοµικών ελέγχων.  
Αντικείµενό της είναι ο έλεγχος των διαδικασιών και των µεθόδων που 
εφαρµόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου 
διαχειριστικού έτους. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στα πλαίσια του νόµου περί 
ανωνύµων εταιριών των γενικών παραδεκτών λογιστικών αρχών και προτύπων, 
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
στοιχείων µίας επιχειρηµατικής οντότητας. 

 
Ο Καραµάνης 19 καταλήγει ότι έλεγχος είναι η διαδικασία συγκέντρωσης από 

τον ελεγκτή τεκµηρίων σχετικά µε ορισµένες πληροφορίες, προκειµένου να 
διαπιστωθεί ο βαθµός συµφωνίας µεταξύ των πληροφοριών αυτών και ορισµένων 

                                                           
18
Νεγκάκης&Ταχυνάκης: «Σύγχρονα θέµατα Ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, 

Αθήνα 2013 (πρόλογος, σελ.κα) 
19

Καραμάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ.49. 
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συγκεκριµένων κριτηρίων και τέλος η έκφραση της σχετικής γνώµης του ελεγκτή 
µέσω της έκθεσης ελέγχου. 
 

Ο Κουτούπης  20 επισηµαίνει ότι µε την έννοια του ελέγχου αναφερόµαστε 
στην συστηµατική και µε καθορισµένες διαδικασίες έρευνα των οικονοµικών 
καταστάσεων της επιχείρησης, µε σκοπό τον προσδιορισµό της ειλικρινούς και 
ακριβοδίκαιης ή µη εικόνας της χρηµατοοικονοµικής θέσης µίας επιχείρησης και των 
δραστηριοτήτων της κατά την περίοδο που αφορά ο έλεγχος, πάντα µέσα στα πλαίσια 
της νοµοθεσίας και των ιδιαίτερων συνθηκών της χώρας, στην οποία 
δραστηριοποιείται η συγκεκριµένη επιχείρηση. 
 

Ο Φάκος  21 συνοψίζει όλα τα παραπάνω ορίζοντας ως ελεγκτική τον κλάδο 
της οικονοµικής των επιχειρήσεων που πραγµατεύεται τις γενικές αρχές και τις 
τεχνικές άσκησης ελέγχου στην διαχείριση ξένης περιουσίας που παρακολουθείται 
λογιστικά. 

 
Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος  
 

Η σηµαντικότερη διάκριση του ελέγχου είναι αυτή σε εξωτερικό και 
εσωτερικό έλεγχο 22. 
 
Εξωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε µία επιχείρηση ή έναν 
δηµόσιο οργανισµό, από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν έχει εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας µε την επιχείρηση αυτή ή τον οργανισµό. 
Ο απώτερος στόχος του εξωτερικού ελέγχου είναι να προσδοθεί αξιοπιστία στις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις µίας επιχείρησης ή οργανισµού. 
 
Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπο ή πρόσωπα, τα 
οποία έχουν βεβαίως τα κατάλληλα προσόντα για την διενέργεια του ελέγχου, αλλά 
παράλληλα έχουν και την ιδιότητα των υπαλλήλων της ελεγχόµενης επιχείρησης-
οργανισµού.  
Αυτό έχει το µειονέκτηµα ότι γνωρίζουν τους επικεφαλής των τµηµάτων που 
ελέγχονται και ότι θα πρέπει να ακολουθούν, κατά κανόνα, τον εσωτερικό κανονισµό 
της επιχείρησης καθώς και τις υποδείξεις της εκάστοτε διοίκησης. 
Από την άλλη,  πρέπει να τονίσουµε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του εσωτερικού 
ελεγκτή και αυτό είναι το γεγονός ότι τα άτοµα που ασκούν εσωτερικό έλεγχο, έχουν 

                                                           
20
Κουτούπης: «έννοια και περιεχόµενο ελεγκτικής: διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου», 

http://andreaskoutoupis.blogspot.gr, 15/2/2012. 
21
Φάκος: : «Ο εσωτερικός έλεγχος και το συναφές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου», Epsilon 7, 

30/11/2007, σελ.2713-2719. 
 
22
Νεγκάκης&Ταχυνάκης: «Σύγχρονα θέµατα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, 

Αθήνα 2013, σελ.6 &Καραµάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ.50 
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ιδία γνώση των εσωτερικών διαδικασιών, του τρόπου λειτουργίας και των 
δυνατοτήτων της επιχείρησης.  
Βλέποντας όλα αυτά, είναι σε θέση να υποδείξουν λάθη που γίνονται στην διαδικασία 
τήρησης των γενικά αποδεκτών κανόνων λογιστικής. Γνωρίζοντας επίσης τους 
απώτερους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, αλλά και παράλληλα το 
εξωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί και τις συνθήκες από τις 
οποίες το περιβάλλον αυτό επηρεάζεται, είναι σε θέση να τροφοδοτούν το 
µάνατζµεντ της επιχείρησης µε χρήσιµες απόψεις στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για το παρόν και το µέλλον της.  
Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο θα εισακουστεί η άποψή τους από το 
µάνατζµεντ της επιχείρησης, αλλά και από την διοίκησή της. 
 

Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος 
αποτελεί µία έννοια πολύ ευρύτερη από αυτήν του εξωτερικού ελέγχου 23. 
 
Ο εξωτερικός έλεγχος περιορίζεται στην εξέταση και πιστοποίηση των οικονοµικών 
καταστάσεων της επιχείρησης. Προσπαθεί να διαπιστώσει την ειλικρινή και 
αξιόπιστη αποτύπωση της χρηµατοοικονοµικής εικόνας της στις καταστάσεις που 
δηµοσιεύει. 
Από την άλλη ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί και πρέπει να ελέγχει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων µίας επιχείρησης - οργανισµού, τις συµπεριφορές του ανθρώπινου 
δυναµικού τους και κυρίως αυτές που αναπτύσσονται µε σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ελεγχόµενης οντότητας.  
Περαιτέρω θα πρέπει να θέτει κανόνες και δικλείδες ασφαλείας, ώστε να 
αποφεύγονται λάθη, όχι µόνο υπό την στενή χρηµατοοικονοµική έννοια (π.χ. 
λανθασµένη λογιστική καταχώριση µίας επιχειρηµατικής συναλλαγής) αλλά και υπό 
την έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού  (π.χ. µία λανθασµένη εκτίµηση του 
µάνατζµεντ της επιχείρησης για τις δυνατότητές της, η οποία θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να οδηγήσει σε µία καταστροφική για το µέλλον της απόφαση, όπως για 
παράδειγµα µία επέκταση της επιχείρησης ή µία εξαγορά, η οποία µπορεί να φαντάζει 
ιδανική ως ευκαιρία, σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, αλλά να µην λαµβάνει υπόψη  
τις εσωτερικές της ιδιαιτερότητες ή το συνεχώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό της 
περιβάλλον). 
 
Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουµε,  ότι τα τελευταία χρόνια, και κάτω από το 
βάρος σηµαντικών οικονοµικών σκανδάλων, ο εξωτερικός έλεγχος ρίχνει ολοένα και 
περισσότερο βάρος στην ανάλυση και επισκόπηση των συστηµάτων εσωτερικού 
ελέγχου που έχουν αναπτύξει οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις και κυρίως στις δικλείδες 
ασφαλείας γύρω από τα συστήµατα της χρηµατοοικονοµικής τους διαχείρισης (κάτι 
που επαληθεύεται και από τα στάδια του ελέγχου που αναπτύσσονται παρακάτω). 

                                                           
23
Κουτούπης: «έννοια και περιεχόµενο ελεγκτικής: διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου», 

http://andreaskoutoupis.blogspot.gr, 15/2/2012. 
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Τέλος συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι οι βασικοί 
στόχοι του ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού) είναι: 

- η πρόληψη και ο εντοπισµός λογιστικών λαθών, 
- η ανάλυση και η πιστοποίηση της ακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της επιχείρησης, προσφέροντας έτσι αξιόπιστες πληροφορίες 
στις διάφορες κοινωνικές οµάδες, 

- η παροχή πολύτιµης πληροφόρησης στην επιχείρηση τόσο για τις εσωτερικές 
της διαδικασίες, όσο και για το περιβάλλον στο οποίο αυτή λειτουργεί. 

 
Τα στάδια του ελέγχου 
 
Η διαδικασία του ελέγχου µίας επιχείρησης ή ενός οργανισµού ακολουθεί τα 
παρακάτω στάδια 24: 
-Αναζήτηση και αποδοχή πελάτη: στο στάδιο αυτό ο ελεγκτής αναζητά υποψήφιους 
πελάτες και ταυτόχρονα εξετάζει εάν η ανάληψη του συγκεκριµένου ελέγχου: 
α/ εµπίπτει στα θεσµοθετηµένα πρότυπα και κανόνες (ελεγκτικά πρότυπα, κώδικας 
δεοντολογίας, τοπική νοµοθεσία) και 
β/ είναι ωφέλιµη γι αυτόν στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή, λαµβάνοντας υπόψη 
την αµοιβή και τους κινδύνους που η ανάληψη του συγκεκριµένου ελέγχου 
συνεπάγεται. 
-Κατανόηση περιβάλλοντος του πελάτη και των κινδύνων που αντιµετωπίζει: ο 
ελεγκτής κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να κατανοήσει το 
ευρύτερο περιβάλλον (οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό) µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση-πελάτης και να εντοπίσει τους κινδύνους που αυτή 
διατρέχει.  
Η κατανόηση των παραπάνω θα τον βοηθήσει να εντοπίσει πιθανά σφάλµατα στις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 
-Μελέτη και αξιολόγηση συστήµατος εσωτερικών δικλίδων: κάθε επιχείρηση 
πρέπει να έχει ένα σύστηµα εσωτερικών δικλίδων (εσωτερικού ελέγχου), το οποίο θα 
καταγράφει και θα ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται οι διάφορες 
δραστηριότητές της, µε σκοπό τις απαιτούµενες, όπου χρειαστεί, παρεµβάσεις από 
την διοίκησή της, προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της, χωρίς όµως να  
παραβιάζονται τα συγκεκριµένα όρια που ορίζονται από το εκάστοτε νοµοθετικό 
πλαίσιο. 
Ο ελεγκτής στο συγκεκριµένο στάδιο προσπαθεί να κατανοήσει το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου του πελάτη και να καταγράψει τον τρόπο λειτουργίας του, έτσι 
ώστε να σχηµατίσει άποψη για την καταλληλότητα και επάρκειά του. 
-Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών συστήµατος εσωτερικών δικλίδων: ο 
ελεγκτής σχεδιάζει και προβαίνει σε δοκιµασίες του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου, έτσι ώστε να σχηµατίσει άποψη για την αποτελεσµατικότητά του.  
 

                                                           
24
Καραµάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ.56-58 
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-Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών για τον εντοπισµό σφαλµάτων: ο ελεγκτής, 
έχοντας πλέον κατανοήσει τις διαδικασίες, τον τρόπο λειτουργίας και την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του πελάτη, σχεδιάζει και 
στην συνέχεια εκτελεί  δοκιµασίες, προκειµένου να εντοπίσει σφάλµατα στους 
επιµέρους λογαριασµούς των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του πελάτη. 
-Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών: αφού ολοκληρώσει τα προαναφερόµενα, ο 
ελεγκτής προβαίνει σε µία σειρά από πρόσθετες ενέργειες, προκειµένου να 
διασφαλίσει ότι δεν υφίσταται κάποιο σηµαντικό γεγονός, που διέφυγε της προσοχής 
του και επηρεάζει την απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής εικόνας της επιχείρησης 
στις σχετικές καταστάσεις.  
-Έκδοση έκθεσης ελέγχου: στο τελευταίο αυτό στάδιο, ο ελεγκτής αποτιµά όλα τα 
ευρήµατα και συντάσσει την έκθεσή του, η οποία πρέπει να απαντά στο βασικό 
ερώτηµα του κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του πελάτη έχουν 
συνταχθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να απεικονίζουν την πραγµατική εικόνα της 
επιχείρησης, µέσα στα εκάστοτε πλαίσια  των νόµων και των σχετικών λογιστικών 
αρχών και κανόνων.  
 
Τα στάδια αυτά περιλαµβάνονται και αναλύονται  στα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
 

H ανάγκη για τη δηµιουργία της ελεγκτικής 
 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι οργανισµοί του δηµοσίου γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά µε την δραστηριότητά τους µέσω των χρηµατοοικονοµικών 
τους καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σηµαντικές για διάφορες 
οµάδες ατόµων για διαφορετικούς λόγους (για τον µέτοχο για να ελέγχει την πορεία 
της επιχείρησης της οποίας κατέχει µετοχές, για τον επενδυτή για να λάβει απόφαση 
αν θα επενδύσει σε µία συγκεκριµένη επιχείρηση, για την τράπεζα για να αξιολογήσει 
έναν µελλοντικό πελάτη, ή την πορεία µίας δανειοδοτηθείσας επιχείρησης, κλπ). 
Οι εν λόγω όµως πληροφορίες  παράγονται από το ίδιο το εσωτερικό της ιδιωτικής 
επιχείρησης/δηµόσιου οργανισµού και ενδέχεται να περιέχουν σφάλµατα και λάθη ή 
ακόµη και να έχουν εσκεµµένα παραποιηθεί. 
Εδώ δηµιουργείται µία ανάγκη, η ανάγκη της επιβεβαίωσης ότι τα στοιχεία των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ιδιωτικής επιχείρησης/του δηµόσιου 
οργανισµού απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική τους εικόνα.  
Η ανάγκη αυτή καλύπτεται από την  ελεγκτική, µε τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων µίας επιχείρησης, προκειµένου να προσδοθεί ή όχι η απαιτούµενη, από 
τις διάφορες κοινωνικές οµάδες, αξιοπιστία στα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης. 
 

Ο Flint το 1988 25
εξηγεί ότι η διαδικασία του ελέγχου προέκυψε ως απάντηση 

σε µία αυξανόµενη ανάγκη ατόµων ή και οµάδων ατόµων µίας κοινωνίας, που 
αναζητούν πληροφορίες ή επιβεβαίωση σχετικά µε την συµπεριφορά και την 

                                                           
25Heang&Ali: “The evolution of auditing: an analysis of the historical development”, JOURNAL OF 
MODERN ACCOUNTING & AUDITING, Dec.2008, Vol4,No12,pp1-8 
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απόδοση άλλων ατόµων ή οµάδων ατόµων, για τις οποίες έχουν αναγνωρισµένο και 
νόµιµο δικαίωµα. 
Επισηµαίνει ότι ο έλεγχος υπάρχει γιατί τα ενδιαφερόµενα άτοµα και οι οµάδες 
ατόµων δεν µπορούν να έχουν από µόνοι τους πρόσβαση στην πληροφόρηση και 
στην επιβεβαίωση που αποζητούν. Ως αποτέλεσµα, η διαδικασία του ελέγχου θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ένα µέσο κοινωνικού ελέγχου, καθόσον λειτουργεί 
ως ένας µηχανισµός καταγραφής της συµπεριφοράς και της απόδοσης µε απώτερο 
σκοπό την επιβολή της λογοδοσίας-απόδοσης ευθυνών (accountability). 
 

O Mackenzie το 199626
παρατήρησε ότι χωρίς τον έλεγχο δεν υπάρχει 

φραγµός, και αν δεν υπάρχει φραγµός, τότε που είναι η θέση της εξουσίας;  
 

Ο Brown το 1962 27 αναφέρει ότι ο στόχος και οι τεχνικές του ελέγχου έχουν 
αλλάξει δραµατικά κατά την διάρκεια του 400 χρόνων της αναγνωρισµένης ύπαρξής 
του, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας, οι 
οποίες επηρεάζονται άµεσα από τα πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά δεδοµένα που επικρατούν σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 
Ιστορική Αναδροµή –Εξέλιξη της Ελεγκτικής 
 

Η Ελεγκτική, σύµφωνα µε αρχαιολογικές έρευνες, έχει τις ρίζες της στους 
αρχαίους πολιτισµούς 28. Η διενέργεια ελέγχων συναντάται στην Βαβυλώνα, την 
Κίνα, την Αίγυπτο και την αρχαία Ελλάδα. Έχει τη µορφή του ελέγχου 
δραστηριοτήτων (checking activities). 

 
Ο έλεγχος δραστηριοτήτων στην αρχαία Ελλάδα του 350 π.Χ. φαίνεται να 

είναι πιο κοντά στην ελεγκτική του σήµερα. Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για 
υπαλλήλους υπεύθυνους για έλεγχο και µάλιστα στο δηµόσιο τοµέα. Όλοι οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι λογοδοτούσαν σε αυτούς.  
Τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι ελεγκτές παρουσιάζονταν σε δικαστήρια. Εάν 
κατηγορούσαν κάποιον για κατάχρηση ή απάτη, και αυτή αποδεικνυόταν, τότε το 
δικαστήριο επέβαλε πρόστιµο ίσιο µε το δεκαπλάσιο του ποσού της κατάχρησης!  
Επίσης εάν αποδεικνυόταν δωροδοκία δηµοσίου υπαλλήλου, τότε και πάλι το 
πρόστιµο ήταν δέκα φορές το ποσό της εν λόγω δωροδοκίας!  

                                                           
26Heang&Ali: “The evolution of auditing: an analysis of the historical development”, JOURNAL OF 
MODERN ACCOUNTING & AUDITING, Dec.2008, Vol4,No12,pp1-8 
27Heang&Ali: “The evolution of auditing: an analysis of the historical development”, JOURNAL OF 
MODERN ACCOUNTING & AUDITING, Dec.2008, Vol4,No12,pp1-8 
 
28Heang&Ali: “The evolution of auditing: an analysis of the historical development”, JOURNAL OF 
MODERN ACCOUNTING & AUDITING, Dec.2008, Vol4,No12,pp1-8  &Καραµάνης: "Σύγχρονη 
Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ52-53 &Νεγκάκης και Ταχυνάκης: "Σύγχρονα θέµατα ελεγκτικής 
και εσωτερικού ελέγχου», ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, Αθήνα 2013, σελ.7-15. 
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Τέλος εάν ένας δηµόσιος υπάλληλος κρινόταν ένοχος για κάποιο λογιστικό – 
διοικητικό λάθος, τότε έπρεπε να καταβάλλει άµεσα  ως πρόστιµο, το ποσό που 
εµπλέκεται στο λάθος αυτό!  Βλέποντας τα παραπάνω, γεννιούνται σίγουρα εύλογες 
απορίες για την σηµερινή εικόνα των ελεγκτικών µηχανισµών στην χώρα µας. 
 

Στη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία οι ελεγκτές ήταν υπάλληλοι του εκάστοτε 
βασιλιά – ηγεµόνα και το βασικό τους έργο ήταν η συλλογή φόρων. 
Σηµειώνεται µάλιστα ότι η λέξη audit (έλεγχος) προέρχεται από την λατινική λέξη 
audire που σηµαίνει «ακούω». 
 

Στην Μ. Βρετανία  συναντάµε τον θεσµό του ελεγκτή στη βασιλεία του 
Ερρίκου του 1ου (110-1135). Ειδικοί ελεγκτές διορίζονταν µε σκοπό να 
παρακολουθούν την σωστή καταγραφή των δηµοσίων εσόδων και εξόδων. Το άτοµο 
που ήταν υπεύθυνο για τον έλεγχο των λογαριασµών των εσόδων και εξόδων ήταν ο 
auditor. Ο σκοπός των συγκεκριµένων ελέγχων ήταν η αποφυγή της απάτης. 
 

Έλεγχος δραστηριοτήτων της µορφής αυτής συναντάται και στην Ιταλία. Οι 
έµποροι της Φλωρεντίας, της Γένοβας και της Βενετίας χρησιµοποιούσαν ελεγκτές 
για να τους βοηθήσουν στην επαλήθευση  του πλούτου που έφεραν οι καπετάνιοι 
εµπορικών πλοίων, από την πώληση εµπορευµάτων σε άλλες χώρες. Και σε αυτήν 
την περίπτωση ο έλεγχος ασχολείται µε τον εντοπισµό και την καταστολή της 
απάτης.  
Επίσης στην πόλη της Πίζας καταγράφεται το 1394 έλεγχος των λογαριασµών των 
διοικητικών υπαλλήλων, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα κατάχρησης 
δηµοσίου χρήµατος. 
 

Γενικά στην εποχή πριν από την βιοµηχανική επανάσταση, η ελεγκτική 
περιοριζόταν στην λεπτοµερή καταγραφή της κάθε δραστηριότητας. Ο βασικός 
στόχος των ελέγχων ήταν να επαληθεύσει την τιµιότητα και ειλικρίνεια των 
ανθρώπων που είχαν οικονοµικές ευθύνες (είτε δηµόσιες είτε ιδιωτικές). 

 
Η βιοµηχανική επανάσταση στην περίοδο 1840 – 1920 στην Μ. Βρετανία, 

οδήγησε στην εξέλιξη της ελεγκτικής. Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκαν µεγάλες 
επιχειρήσεις και εµφανίστηκε η µηχανοποιηµένη παραγωγή προϊόντων σε µεγάλη 
κλίµακα. Απαιτούνταν µεγάλα κεφάλαια από οµάδες ατόµων προκειµένου να 
δηµιουργηθεί µία επιχείρηση. Εµφανίζεται επίσης η αγορά µετοχών, η οποία όµως τη 
συγκεκριµένη περίοδο δεν διέπονταν από κανόνες. Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός 
των µικροεπενδυτών είχε ανάγκη από κάποια προστασία, ώστε να µην καταλήξει να 
χάσει τα χρήµατα που επένδυσε.  
Το 1844 ψηφίστηκε η Πράξη Ανωνύµων Εταιριών (Joint Stock Companies Act) 
σύµφωνα µε την οποία οι επικεφαλής µίας επιχείρησης θα πρέπει να παρουσιάζουν 
ισοσκελισµένα βιβλία και να δηµιουργούν έναν πλήρη και δίκαιο (full and fair) 
ισολογισµό. Επίσης η εν λόγω Πράξη θέσπισε και τον διορισµό του ελεγκτή, µε 
στόχο τον έλεγχο όλων των λογαριασµών της επιχείρησης. 
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 Η ετήσια παρουσίαση ισολογισµών από την διοίκηση µίας επιχείρησης προς τους 
µετόχους της και η υποχρέωση του καθολικού ελέγχου των λογαριασµών της, έγιναν 
υποχρεωτικά το 1900 µε βάση την Πράξη των Εταιριών του 1862 (Companies Act). 

 
Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση στην Μ. Βρετανία, ακολούθησε η περίοδος 

της µεγάλης ανάπτυξης της οικονοµίας των ΗΠΑ από το 1920 έως το 1960. Οι 
επιχειρήσεις άρχισαν να µεγαλώνουν σε µέγεθος και να υπάρχει πλέον διαχωρισµός 
του µάνατζµεντ από την ιδιοκτησία. Προκειµένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
η ροή κεφαλαίων από τους επενδυτές σε µία επιχείρηση, ήταν απαραίτητο να 
ελέγχονται τα στοιχεία της. Ο έλεγχος είχε ως απώτερο στόχο να προσδώσει 
αξιοπιστία στα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης και να διαβεβαιώσει ότι 
παρουσιάζουν την πραγµατική της εικόνα. 

 
Από το 1960 και µετά, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση τόσο στο µέγεθος 

των επιχειρήσεων όσο και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων – συναλλαγών 
τους (π.χ. θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήµατα, κλπ). Η ελεγκτική έριξε στην 
περίοδο αυτή το ενδιαφέρον της από την επαλήθευση των συναλλαγών που 
καταγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης, στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των 
επιχειρήσεων, καθώς αυτά µπορούν να αποτρέψουν την δηµιουργία λαθών κατά την 
καταγραφή των πολυάριθµων συναλλαγών και δραστηριοτήτων.  
Περαιτέρω την περίοδο αυτή γνωρίζει σηµαντική ανάπτυξη και ο τοµέας των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πλέον οι επιχειρήσεις τηρούν τις συναλλαγές τους και 
τα βιβλία τους σε ηλεκτρονική µορφή µε τη βοήθεια σχετικών προγραµµάτων Η/Υ. 
Ως αποτέλεσµα και οι ελεγκτικές εταιρίες άρχισαν να αναπτύσσουν δικά τους 
πληροφορικά συστήµατα ελέγχου και παράλληλα να παρέχουν και συµβουλευτικές  
υπηρεσίες στους πελάτες τους. 

 
Από το 1990 και µετά και ως αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων αλλά και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, το ελεγκτικό 
επάγγελµα, πέραν από τον τυπικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
άρχισε να ασχολείται και µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο (business risk). 
Επιχειρηµατικός κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανότητα να συµβεί στο µέλλον κάποιο 
γεγονός που θα αποτρέψει την επιχείρηση από την επίτευξη των σκοπών της και την 
εφαρµογή των στρατηγικών της.  
 
Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι µπορεί να είναι εξωτερικοί (αλλαγές στις προτιµήσεις 
των καταναλωτών, αλλαγή νόµων, τεχνολογικές εξελίξεις, αύξηση ανταγωνισµού, 
κλπ) καθώς και εσωτερικοί (η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, οι σχέσεις µε 
το προσωπικό, τους πελάτες, τους προµηθευτές, κλπ).  
Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι, εάν δεν ελεγχθούν έγκαιρα, είναι βέβαιο ότι θα 
επηρεάσουν την µελλοντική πορεία της επιχείρησης και κατά συνέπεια τα λογιστικά 
της µεγέθη και εποµένως και τις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.  
Πλέον ο απώτερος στόχος του ελέγχου είναι να προσδώσει αξιοπιστία τόσο στις 
χρηµατοοικονοµικές όσο και στις µη χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που δίνονται 
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από το µάνατζµεντ της επιχείρησης. ∆εν αποσκοπεί µόνο στον έλεγχο και 
αξιολόγηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης, αλλά και στον 
εντοπισµό των υφιστάµενων ή και επερχόµενων επιχειρηµατικών κινδύνων, καθόσον, 
ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί θα αντιµετωπιστούν, θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
µετέπειτα  πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. 

 
Η µεγάλη σηµασία του επιχειρηµατικού κινδύνου έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη του risk management.29 Πολλές µάλιστα µεγάλες επιχειρήσεις έχουν στα 
οργανογράµµατά τους θέση risk manager, που συνήθως είναι κάποιο υψηλόβαθµο 
στέλεχός τους.  
Σκοπός του risk manager είναι η αναγνώριση των επιχειρηµατικών κινδύνων και η 
λήψη αποφάσεων και µέτρων, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η διαφορά µεταξύ 
προσδοκιών-στόχων της επιχείρησης και πραγµατοποιούµενων αποτελεσµάτων, τα 
οποία φυσικά επηρεάζονται από τους επιχειρηµατικούς κινδύνους.  
 

Με το πέρασµα του χρόνου λοιπόν, οι ελεγκτικές εταιρίες, πέρα από τον 
έλεγχο των λογιστικών στοιχείων,  έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα και την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους σε θέµατα που αφορούν την 
τήρηση των λογιστικών κανόνων, την εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων, την 
αναγνώριση και την διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου.   
 

Παρόλα αυτά δεν έχουν λείψει σηµαντικά οικονοµικά σκάνδαλα, όπως αυτό 
της Enron, που ήδη έχει παρουσιαστεί, και τα οποία έχουν κατά καιρούς κλονίσει την 
εµπιστοσύνη του κόσµου στο ελεγκτικό επάγγελµα. Βέβαια είναι σαφές ότι κάποιος 
έλεγχος είναι πολύ καλύτερος από τον καθόλου έλεγχο. 

 
3.3. Η Ελεγκτική στην Ελλάδα 
 

Η εµφάνιση της ελεγκτικής στην Ελλάδα συνδέεται µε τον θεσµό της 
ανώνυµης εταιρίας, όπως και σε όλες τις χώρες άλλωστε. 30 Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
οι πρώτες Α.Ε. που εµφανίστηκαν ήταν τραπεζικές και ασφαλιστικές. Ο αριθµός τους 
άρχισε να αυξάνεται σηµαντικά κυρίως µετά το 1921.  
 
Αρχικά οι περισσότερες Α.Ε. ήταν οικογενειακής µορφής. Με το πέρασµα του 
χρόνου και την δηµιουργία ολοένα και µεγαλύτερων επιχειρήσεων µε πολυσχιδείς 
δραστηριότητες ,άρχισε να γίνεται διαχωρισµός της ιδιοκτησίας από το µάνατζµεντ.  
 

 
 
 

                                                           
29
Καραµάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ.226-233 

30
Καραµάνης: "Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ.97-102 
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3.3.1. Ο εξωτερικός Έλεγχος στην Ελλάδα 
 
Παρακάτω παραθέτουµε στοιχεία για δύο πολύ σηµαντικούς ελεγκτικούς 

µηχανισµούς της χώρας µας: το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και την 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 
 

To Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 31 
 
Η αύξηση του αριθµού των Α.Ε. οδήγησε και στην εµφάνιση των πρώτων 

οικονοµικών σκανδάλων, τις λεγόµενες εταιρικές απάτες. 
 Έτσι οδηγηθήκαµε στην παρέµβαση του κράτους µε διάφορα νοµοθετήµατα, το 
βασικότερο εκ των οποίων είναι ο Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών 32, ο οποίος 
µέχρι και σήµερα ρυθµίζει την λειτουργία των Α.Ε. 

 
Συνοπτικά παρουσιάζουµε κάποια σηµαντικά σηµεία του νόµου 2190/1920: 
 
-άρθρο 33: η γενική συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. 
 
-άρθρο 27: δέκα ηµέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, 
πρέπει να δίνεται σε κάθε µέτοχο που θα το ζητήσει, ο ισολογισµός της εταιρίας µαζί 
µε τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών. 
 
-άρθρο 37:οι ελεγκτές έχουν το δικαίωµα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης 
να ελέγχουν οποιοδήποτε λογαριασµό και βιβλίο της επιχείρησης και µετά την λήξη 
της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισµό και να υποβάλλουν στην 
τακτική γενική συνέλευση των µετόχων έκθεση µε τα πορίσµατα των ελέγχων τους.  
Επίσης οφείλουν να παρίσταται στην γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε 
πληροφορία σχετική µε τους διενεργηθέντες ελέγχους. 
 
-άρθρο 35: µετά την ψήφιση του ισολογισµού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται µε 
ειδική ονοµαστική ψηφοφορία περί απαλλαγής του διοικητικού συµβουλίου και των 
ελεγκτών από ευθύνη αποζηµίωσης.  
Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν ο ισολογισµός περιλαµβάνει 
παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το διοικητικό συµβούλιο και ήταν αποτέλεσµα 
σχετικών εντολών του, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγµατική 
κατάσταση της επιχείρησης. 
 
-άρθρο 43: ο ισολογισµός πρέπει να έχει συνταχθεί µε απόλυτη σαφήνεια και µε 
τέτοιον τρόπο ώστε να εξάγονται επαρκή και ασφαλή συµπεράσµατα για την 
πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρίας.  

                                                           
31www.soel.gr & Καραµάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ 102-117 
32 Ν.2190/1920: «περί ανωνύµων εταιρειών», ΦΕΚ Α΄144/30-6-1920 
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Η ανάλυση του λογαριασµού κερδών και ζηµιών πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί 
τον ισολογισµό, να είναι πλήρης και σαφής, και να καταγράφει τα κέρδη ή τις ζηµίες 
που επιτεύχθηκαν στην πραγµατικότητα.  
 
-άρθρο 51: η εποπτεία των ελληνικών Α.Ε. και των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα 
αλλοδαπών Α.Ε., ασκείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 
 
-άρθρο 53: η εποπτεία περιλαµβάνει την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του 
καταστατικού της επιχείρησης και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, την 
εξακρίβωση της αλήθειας του ισολογισµού, µέσα από την εξέταση και την 
επαλήθευση των εταιρικών βιβλίων, των ταµείων, του χαρτοφυλακίου και της λοιπής 
ακίνητης και κινητής περιουσίας της εταιρίας. 
 
Παρατηρούµε ότι ο Ν. 21901920 θέτει συγκεκριµένα και αυστηρά πλαίσια σχετικά µε 
τον έλεγχο και εποπτεία των Α.Ε. 
 

Αργότερα ακολούθησε ο Ν. 5076/1931 περί Ανωνύµων Εταιριών και 
Τραπεζών 33, ο οποίος προβλέπει: 
-τα προσόντα των ελεγκτών (άρθρο 26): οι ελεγκτές των Α.Ε. προέρχονται από 
ανώτερους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής και της Αγροτικής 
Τράπεζας και από άλλες τάξεις ανωτέρων υπαλλήλων του κράτους, είτε εν ενεργεία 
είτε συνταξιούχους. ∆ιορίζονται µετά από πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας και δίνουν  τον όρκο του δηµοσίου υπαλλήλου. 
-την δηµιουργία Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (άρθρο 31): επιτρέπεται η λειτουργία 
σώµατος ορκωτών λογιστών, στους οποίους µπορεί να ανατεθεί η διεξαγωγή του 
τακτικού ελέγχου των Α.Ε. και οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης.  
Το σώµα αυτό τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Ο 
διορισµός, οι απολύσεις, οι αµοιβές, το ασυµβίβαστο της υπηρεσίας σε άλλες 
υπηρεσίες και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα ορίζονται από κανονισµό της διοίκησης 
του σώµατος εγκεκριµένο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. 
 

Τελικά για πολιτικούς λόγους το εν λόγω Σώµα δεν ιδρύθηκε, κάτι που έγινε 
όµως µε το νοµοθετικό διάταγµα 3329/1955 «περί σύστασης Σώµατος Ορκωτών 
Λογιστών»34 , µε σκοπό την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των πάσης φύσης 
οικονοµικών οργανισµών της χώρας. Με το εν λόγω  νοµοθετικό διάταγµα οι 
ορκωτοί  λογιστές καθίστανται τα αρµόδια όργανα για: 
1. την διενέργεια κάθε φύσης πραγµατογνωµοσύνης πάνω σε θέµατα οικονοµικής 

διαχείρισης, που απαιτούν λογιστικές γνώσεις και διατάσσονται από αρµόδιες 
υπηρεσίες (π.χ. ελεγκτικό συνέδριο, φορολογικά δικαστήρια και άλλες δηµόσιες 
υπηρεσίες), 

                                                           
33 Ν.5076/1931: «περί ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών», ΦΕΚ Α΄186/7-7-1931. 
34 Ν.∆.3329/1955: «περί συστάσεως σώµατος ορκωτών λογιστών», ΦΕΚ Α΄230/25-8-1955 
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2. την άσκηση τακτικού ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), 

3. την άσκηση ελέγχου σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), ιδρύµατα 
κοινωφελούς σκοπού, ιδιωτικές επιχειρήσεις επιχορηγούµενες από το κράτος, 
εφόσον θα υπήρχε σχετική υπουργική απόφαση, 

4. τον τακτικό έλεγχο των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Α.Ε. και των 
ασφαλιστικών εταιριών, ο οποίος ήταν προαιρετικός, 

5. τον έλεγχο επιχειρήσεων των οποίων υποθέσεις βρίσκονται σε εκδίκαση.  
 
Αρχικά το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) ασχολούνταν κυρίως µε τον έλεγχο 
οργανισµών του δηµοσίου. Με την πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ζητούσαν να ελεγχθούν από το ΣΟΛ, προκειµένου να 
προσδώσουν αξιοπιστία στα οικονοµικά τους στοιχεία. 
 

Στην συνέχεια µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/1992 35 την θέση του ΣΟΛ 
πήρε το ΣΟΕ (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών). Είχε τη µορφή ΝΠ∆∆.  
Σκοπός του η άσκηση ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης των πάσης φύσεως 
δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών, από πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά 
προσόντα, τα οποία ασκούν  το έργο τους µε διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η εγκυρότητα  και αξιοπιστία των πορισµάτων των ελέγχων τους, 
σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα ελεγκτικά πρότυπα και τα πλαίσια που 
τίθενται από την εσωτερική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 

Αργότερα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 121/1993 36 γίνεται ένα βήµα προς την 
απελευθέρωση του επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή. Συγκεκριµένα το ΣΟΕ 
παύει να είναι ΝΠ∆∆. Παύει να ισχύει η διάταξη που όριζε ότι µε κοινή απόφαση των 
υπουργών εθνικής οικονοµίας και εµπορίου καθορίζεται ο εκάστοτε αριθµός 
εισακτέων στο ΣΟΕ µε βάση τις υφιστάµενες ελεγκτικές ανάγκες.  
Στο µητρώο Ορκωτών Ελεγκτών µπορούν πλέον να εγγράφονται όχι µόνο όσοι έχουν 
την ελληνική ιθαγένεια, αλλά και υπήκοοι άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. Επίσης στο 
εν λόγω µητρώο µπορούν να εγγραφούν όχι µόνο άτοµα που έχουν άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και 
όσοι έχουν αντίστοιχη άδεια στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ν. 
Αφρική. 
 

Στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 341/199737  γίνεται λόγος για εταιρίες ή 
κοινοπραξίες ελεγκτών, οι οποίες πρέπει να έχουν πλήρη οικονοµική και λειτουργική 

                                                           
35 Π.∆.226/1992: «περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του σώµατος ορκωτών ελεγκτών και 
περί των όρων εγγραφής σε ειδικό µητρώο και ασκήσεως του επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή», 
ΦΕΚ Α΄120/4-7-1992 
36 Π.∆.121/1993: «τροποποίηση του Π.∆. 226/1992 περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του 
σώµατος ορκωτών ελεγκτών καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό µητρώο και ασκήσεως του 
επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή», ΦΕΚ Α΄53/12-4-1993  
37 Π.∆.341/1997: «προσαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί του σώµατος ορκωτών ελεγκτών στις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994», ΦΕΚ Α΄232/21-11-1997 
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αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από οποιαδήποτε ελεγχόµενο ή άλλο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, καθώς και επαρκή δύναµη σε ελεγκτικό προσωπικό, µε σκοπό την καλή 
και έγκαιρη εκτέλεση των αναλαµβανόµενων ελέγχων. 
 

Τέλος µε τον Ν. 2733/1999 38 ορίζεται ότι: 
- οι Ορκωτοί Ελεγκτές, που διενεργούν τακτικό έλεγχο των Α.Ε. µε βάση τις 

διατάξεις του Ν.2190/1920, υποχρεούνται, εφόσον διαπιστώσουν παραβάσεις 
στη φορολογική νοµοθεσία,  να αναγράφουν στο πιστοποιητικό ελέγχου τις 
επιπτώσεις που αυτές έχουν στις οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης 
επιχείρησης, 

- το Σώµα Ορκωτών  Ελεγκτών (ΣΟΕ) µετονοµάζεται σε Σώµα Ορκωτών  
Ελεγκτών  Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 
 

Η ΕΛΤΕ 39
είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικού και λογιστικού 

επαγγέλµατος στην Ελλάδα και είναι αρµόδια για την θέσπιση και εποπτεία της 
ορθής και αποτελεσµατικής εφαρµογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. 
Είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και έχει την έδρα της στην Αθήνα.  
Σκοπός της, σύµφωνα και µε τον ιδρυτικό της νόµο 3148/2003 40 , είναι η ενίσχυση 
της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων µε την εφαρµογή της λογιστικής 
τυποποίησης και την διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. 
Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι ο απώτερος στόχος της ΕΛΤΕ είναι να 
ενισχύσει την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην λειτουργία του λογιστικού 
και ελεγκτικού θεσµού στην Ελλάδα. 
 
Οι βασικές αρµοδιότητες της  ΕΛΤΕ είναι οι εξής: 
1. εισηγείται στον υπουργό οικονοµίας και οικονοµικών θέµατα λογιστικής 

τυποποίησης και ελέγχων, διεθνών ελεγκτικών προτύπων, γενικού λογιστικού 
σχεδίου, κλαδικών λογιστικών σχεδίων, διεθνών λογιστικών προτύπων, καθώς 
και την εναρµόνισή τους µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 
πρότυπα, 

2. µεριµνά για τον έλεγχο της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων, 
3. γνωµοδοτεί προς τον υπουργό οικονοµίας και οικονοµικών για θέµατα λογιστικής 

τυποποίησης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι λογαριασµοί του δηµοσίου, 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων του δηµοσίου τοµέα, 

4. ασκεί εποπτεία στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) σχετικά µε την 
τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων των µελών του, 

                                                           
38 Ν.2733/1999: «σύσταση νέας χρηµατιστηριακής αγοράς, ρυθµίσεις γενικότερων θεµάτων της 
κεφαλαιαγοράς, των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, της Α.Ε. διώρυγας της Κορίνθου και 
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄155/30-7-1999 
39www.elte.org.gr & Καραµάνης: «Σύγχρονη Ελεγκτική», ΟΠΑ, Αθήνα 2008, σελ.117-121  
40 Ν.3148/2003: «επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των 
διατάξεων για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄136/5-6-2003 
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5. αξιολογεί τα πορίσµατα του ελέγχου του ΣΟΕΛ, 
6. θεσπίζει, µετά από εισήγηση του ΣΟΕΛ, κανόνες δεοντολογίας για την άσκηση 

του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιριών και ελέγχει την 
τήρηση αυτών των κανόνων, 

7. συνεργάζεται µε την επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2331/1995 41,  έργο της οποίας 
είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται σε αυτήν ως ύποπτες συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες. Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής είναι ένας 
ανώτερος δικαστικός και µετέχουν από ένας εκπρόσωπος των υπουργείων 
οικονοµίας, οικονοµικών, εµπορίου και δηµόσιας τάξης, της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του χρηµατιστηρίου αξιών, και της ένωσης ελληνικών τραπεζών. 

 
Η ΕΛΤΕ απαρτίζεται από δύο εποπτικά συµβούλια µε τα οποία 

πραγµατοποιείται η εποπτεία της αγοράς και συγκεκριµένα από: 
 

1)Το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ),  
το οποίο εποπτεύει τον λογιστικό θεσµό. 
Έχει πέντε µέλη: έναν αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ και 4 ειδικούς επιστήµονες (κάτοχοι 
διδακτορικού στον λογιστικό κλάδο). Η θητεία τους είναι τριετής. 
Το ΣΛΟΤ γνωµοδοτεί σε θέµατα λογιστικής τυποποίησης. Ασχολείται δηλαδή 
κυρίως: 

- µε την κατάρτιση, αναθεώρηση, τροποποίηση του γενικού λογιστικού σχεδίου 
καθώς και των κλαδικών λογιστικών σχεδίων, καθώς και µε την έκδοση 
οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή των προαναφερόµενων λογιστικών σχεδίων 
καθώς και των διεθνών λογιστικών προτύπων, 

- µε τον τρόπο, τον χρόνο και την διαδικασία της υποχρεωτικής εφαρµογής των 
διεθνών λογιστικών προτύπων. 

 
Οι γνωµατεύσεις του ΣΛΟΤ πάνω σε θέµατα λογιστικής τυποποίησης έχουν την 
µορφή της λογιστικής οδηγίας (αναφέρεται σε ερµηνεία σηµαντικών θεµάτων 
γενικότερου ενδιαφέροντος), της λογιστικής εγκυκλίου (αναφέρεται σε θέµατα 
ειδικότερου ενδιαφέροντος), της γνωµοδότησης (αναφέρεται σε θέµατα διεθνών 
λογιστικών προτύπων), και της ατοµικής απάντησης (αναφέρεται σε συγκεκριµένο 
ερώτηµα που έχει τεθεί από ενδιαφερόµενο προς τον ΣΛΟΤ).  
Οι δύο πρώτες γνωµοδοτήσεις έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα.  
 

2)Το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) 
το οποίο εποπτεύει τον ελεγκτικό θεσµό.  
Έχει 7 µέλη: έναν αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ, ένα µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα 
µέλος του ΣΛΟΤ, ένα µέλος του ΣΟΕΛ , έναν εκπρόσωπο της επιτροπής 

                                                           
41 Ν.2331/1995: «πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από επαγγελµατικές 
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις-ολοµέλεια Αρείου Πάγου – διαιτησίες και άλλες 
διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 173/24-8-1995 
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κεφαλαιαγοράς, έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, και ένα διευθυντή του 
υπουργείου οικονοµίας και οικονοµικών. Η θητεία τους είναι τριετής. 
Είναι υπεύθυνο για την θέσπιση των ελεγκτικών προτύπων (auditing standards), των 
κωδίκων δεοντολογίας και για την διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών 
υπηρεσιών. 
Ελέγχει την συµµόρφωση των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα ∆εοντολογίας της IFAC (International 
Federation of Accountants) 42. 

 
Μετά τον ιδρυτικό νόµο της ΕΛΤΕ 3148/2003, ακολούθησαν και οι: 

(1)Ν.3693/2008 43«εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2006/43/ΕΚ 

περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών και άλλες 
διατάξεις»: αντικείµενο του οποίου είναι η συµπλήρωση και η µεταβολή του 
νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσµό, λόγω της 
εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή.  
 
Αξίζει να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε τον Ν.3693/2008: 
. οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, 
.οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν και 
να διατηρούν εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας των εργασιών τους, το 
οποίο θα πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε όσα ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου ποιότητας.  
Περαιτέρω η εποπτεία αυτών των συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου εργασιών 
ανατίθεται στην ΕΛΤΕ. 
 

(2)Ν.4305/2014 44 «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα»  (άρθρο 47): οι δαπάνες της ΕΛΤΕ υπάγονται 
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλπ κεφάλαιο 4). 

 
 
 
 
 
                                                           
42https://www.ifac.org/ethics/iesba-code: The 2015 IESBA Handbook contains the entire Code of 
Ethics for Professional Accountants   
 
43N.3693/2008: «εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2006/43/Εκ περί υποχρεωτικών 
ελέγχων των ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ, του συµβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του συµβουλίου και 
άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 174/25-8-2008 
44 Ν.4305/2014: «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του 
δηµοσίου τοµέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006, προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγικού διαγωνισµού ΕΣ∆∆Α και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 
237/31-10-2014 
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3.3.2. Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Ελλάδα 
 
 Ο εσωτερικός έλεγχος στην χώρα µας ουσιαστικά θεσπίστηκε µε τον Ν. 
3016/200245 : «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες 
διατάξεις».  
Ο συγκεκριµένος νόµος αφορά επιχειρήσεις που είναι ενταγµένες στην 
χρηµατιστηριακή αγορά. Ορίζει ότι πρωταρχική υποχρέωση των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου κάθε επιχείρησης που είναι εισηγµένη σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας 
οικονοµικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. 
Επίσης απαγορεύεται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να επιδιώκουν ίδια 
συµφέροντα που αντιβαίνουν τα συµφέροντα της επιχείρησης. 
 

Περαιτέρω ο Ν. 3016/2002 θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις προκειµένου µία 
επιχείρηση να εισαχθεί σε χρηµατιστηριακή αγορά: 

 
1.Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας: 
Καταρτίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και περιλαµβάνει: 

• την διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείµενά τους, και την 
σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους καθώς και µε την διοίκηση. Πρέπει να 
προβλέπονται υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και 
Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

• Τις αρµοδιότητες των µελών του διοικητικού συµβουλίου 
• Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών καθώς και της 

αξιολόγησης της απόδοσής τους 

• Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών λόγω της σχέσης τους 
µε την εταιρία και γενικά όσων κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση. 

• Τους κανόνες που διέπουν συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών. 

 
2. Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου 
Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί την 2η 
προϋπόθεση προκειµένου µία επιχείρηση να εισαχθεί στην χρηµατιστηριακή αγορά.  
Ο εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας.  

 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη 
υπηρεσία της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα ως τρία µη εκτελεστικά µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου. 

                                                           
45 Ν.3016/2002: «για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 
110/17-5-2002 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 
εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να 
έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. 

 
Περαιτέρω ο Ν.3016/2002 ορίζει τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου, οι οποίες είναι: 

1. Η παρακολούθηση της εφαρµογής και της τήρησης του Εσωτερικού 
Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρίας και του καταστατικού της, καθώς 
και της εν γένει νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρών και της 
χρηµατιστηριακής αγοράς. 

2. Η αναφορά στο διοικητικό συµβούλιο περιπτώσεων σύγκρουσης 
ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των 
διευθυντικών στελεχών µε τα συµφέροντα της εταιρίας. 

3. Η έγγραφη ενηµέρωση τουλάχιστον µία φορά ανά 3 µήνες των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου για τον έλεγχο που διενήργησαν, καθώς και η 
παράστασή τους στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων 

4. Η παροχή, µετά από έγκριση του διοικητικού συµβουλίου, οποιασδήποτε 
πληροφορίας ζητηθεί από τις Εποπτικές Αρχές. 

 

3.3.3.∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
(∆ΠΕ) και ∆ιεθνή Πρότυπα ∆ικλίδων Ποιότητας (∆Π∆Π) 
 

Με τον Ν.2992/2002 46   καθιερώθηκε η εφαρµογή στην χώρα µας των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards) κατά την 
κατάρτιση των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, κατάσταση 
αποτελεσµάτων, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταµιακών 
ροών) για τις διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν από την 31/12/2002 και µετέπειτα. 
Υποχρεωτικά εφαρµόζονται από τις Α.Ε. των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 
Χ.Α.Α.  

 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 
 

Τα ∆ΛΠ είναι λογιστικές πρακτικές µε την µορφή νόµων, µε τους οποίους 
είναι υποχρεωµένες να εναρµονιστούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις, µετά από 
σχετική κοινοτική οδηγία. Τα ∆ΛΠ εκδόθηκαν την περίοδο 1973-2001 από την 
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 
Committee - IASC) 47.  
Η επιτροπή αυτή ιδρύθηκε το 1973 στο Λονδίνο, ως αποτέλεσµα της συνεργασίας 
των σωµάτων λογιστών διαφόρων χωρών. Την 1/4/2001 η IASC αντικαταστάθηκε 
από την International Accounting Standards Board – IASB. 

                                                           
46
Ν.2992/2002: «µέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 54/20-3-2002 
47www.iasplus.com/en/.../ifrs f/.../resource25 
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∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) και ∆ιεθνή Πρότυπα ∆ικλίδων 
Ποιότητας (∆Π∆Π) 

 
Τα ∆ΠΕ και ∆Π∆Π εκδόθηκαν το 2009 στην αγγλική γλώσσα από το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης (International Auditing and 
Assurance Standards Board – IAASB) της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 
(International Federation of Accountants – IFAC) 48. Mέλος της IFAC είναι και η 
χώρα  µας.  
Τα παραπάνω πρότυπα µεταφράστηκαν στα ελληνικά από το ΣΟΕΛ µε 
εξουσιοδότηση από την ΕΛΤΕ το 2010 και µετά και από την έγκριση της IFAC 
(αρχικός τίτλος: IFAC: Handbook of International Standards on Auditing and Quality 
Control). Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο είναι αναρτηµένο στο site της ΕΛΤΕ. 
Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να τηρούν οι 
ελεγκτές κατά την διάρκεια ενός ελέγχου, καθώς και η µεθοδολογία που πρέπει να 
ακολουθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου. 
 
Τα ∆ΠΕ και ∆Π∆Π δηµοσιεύτηκαν µεταφρασµένα στα ελληνικά στο ΦΕΚ 
Β΄2848/2012 (απόφαση 41658/722 του Υπουργείου Οικονοµικών 49 για έγκριση και 
ισχύ των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα). 
Αξίζει να αναφερθούµε σε µερικά από αυτά: 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1: «∆ικλείδες ποιότητας για 
λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονοµικών 
καταστάσεων καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών». 
Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, κάθε επιχείρηση που διενεργεί λογιστικούς ελέγχους, 
θα πρέπει να θεσπίσει και να διατηρεί ένα σύστηµα δικλίδων ποιότητας, το οποίο θα 
της παρέχει λελογισµένη διασφάλιση (υψηλή αλλά όχι απόλυτη) ότι: 
1.η λογιστική επιχείρηση και το προσωπικό της συµµορφώνονται µε τα 
επαγγελµατικά πρότυπα και τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις, 
2.οι εκθέσεις που εκδίδονται από την εν λόγω επιχείρηση είναι ενδεδειγµένες για τις 
εκάστοτε περιστάσεις. 
Ένα σύστηµα δικλίδων ποιότητας  περιλαµβάνει πολιτικές και διαδικασίες για 
διάφορα θέµατα,  µεταξύ των οποίων και οι απαιτήσεις δεοντολογίας, όπως αυτές 
έχουν καθιερωθεί µε βάση τον Κώδικα ∆εοντολογίας για επαγγελµατίες λογιστές από 
την IFAC καθώς και από τις εκάστοτε εθνικές απαιτήσεις (σχετικοί νόµοι κράτους, 
κλπ). 
Βασική απαίτηση του κώδικα δεοντολογίας είναι η ανεξαρτησία του ελεγκτή. 
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στις δικλίδες ποιότητας της ανάθεσης: µία σειρά ενεργειών 
που πρέπει να παρέχουν αντικειµενική αξιολόγηση κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της έκθεσης ελέγχου ή ακόµη και προγενέστερα, για τις κρίσεις που έκανε η οµάδα 

                                                           
48https://www.ifac.org/ 
49 Απόφαση Υπ.Οικ. 41658/722/2012: «έγκριση και ισχύς των διεθνών ελεγκτικών προτύπων σε 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα», ΦΕΚ Β’ 2848/23-10-2012 
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ανάθεσης (υπεύθυνη για την ανάθεση και την εκτέλεση του ελέγχου)  και τα 
συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε κατά την σύνταξη της έκθεσης. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µία διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, εντός της ελεγκτικής 
επιχείρησης. 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 200: «γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή 
και η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου» 
 Ασχολείται µε τις γενικές ευθύνες του ανεξάρτητου ελεγκτή, όταν διενεργεί έλεγχο 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. Αναφέρει ότι: 

 (1)σκοπός του ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης των 
χρηστών στις οικονοµικές καταστάσεις, γεγονός που επιτυγχάνεται µε την έκφραση 
της γνώµης του ελεγκτή για το εάν οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύµφωνα 
µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.  
Το εν λόγω πλαίσιο περιλαµβάνει πρότυπα και κανόνες που έχουν θεσπιστεί από έναν 
αναγνωρισµένο ή εξουσιοδοτηµένο οργανισµό που αναπτύσσει πρότυπα (π.χ. IFAC), 
καθώς και τους ισχύοντες νόµους και κανόνες του κράτους στο οποίο 
δραστηριοποιείται η ελεγχόµενη  επιχείρηση. 
Ο ελεγκτής λοιπόν, προκειµένου να συντάξει την τελική έκθεση ελέγχου, θα πρέπει 
να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από σφάλµατα, που µπορεί να οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Πρέπει εποµένως  να έχει στην κατοχή του επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία (τα λεγόµενα ελεγκτικά τεκµήρια, τα οποία περιλαµβάνουν πληροφορίες 
από λογιστικά στοιχεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης). 

(2)ο ελεγκτής µπορεί ακόµη να επικοινωνεί µε το µάνατζµεντ και την 
διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρίας αναφορικά µε θέµατα που προκύπτουν κατά τον 
έλεγχο. 

 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 240: «ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε 
έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων» 
Το συγκεκριµένο ∆ΠΕ ορίζει ότι τα σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί 
να προκύψουν είτε από λάθος είτε από απάτη. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η αρχική 
ενέργεια που οδήγησε στο σφάλµα είναι ακούσια στην περίπτωση του λάθους και 
εκούσια  στην περίπτωση της απάτης.  
∆ύο ειδών εκούσιων σφαλµάτων αφορούν τον ελεγκτή: αυτά που είναι αποτέλεσµα 
παραποιηµένης χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς (δηµιουργική λογιστική) και 
αυτά που είναι αποτέλεσµα κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων.  
Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό και πάταξη της απάτης 
ανήκει στην διοίκηση της επιχείρησης, η οποία έχει και την ευθύνη για την 
δηµιουργία και σωστή λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικών δικλείδων 
(εσωτερικός έλεγχος). 
Η απάτη είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί από ότι το λάθος, καθόσον συνήθως έχει 
συγκαλυφθεί µε πολύπλοκους τρόπους και συνοδεύεται από συµπαιγνία. Ο ελεγκτής 
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πρέπει να διατηρεί τον επαγγελµατικό του σκεπτικισµό καθ’ όλη την διάρκεια του 
ελέγχου και να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα τεκµήρια, που θα 
διευκολύνουν τον έλεγχο και την αποκάλυψη τυχόν απάτης. 
Όταν πλέον αυτή αποκαλυφθεί, ο ελεγκτής πρέπει να την αναφέρει στα αρµόδια 
κλιµάκια της διοίκησης και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και σε φορείς εκτός της 
επιχείρησης, παρά την εχεµύθεια που πρέπει να τηρεί, όσον αφορά τα λογιστικά 
στοιχεία του ελεγχόµενου (π.χ. όταν παραβιάζονται νόµοι του κράτους). 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 250: «εξέταση νόµων και κανονισµών στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων» 
Κάθε επιχείρηση λειτουργεί σε µία χώρα, που έχει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο νόµων 
και κανόνων. Οι διατάξεις κάποιων νόµων µπορούν να έχουν άµεση επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, µε την έννοια ότι καθορίζουν  τα 
αναφερόµενα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  
Η µη συµµόρφωση µε τους νόµους µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες για µία 
επιχείρηση (πρόστιµα, δικαστικές διενέξεις, κλπ) ή ακόµη και να απειλεί και την ίδια 
την ύπαρξή της. 
Η εφαρµογή των νόµων αποτελεί ευθύνη της διοίκησης της επιχείρησης.  
Το παρόν ∆ΠΕ διαχωρίζει του νόµους σε 2 κατηγορίες:  

(1) σε αυτούς που έχουν άµεση επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
επιχείρησης (π.χ. φορολογικοί νόµοι) και  

(2)  σε άλλους νόµους που δεν επηρεάζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 
αλλά είναι απαραίτητη η συµµόρφωση µε αυτούς, προκειµένου η εταιρία να 
συνεχίσει την δραστηριότητα και λειτουργία της. 

Ο ελεγκτής πρέπει κατά την διάρκεια του ελέγχου να συγκεντρώνει επαρκή ελεγκτικά 
τεκµήρια αναφορικά µε την συµµόρφωση της επιχείρησης µε την 1η προαναφερόµενη 
κατηγορία νόµων.  
Περαιτέρω θα πρέπει να εκτελεί διάφορες διαδικασίες, προκειµένου να εντοπίσει 
τυχόν παράβαση των νόµων της 2ης κατηγορίας. 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 260: «επικοινωνία µε τους υπεύθυνους για την 
διακυβέρνηση» 
Το συγκεκριµένο ∆ΠΕ τονίζει την σηµασία της σωστής επικοινωνίας ανάµεσα στον 
ελεγκτή και την διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης.  
Η οµαλή επικοινωνία θα βοηθήσει την διοίκηση να κατανοήσει τα θέµατα που 
σχετίζονται µε τον έλεγχο και τον ελεγκτή να αποσπάσει πληροφορίες που θα του 
φανούν χρήσιµες κατά τον έλεγχο. 
 Περαιτέρω ο ελεγκτής πρέπει να παρέχει στην διοίκηση έγκαιρες παρατηρήσεις που 
προκύπτουν από τον έλεγχο και είναι σηµαντικές σχετικά µε την ευθύνη της στην 
επίβλεψη των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 265: «κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές 
δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση» 
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στα στάδια του ελέγχου, µέρος του έργου του ελεγκτή 
είναι η µελέτη, αξιολόγηση και δοκιµασία του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων της 
ελεγχόµενης επιχείρησης.  
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι πιθανό να εντοπίσει ελλείψεις στο 
σύστηµα εσωτερικών δικλίδων. Τις ελλείψεις αυτές τις κοινοποιεί στην διοίκηση της 
εταιρίας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν κατάλληλα. 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 610: «χρησιµοποίηση της εργασίας των 
εσωτερικών ελεγκτών» 
Σε περίπτωση που η ελεγχόµενη επιχείρηση διαθέτει σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 
και ο ελεγκτής κρίνει ότι το έργο αυτού του συστήµατος είναι πιθανό να είναι σχετικό 
µε τον έλεγχο που διενεργεί, τότε θα πρέπει να προσδιορίσει εάν και σε ποιο βαθµό 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών και επίσης εάν η 
εργασία αυτή είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου. 
 

3.4. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
 
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε δύο διεθνείς οργανισµούς θέσπισης αρχών 
και κανόνων στον χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής και συγκεκριµένα µε την 
International Federation of Accountants (IFAC) και την International Organization of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Σηµειώνεται ότι η χώρα µας είναι µέλος και 
των δύο αυτών οργανισµών. 
 

International  Federation  of  Accountants,   IFAC   
(∆ιεθνής  Οµοσπονδία  Λογιστών) 50 
 

Ιδρύθηκε την 7/10/1977 στο Μόναχο της Γερµανίας στο 11ο παγκόσµιο 
συνέδριο λογιστών. ∆ηµιουργήθηκε για να ενισχύσει την εικόνα του λογιστικού 
επαγγέλµατος παγκοσµίως για το καλό του δηµόσιου συµφέροντος. 
Η IFAC ορίζει ως δηµόσιο συµφέρον τα καθαρά οφέλη που προκύπτουν για όλη την 
κοινωνία, καθώς και την τήρηση διαδικαστικών κανόνων που εφαρµόζονται για 
λογαριασµό αυτής, σε σχέση µε οποιαδήποτε ενέργεια, απόφαση ή πολιτική 
(περιοδικό Accountancy Greece, τεύχος 16, 18-6-2015, Τυροβολά Μαρία – Γραφείο 
∆ιεθνών σχέσεων ΣΟΕΛ). 
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών είναι της άποψης ότι τα οφέλη για µια κοινωνία, 
που αναφέρονται στον ορισµό του δηµοσίου συµφέροντος, µπορεί να περιλαµβάνουν 
την ορθότητα και τον εξορθολογισµό της χρηµατοοικονοµικής και µη 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, την διασυνοριακή συγκρισιµότητα της 
χρηµατοοικονοµικής και µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, την δηµοσιονοµική 
σύνεση στις δηµόσιες δαπάνες, καθώς και την συνεισφορά των λογιστών στην 

                                                           
50https://www.ifac.org/ 
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εταιρική διακυβέρνηση, την αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και την 
οργανωτική απόδοση. 
 
Στα πλαίσια αυτά, η IFAC ασχολείται µε: 

(1) την ανάπτυξη  υψηλού επιπέδου διεθνών κανόνων (standards)  στην 
ελεγκτική, στην διασφάλιση της ποιότητας, στην λογιστική του δηµοσίου 
τοµέα, στην δεοντολογία, στην εκπαίδευση των λογιστών, 

(2) την υποστήριξη της αποδοχής και της εφαρµογής των παραπάνω κανόνων, 
(3) την προσφορά συνεργασίας µεταξύ των µελών της, καθώς και µε άλλους 

διεθνείς οργανισµούς, πάνω σε θέµατα που αφορούν την λογιστική και την 
ελεγκτική. 

Επιδιώκει να είναι ο διεθνής εκπρόσωπος του λογιστικού επαγγέλµατος. 
Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της, η δοµή της και ο τρόπος διακυβέρνησής 
της είναι σχεδιασµένοι µε σκοπό την διαφάνεια, την απρόσκοπτη συνεργασία των 
µελών και την αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού.   
Ανώτατο διοικητικό όργανο είναι το Συµβούλιο (IFAC Council), το οποίο 
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε µέλος. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µία 
φορά κάθε χρόνο και είναι υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων που αφορούν θεσµικά 
και στρατηγικά θέµατα του οργανισµού. 
Όταν ξεκίνησε το 1977η IFAC είχε 63 ιδρυτικά µέλη από 51 χώρες. Πλέον αριθµεί 
πάνω από 175 µέλη και συνεργάτες από 130 χώρες σε όλο τον κόσµο, 
αντιπροσωπεύοντας πάνω από  2.500.000 λογιστές.   
Η Ελλάδα είναι µέλος της IFAC µε το ΣΟΕΛ. 
 

Η IFAC έχει δηµιουργήσει επιτροπές, οι οποίες επικεντρώνονται στην  
ανάπτυξη διεθνών κανόνων και οδηγιών σε συγκεκριµένους τοµείς του λογιστικού 
επαγγέλµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 
 
International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB  
(∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης) 51 

Λειτουργεί ως µία ανεξάρτητη επιτροπή θέσπισης κανόνων υπό την 
προστασία της IFAC. 
Στόχος της εν λόγω επιτροπής είναι η θέσπιση και εφαρµογή υψηλής ποιότητας 
διεθνών κανόνων ελέγχου, δικλείδων ασφαλείας και ποιοτικού ελέγχου, µε σκοπό την 
οµοιόµορφη άσκηση του λογιστικού επαγγέλµατος παγκοσµίως, έτσι ώστε να 
ισχυροποιηθεί η εµπιστοσύνη του κόσµου στο ελεγκτικό επάγγελµα και στο ότι αυτό 
υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον.  
Το IAASB, όπως προαναφέραµε, έχει εκδώσει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα 
∆ιεθνή Πρότυπα ∆ικλείδων Ποιότητας, τα οποία εφαρµόζονται και στην χώρα µας. 
 
 
 

                                                           
51https://www.ifac.org/auditing-assurance 
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Transnational Auditors Committee, TAC (∆ιεθνής Επιτροπή Ελεγκτών) 52 
Αποτελεί το εκτελεστικό τµήµα του Forum of Firms, το οποίο ιδρύθηκε το 

2002  και έχει την έδρα του στην Ελβετία.  
Ο σκοπός του Forum of Firms είναι να προωθεί υψηλής ποιότητας κανόνες στην 
λογιστική και την ελεγκτική. Φέρνει σε επαφή εταιρίες που διενεργούν διεθνείς 
ελέγχους και τις εµπλέκει µε τις δραστηριότητες της IFAC.  
Το εκτελεστικό τµήµα του Forum είναι η TAC που αποτελεί και τον σύνδεσµό της µε 
την IFAC.  
Στόχοι της TAC είναι: 

- η αναγνώριση πιθανών προβληµάτων στις πρακτικές ελέγχου. Όταν 
εντοπιστεί κάποιο πρόβληµα το οποίο υπονοεί ότι χρειάζεται να επέλθουν 
αλλαγές σε κάποιους ελεγκτικούς κανόνες, τότε η TAC προωθεί το εν λόγω 
θέµα προς περαιτέρω διερεύνηση στα αρµόδια όργανα που θεσµοθετούν 
αυτούς τους κανόνες. 

- η ύπαρξη ενός διεθνούς φόρουµ, όπου µπορούν να συζητηθούν και να 
αναλυθούν διάφορες πρακτικές  που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο, την 
ελεγκτική, την ανεξαρτησία, την εκπαίδευση και την τεχνολογία. 

- ο εντοπισµός κατάλληλων υποψηφίων για τα όργανα θέσπισης κανόνων, 
- η λειτουργία ως συνδέσµου µεταξύ διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών 

εταιριών και διεθνών οργανισµών θέσπισης κανόνων, ώστε να υπάρχει επαφή, 
ανταλλαγή απόψεων και σύµπνοια σε θέµατα που αφορούν την ποιότητα των 
ελέγχων, τα συστήµατα ελέγχου και την διαφάνεια. 

 
International Ethics Standards Board for Accountants, IESB (∆ιεθνές 
Συµβούλιο ∆εοντολογίας για Λογιστές) 53 

Είναι µία ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον (όπως 
αυτό έχει οριστεί από την IFAC) θεσπίζοντας διεθνώς αποδεκτούς ηθικούς κανόνες 
για τους επαγγελµατίες λογιστές σε όλο τον κόσµο.  
Οι κανόνες που θεσπίζει το IESB περιλαµβάνονται στον «Κώδικα ∆εοντολογίας για 
Επαγγελµατίες Λογιστές» (Code of Ethics for Professional Accountants), o οποίος 
ανανεώνεται κάθε χρόνο.  
Το συµβούλιο του IESB έχει 18 µέλη, από τα οποία 9 το µέγιστο είναι λογιστές και 3 
το ελάχιστο είναι «απλοί» άνθρωποι και εκπροσωπούν το ευρύτερο δηµόσιο 
συµφέρον. Τα µέλη διορίζονται από το συµβούλιο της IFAC. 
Η διαδικασία θεσµοθέτησης κανόνων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 
επιβλέπεται από την PIOB (επιτροπή του IFAC, που αναλύεται παρακάτω).  
Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου ακόµη και οι τηλεδιασκέψεις είναι ανοικτές στο 
κοινό και όλα τα θέµατα που συζητούνται αναρτώνται στον ιστότοπο της IESB. 
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Αξίζει να αναφερθούµε σε µερικά σηµεία του προαναφερόµενου κώδικα 
δεοντολογίας, µε βάση την τελευταία έκδοση του 2015 (IESB: Handbook of the Code 
of Ethics for Professional Accountants, - Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆εοντολογίας για 
Επαγγελµατίες Λογιστές - 2015 Edition) 54. 
-Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του εγχειριδίου, ο µακροπρόθεσµος στόχος του 
IESB είναι η σύγκλιση του κώδικα δεοντολογίας για λογιστές, συµπεριλαµβανοµένων 
και των κανόνων ανεξαρτησίας των ελεγκτών, µε τους αντίστοιχους κανόνες που 
εκδίδονται από τις διάφορες εθνικές αρχές.  
Η σύγκλιση σε ένα και µόνο σύνολο κανόνων θα βελτιώσει την ποιότητα και την 
συνέπεια των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους επαγγελµατίες λογιστές 
παγκοσµίως καθώς και την αποδοτικότητα της παγκόσµιας αγοράς κεφαλαίου. 
Επίσης στην εισαγωγή του εν λόγω εγχειριδίου σηµειώνεται ότι κάθε µέλος της 
IFAC, όπως είναι και η χώρα µας, υποχρεούται να εφαρµόζει το σύνολο των κανόνων 
του κώδικα δεοντολογίας. 
 
-Ως  βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθεί ένας επαγγελµατίας λογιστής, µε 
βάση τον Κώδικα ∆εοντολογίας, τίθενται οι παρακάτω: 

- ακεραιότητα: ο λογιστής πρέπει να είναι ευθύς και τίµιος στις 
επαγγελµατικές του σχέσεις και συναναστροφές, 

- αντικειµενικότητα: ο λογιστής δεν πρέπει να αφήνει κανενός είδους 
εξωτερικό παράγοντα να επηρεάζει  την επαγγελµατική του κρίση, 

- επαγγελµατική εξέλιξη: ο λογιστής πρέπει να φροντίζει διαρκώς να 
ενηµερώνεται για τις τρέχουσες εξελίξεις σε όλους του τοµείς που τον 
αφορούν (λογιστική πρακτική, νοµοθεσία, τεχνολογία, κλπ) ώστε να είναι σε 
δυνατότητα να προσφέρει επαρκείς υπηρεσίες στους πελάτες του και πάντα 
µέσα στα κάθε φορά ισχύοντα νοµοθετικά πλαίσια. 

- εµπιστευτικότητα: ο λογιστής πρέπει να σέβεται την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έρχονται στην κατοχή του, ως αποτέλεσµα των 
επαγγελµατικών του σχέσεων, και να µην αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές 
σε τρίτους, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένης και σαφούς άδειας, εκτός και αν 
υφίσταται κάποια πολύ σοβαρή νοµική παράβαση, που να δικαιολογεί την 
αποκάλυψη των παραπάνω πληροφοριών. Επίσης ο λογιστής δεν επιτρέπεται 
να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες των οποίων γίνεται δέκτης, προς το ατοµικό 
του συµφέρον ή προς τον συµφέρον τρίτων προσώπων. 

- επαγγελµατική συµπεριφορά: ο λογιστής θα πρέπει να λειτουργεί εντός των 
υφιστάµενων πλαισίων που τίθενται από τους νόµους του κράτους και τους 
αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες, και να µην προβαίνει σε συµπεριφορές που 
δυσφηµούν το επάγγελµά του. 
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Πολλές φορές όµως ο λογιστής θα συναντήσει απειλές, οι οποίες θα 
εµποδίσουν την πλήρη εφαρµογή των προαναφερόµενων αρχών. Οι απειλές αυτές 
ταξινοµούνται ως εξής: 

- η απειλή του ατοµικού συµφέροντος: ένα οικονοµικό ή κάποιο άλλο κίνητρο 
µπορεί να επηρεάσουν την επαγγελµατική κρίση του λογιστή. 

- η απειλή της αξιολόγησης: ότι δηλαδή ο λογιστής δεν θα µπορέσει να 
αξιολογήσει σωστά κάποια αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από µία 
προηγούµενη αξιολόγηση, ή κάποια στοιχεία που έχουν έλθει στην προσοχή 
του (για παράδειγµα όταν µία εταιρία έχει ήδη εσωτερικό σύστηµα ελέγχου 
και έχει ετοιµάσει µία αξιολόγηση σχετικά µε το χρηµατοοικονοµικό της 
σύστηµα). 

- η απειλή της υπεράσπισης και της οικειότητας: υπάρχει η πιθανότητα ο 
λογιστής να υποστηρίξει τη γνώµη του πελάτη του όσον αφορά κάποια 
ευρήµατα, µε αποτέλεσµα να επηρεαστεί η αντικειµενικότητά του. Οµοίως 
όταν ο λογιστής έχει αποκτήσει µακροχρόνια σχέση-οικειότητα µε κάποιον 
πελάτη, ή όταν υπάρχει συγγενικός δεσµός µε τον πελάτη, ή ακόµη όταν 
δέχεται δώρα από τον πελάτη, µπορεί να ταχθεί υπέρ του, παραγκωνίζοντας 
την αντικειµενικότητά του. 

- η απειλή του εκφοβισµού: η πιθανότητα να δεχτεί ο λογιστής αφόρητες 
πιέσεις, ακόµη και απειλές κατά της ζωής του, προκειµένου να χειραγωγήσει 
κατά το δοκούν το τελικό αποτέλεσµα των παρουσιαζόµενων λογιστικών 
στοιχείων . 

 
Ο λογιστής στην περίπτωση εµφάνισης κάποιας εκ των παραπάνω απειλών, 

έχει να αντιτάξει κάποια όπλα, όπως η εµπειρία του, η επαγγελµατική του κατάρτιση, 
η αναζήτηση βοήθειας από συνάδελφο ή κάποιον ειδικό επί συγκεκριµένου θέµατος 
που τον απασχολεί. 
 Όταν δεν µπορέσει να µειώσει σε αποδεκτό επίπεδο την απειλή που αντιµετωπίζει, 
τότε οφείλει να αποσυρθεί από την υποχρέωση που ανέλαβε. 
Φυσικά τα όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τον ελεγκτή. 
 
International Accounting Education Standards Board – IAESB (∆ιεθνές   
Συµβούλιο Εκπαίδευσης για Λογιστές) 55 
Είναι ένα ανεξάρτητο σώµα θέσπισης κανόνων στον τοµέα της εκπαίδευσης των 
επαγγελµατιών λογιστών και ασχολείται µε θέµατα όπως τα επαγγελµατικά 
προσόντα, οι τεχνικές ικανότητες, οι αξίες, οι συµπεριφορές και η ηθική. 
 
International Public Sector Accounting Standards Board-IPSASB (∆ιεθνές 
Συµβούλιο Κανόνων για τη λογιστική του ∆ηµοσίου Τοµέα)56 

Ασχολείται µε την ανάπτυξη και εξέλιξη κανόνων για την κατάρτιση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χωρών και γενικά οργανισµών του δηµόσιου 

                                                           
55https://www.ifac.org/education 
56https://www.ifac.org/public-sector 
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τοµέα. Σκοπός να επιτευχθεί η διαφάνεια, η ποιότητα και η συνέχεια των 
οικονοµικών στοιχείων των δηµοσίων οργανισµών. Όλα αυτά γίνονται µε συνεργασία 
και ανταλλαγή απόψεων λογιστών που ασχολούνται µε την λογιστική του δηµόσιου 
τοµέα σε όλο τον κόσµο.  
Η ανάπτυξη κοινών κανόνων στον κλάδο αυτό της λογιστικής έγινε επιτακτική 
κυρίως στην εποχή µας, µε τις κρίσεις χρέους διαφόρων χωρών, οι οποίες κατέδειξαν 
την έλλειψη διαφάνειας και απόδοσης ευθυνών καθώς και την τις σηµαντικές 
ελλείψεις στον τοµέα  του χρηµατοοικονοµικού µάνατζµεντ και της δηµοσίευσης 
στοιχείων των δηµόσιων οργανισµών. 
Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του IPSASB: “governments are not risk free”. 
Η αποτυχία του χρηµατοοικονοµικού µάνατζµεντ στον δηµόσιο τοµέα έχει 
οικονοµικό αντίκτυπο πολύ µεγαλύτερο από αυτόν µίας αντίστοιχης αποτυχίας στον 
ιδιωτικό τοµέα, καθόσον επηρεάζει τόσο το συµφέρον του κοινού αλλά και των 
επενδυτών. 
 

Το IPSASB έχει εκδώσει το Handbook of International Public Sector 
Accounting Pronouncements57(Εγχειρίδιο ∆ιεθνών Προτάσεων της Λογιστικής του 
∆ηµοσίου Τοµέα) το 2014, όπου αναφέρεται ότι η ανεξαρτησία του IPSASB 
διαφυλάσσεται µε: 

- την πλήρη διαφάνεια κατά την διαδικασία θεσµοθέτησης κανόνων µέσω  της 
πρόσβασης του κοινού στα θέµατα προς συζήτηση, τις συνεδριάσεις, και τις 
τελικές παρατηρήσεις σε κάθε κανόνα πριν οριστικοποιηθεί, 

- την εµπλοκή παρατηρητών στην διαδικασία θέσπισης κανόνων, 
- την πλήρη αποδοχή από τα µέλη  του IPSASB  της ανεξαρτησίας, της 

ακεραιότητας και της διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος. 
Επίσης το IPSASB προωθεί την χρήση της accrual basis accounting58 από την cash 
basis accounting. Σύµφωνα µε την accrual basis accounting (λογιστική στη βάση του 
δεδουλευµένου) µία συναλλαγή ή κάποιο άλλο γεγονός καταγράφεται την χρονική 
στιγµή που θα λάβει χώρα, ενώ µε βάση την cash basis accounting (λογιστική στη 
βάση των µετρητών) η εν λόγω καταγραφή γίνεται όταν εισπραχθούν ή εκταµιευθούν 
τα αντίστοιχα µετρητά.  
Σηµειώνεται ότι οι λογιστικοί κανόνες που θεσµοθετεί η IFAC ακολουθούν την 
accrual basis accounting. 
Στο παραπάνω εγχειρίδιο αναφέρεται ακόµη ότι οι βασικοί στόχοι της έκδοσης 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στον δηµόσιο τοµέα είναι: η απόδοση ευθυνών 
(accountability) και η λήψη αποφάσεων (decision making). 
 
Περαιτέρω  ορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες στο δηµόσιο τοµέα και συγκεκριµένα: 

                                                           
572014 Handbook of International Public Sector Accounting ... 
https://www.ifac.org/publications.../2014-h... 
 
58www.accountingcoach.com/.../acrrual-basis.. 
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-σχετικότητα (relevance): την ιδιότητα αυτή την έχει µία πληροφορία όταν 
επιβεβαιώνει προσδοκίες του παρελθόντος ή βοηθά στην πρόβλεψη µελλοντικών 
προσδοκιών ή και τα δύο µαζί. 

-πιστή παρουσίαση (faithful representation): επιτυγχάνεται όταν η 
απεικόνιση µίας συναλλαγής είναι ολοκληρωµένη και απαλλαγµένη από σφάλµατα 
και δόλο. 

-διαχρονικότητα (timeliness): να υφίσταται η πληροφορία πριν χάσει την 
ιδιότητά της να είναι χρήσιµη για απόδοση ευθυνών και για λήψη αποφάσεων. 

-συγκρισιµότητα (comparability): η ιδιότητα αυτή δίνει στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων την δυνατότητα να εντοπίσουν διαφορές ή οµοιότητες 
κατά το πέρασµα του χρόνου. 

-επαληθευσιµότητα (verifiability) : να είναι δυνατή η επαλήθευση της 
συγκεκριµένης πληροφορίας. 
Οι παραπάνω ιδιότητες της οικονοµικής πληροφόρησης έχουν θέση και στον ιδιωτικό 
τοµέα. 
 
Public Interest Oversight Board, PIOB (Επιτροπή Επίβλεψης του ∆ηµόσιου 
Συµφέροντος) 59 

Η επιτροπή αυτή δηµιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 µε σκοπό να 
παράσχει  διαβεβαίωση ότι οι διεθνείς κανόνες ελέγχου, δεοντολογίας και 
επιµόρφωσης των λογιστών θεσπίζονται µε διαφάνεια και µε απώτερο σκοπό το 
δηµόσιο και µόνο συµφέρον. 
Γεννήθηκε την εποχή που η εµπιστοσύνη του κοινού είχε κλονιστεί στο ελεγκτικό 
επάγγελµα, µετά από µεγάλα επιχειρηµατικά σκάνδαλα της εποχής (Enron, 
Worldcom, Parmalat). 
Τα εν λόγω σκάνδαλα αποδόθηκαν από τον κόσµο στην αποτυχία του ελεγκτικού 
επαγγέλµατος να τα αποκαλύψει. 

Το 2003 και ως συνέπεια των παραπάνω,  η IFAC προχώρησε σε ευρεία 
αναδιάρθρωση των επιτροπών της (IAASB, IAESB και IESB) που θεσπίζουν 
κανόνες.  
Ο σκοπός των αλλαγών αυτών (IFAC reform) ήταν η ενίσχυση της ποιότητας των 
κανόνων που πλαισιώνουν το επάγγελµα του ελεγκτή, η βελτίωση της διαδικασίας 
θέσπισής τους και η ενίσχυση της δέσµευσης της IFAC ότι λειτουργεί µε γνώµονα το 
δηµόσιο συµφέρον.  
Οι αρχιτέκτονες των  εν λόγω αλλαγών θεωρούσαν ότι για να πετύχουν όλα αυτά, θα 
έπρεπε η διαδικασία θέσπισης κανόνων να διαποτιστεί µε περισσότερη αυστηρότητα, 
διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.  
Παράλληλα οι εν λόγω επιτροπές (IAASB, IAESB και IESB) θα συνέχιζαν να 
λειτουργούν µε την στήριξη της IFAC, αλλά πλέον θα λογοδοτούν σε ένα ανεξάρτητο 
από το ελεγκτικό επάγγελµα σώµα, που θα λειτουργεί µε µοναδικό γνώµονα το 
δηµόσιο συµφέρον. Έτσι δηµιουργήθηκε η ΡΙΟΒ. 
 

                                                           
59www.ipiob.org 
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Η PIOB είναι µία ανεξάρτητη επιτροπή επίβλεψης και αποτέλεσµα της 
συνεργασίας της IFAC µε τους διεθνείς οργανισµούς που θέτουν τους 
χρηµατοοικονοµικούς – λογιστικούς κανόνες.  
Επιβλέπει το έργο των IAASB, IAESB και IESB. 
Στις συναντήσεις των µελών των παραπάνω επιτροπών πάντα παρευρίσκεται ένα 
µέλος της PIOB προκειµένου να παρατηρήσει εάν ακολουθούνται οι προβλεπόµενες  
διαδικασίες. Περαιτέρω οι προαναφερόµενες επιτροπές εκδίδουν ένα πρόγραµµα 
στρατηγικής, το οποίο συνήθως καλύπτει µία χρονική περίοδο 3 ετών.  
 
Η PIOB παρακολουθεί την διαδικασία ανάπτυξης των προγραµµάτων στρατηγικής 
και στο τέλος εξουσιοδοτεί την ολοκλήρωση και την εφαρµογή τους λαµβάνοντας 
πάντα υπόψη το δηµόσιο συµφέρον.  
Επίσης εκφέρει άποψη για την προτεραιότητα των θεµάτων που περιλαµβάνουν τα 
προγράµµατα αυτά και ακόµη έχει το δικαίωµα να ζητήσει συγκεκριµένα πρότζεκτ να 
συµπεριληφθούν στα προγράµµατα. 

 
International Organization of Supreme Audit Institu tions,  ΙΝΤΟSAI 
(∆ιεθνής Οργανισµός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου) 60 
 

Ιδρύθηκε το 1953 και εδρεύει στην Βιέννη της Αυστρίας.  Είναι ένα 
παγκόσµιο σύµπλεγµα κυβερνητικών οντοτήτων.  
Μέλη του είναι υψηλόβαθµα στελέχη των ελεγκτικών οργανισµών των εθνών-µελών  
Λειτουργεί ως µηχανισµός οµπρέλα για την κοινότητα των εξωτερικών ελεγκτών του 
δηµοσίου. 
Βασικός του στόχος είναι η εξέλιξη και η βελτίωση του ελέγχου του δηµοσίου τοµέα 
(government audit) µε την θέσπιση διεθνών προτύπων. Είναι ένας αυτόνοµος, 
ανεξάρτητος, µη πολιτικός, µη κυβερνητικός οργανισµός που συνεργάζεται στενά και 
παρέχει συµβουλές στο Economic and Social Council of the United Nations, 
ECOSOC (Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών) 61. 
Το ECOSOC είναι ένα από τα 6 βασικά όργανα των Ηνωµένων Εθνών. 
∆ηµιουργήθηκε το 1946 και είναι το σώµα που ασχολείται µε τον συντονισµό, τον 
διάλογο, την αναθεώρηση και υποβολή προτάσεων σε θέµατα που αφορούν την 
οικονοµία την κοινωνία και το περιβάλλον καθώς και για την εφαρµογή των διεθνών 
συµφωνηµένων στόχων επί των θεµάτων αυτών. 

 Μέλη του INTOSAI είναι κυρίως τα κράτη των Ηνωµένων Εθνών, όπως και η 
Ελλάδα. Συνεργάζεται στενά µε τις IFAC και IAASB. 

Το INTOSAI έχει 7 περιφερειακές οµάδες εργασίες. Μία από αυτές είναι το 
EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions), που ιδρύθηκε το 
1990. Μέλος του είναι και η χώρα µας.  

                                                           
60www.intosai.org/ 
61www.un.org/en/ecosoc/ 
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Βασικοί στόχοι του EUROSAI, είναι:  
(1) η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών,  
(2) η εξέλιξη της µελέτης της ελεγκτικής του δηµοσίου τοµέα,  
(3) ο διεθνής εναρµονισµός της ορολογίας της ελεγκτικής. 

 
Σηµαντικοί σταθµοί στην έκδοση κανόνων από το INTOSAI είναι οι εξής: 
 
-Η διακήρυξη της Λίµα (The Lima Declaration- ISSAI 1), 1977 62: 
Η διακήρυξη αυτή είναι και η ιδρυτική διακήρυξη του INTOSAI. 
Ο βασικός της στόχος είναι η θέσπιση της ανεξαρτησίας στον έλεγχο του δηµοσίου 
τοµέα.  
Περαιτέρω γίνεται διαχωρισµός του ελέγχου του δηµοσίου σε εξωτερικό και 
εσωτερικό.  
Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από τα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (Supreme Audit 
Institutions, SAIs). Προκειµένου να διενεργηθεί σωστά ο έλεγχος ενός δηµόσιου 
οργανισµού, το SAI πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητο από τον ελεγχόµενο και να 
µην επηρεάζεται από κανένα εξωτερικό παράγοντα. 
 
-H διακήρυξη του Μεξικό για την Ανεξαρτησία των Ανωτάτων Οργάνων 
Ελέγχου (The Mexico Declaration SAI Independence –ISSAI 10 ), 2007 63: 
Η διακήρυξη αυτή θέτει περαιτέρω βάσεις στην ανεξαρτησία των SAIs.  
Συγκεκριµένα θέτει τις παρακάτω αρχές: 

1.πρέπει να υφίσταται νοµοθετικό υπόβαθρο που να καθορίζει µε σαφήνεια το 
επίπεδο  ανεξαρτησίας των SAIs. 

2.είναι απαραίτητη η ύπαρξη συγκεκριµένων νοµοθετηµένων κανόνων 
σχετικά µε τους επικεφαλής και το προσωπικό των SAIs, σε θέµατα που αφορούν την 
πρόσληψη, µετακίνησή τους, κλπ. Βασική αρχή η έκλειψη του φόβου των 
αντιποίνων. 

3.τα SAIs πρέπει να έχουν  την δυνατότητα να ελέγχουν: 
- την χρήση του δηµόσιου χρήµατος, τις πηγές και τα περιουσιακά 

στοιχεία ενός λήπτη δωρεάς, ανεξάρτητα από την νοµική του µορφή 
(βλπ. Ελληνικές Μ.Κ.Ο.), 

- την νοµιµότητα και κανονικότητα λογαριασµών δηµοσίων 
οργανισµών, 

- την ποιότητα του χρηµατοοικονοµικού µάνατζµεντ και των 
εκδοθέντων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

- το βαθµό απόδοσης και αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών των 
δηµοσίων οργανισµών. 

4.τα SAIsπρέπει να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς 
περιορισµούς. 

                                                           
62www.intosai.org/.../issai-1-the-lima-declara... 
63www.intosai.org/.../issai-10-the-mexico-de... 
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5.να υπάρχει ελευθερία στον τρόπο και χρόνο κατάρτισης των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου από τα SAIs. 

6.να υπάρχει  µηχανισµός follow up στις παρατηρήσεις του ελέγχου των 
SAIs. 

7.να υφίσταται χρηµατοοικονοµική και διοικητική αυτονοµία των SAIs 
καθώς και ύπαρξη των απαραίτητων πόρων σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό και 
χρηµατοδότηση. 

 
Το INTOSAI εκδίδει: 

1.τα ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions – ∆ιεθνείς Κανόνες 

Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου): θέτουν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας και 
επαγγελµατικής συµπεριφοράς των SAIs και τις βασικές αρχές του ελέγχου των 
δηµοσίων οργανισµών. 
Έχουν εκδοθεί πλήθος ISSAIs που αφορούν: 

- τις βασικές αρχές ελεγκτικής, 
- γενικές οδηγίες ελεγκτικής, 
- οδηγίες για συγκεκριµένα ζητήµατα 

 

2.τα INTOSAI GOV(Intosai Guidance for Good Governance – Κατευθυντήριες 

Οδηγίες για καλή ∆ιακυβέρνηση): παρέχουν οδηγίες προς τις δηµόσιες αρχές γα την 
ορθή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος. 
 
Περαιτέρω αξίζει να αναφερθούµε περιληπτικά σε ορισµένα ISSAIs: 
-ISSAI 30: Code of Ethics (Κώδικας ∆εοντολογίας), 1998 64: 
Καθορίζονται τα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας για τους ελεγκτές του δηµοσίου 
τοµέα. Σύµφωνα µε αυτά, οι ελεγκτές πρέπει: 

- να εµπνέουν εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, 
- να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, 
- να είναι ανεξάρτητοι, αντικειµενικοί και αµερόληπτοι, 
- να είναι πολιτικά ουδέτεροι, 
- να είναι εχέµυθοι, 
- να φροντίζουν για την συνεχή τους επιµόρφωση και επαγγελµατική εξέλιξη. 

Παρατηρούµε ότι τα παραπάνω είναι σχεδόν ταυτόσηµα µε τα όσα ορίζει ο κώδικας 
δεοντολογίας της IFAC. 
 
-ISSAI 12: The value and benefits of supreme audit institutions (η αξία και τα 
οφέλη των ανώτατων οργάνων ελέγχου), 2013 65: 
Ο συγκεκριµένος κανόνας θεωρεί ότι το κοινό αλλά και η κυβέρνηση µίας χώρας 
ωφελείται από τον έλεγχο των δηµόσιων υπηρεσιών από τα SAIs, καθόσον µε τον 
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τρόπο αυτό δίνεται µία ολοκληρωµένη εικόνα της διαχείρισης του δηµόσιου 
χρήµατος. 
Για να διενεργείται σωστά ο συγκεκριµένος έλεγχος, θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
παρακάτω αρχές: 

- να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των SAIs, 
- να διενεργούνται έλεγχοι σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και να 
αποδίδονται ευθύνες όταν και όπου πρέπει, 

- τα αποτελέσµατα των ελέγχων να δηµοσιοποιούνται, προκειµένου οι πολίτες 
να αξιολογούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις τους, 

- τα αποτελέσµατα των ελέγχων µπορεί να οδηγήσουν σε αναµορφώσεις 
δηµοσίων υπηρεσιών, µε στόχο την καλύτερη αποδοτικότητά τους, 

- τα SAIs πρέπει να λειτουργούν µε απόλυτη διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, και 
πλήρη σεβασµό στις αρχές του κώδικα δεοντολογίας. 

 
-ISSAI 1240: The auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of 
Financial Statements (Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε την απάτη σε έναν 
έλεγχο χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων), 2010 66: 
Αποτελεί µία πολύ σηµαντική και πολυσέλιδη οδηγία για το είδος της απάτης που 
ενδέχεται να συναντήσει ο ελεγκτής και τους τρόπους που πρέπει να αντιδράσει. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά είναι παρόµοια µε εκείνα της αντίστοιχης οδηγίας της IFAC.  
Συγκεκριµένα ο ελεγκτής πρέπει να διατηρεί σε κάθε περίπτωση τον επαγγελµατικό 
σκεπτικισµό του,  να αξιολογεί προηγούµενους ελέγχους,  να συµβουλεύεται 
συναδέλφους του ή και ειδικούς επί του θέµατος που έχει αµφιβολίες, να αναφέρει 
στο µάνατζµεντ του δηµόσιου οργανισµού τις υποψίες του για απάτη, ακόµη και στα 
ανώτερα ελεγκτικά όργανα του κράτους. 
  

Όλες οι παραπάνω αρχές και κανόνες που θεσπίζονται από την IFAC και τον 
INTOSAI, µέλος των οποίων είναι και η Ελλάδα, επηρεάζουν την άσκηση του 
ελεγκτικού επαγγέλµατος στην χώρα µας, καθόσον αποτελούν µέρος ενός διεθνούς 
πλαισίου οµοιογενών κανόνων και αρχών που κάθε κράτος – µέλος πρέπει να 
ακολουθεί. Άλλωστε πολλές από τις αρχές αυτές  έχουν γίνει και νόµοι του ελληνικού 
κράτους.  

 
3.5. Συµπερασµατικά Σχόλια 
 
Στο κεφάλαιο αυτό: 

-αναφέραµε τον ορισµό της ελεγκτικής, η οποία είναι ένας σηµαντικός κλάδος 
του λογιστικού επαγγέλµατος, που ασχολείται µε τον έλεγχο των οικονοµικών 
στοιχείων της επιχείρησης, προκειµένου να προσδώσει τη  απαιτούµενη αξιοπιστία 
στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

 

                                                           
66www.intosai.org/.../issai-1240-the-auditors-... 
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-κάναµε µία ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη της ελεγκτικής.  
Είδαµε ότι η ελεγκτική ξεκίνησε από την αρχαιότητα ως µία λεπτοµερής καταγραφή 
δραστηριοτήτων.  
Στην συνέχεια εξελίχθηκε σε διαδικασία λεπτοµερούς ελέγχου όλων των 
λογαριασµών µίας επιχείρησης.  
Αργότερα στόχος της έγινε το να προσδίδει αξιοπιστία στα οικονοµικά στοιχεία των 
επιχειρήσεων, η επαλήθευση των συναλλαγών της επιχείρησης και η αξιολόγηση των 
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.  
Τέλος ασχολήθηκε και µε την εκτίµηση του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

 

-αναλύσαµε την βασική διάκριση του ελέγχου σε: 
1. εξωτερικό: ο ελεγκτής δεν έχει υπαλληλική σχέση µε την ελεγχόµενη επιχείρηση. 

Εξετάζει όλα τα οικονοµικά της στοιχεία, προκειµένου να γνωµατεύσει για την 
ορθότητα ή µη των στοιχείων που απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές της 
καταστάσεις,  

2. εσωτερικό: ο ελεγκτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης. Επιθεωρεί τον τρόπο 
λειτουργίας της και καταγραφής των δραστηριοτήτων της. Στόχος του να 
εντοπίσει λάθη και να επισηµάνει τρόπους διόρθωσης στο µάνατζµεντ και την 
διοίκηση. Περαιτέρω, καθόσον γνωρίζει τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης, ασχολείται µε τον εντοπισµό των επιχειρηµατικών 
κινδύνων και επισηµαίνει τρόπους έγκαιρης αντιµετώπισης. 

 

-ασχοληθήκαµε ακόµη: 
• µε τον εξωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα και αναφερθήκαµε αναλυτικά στο 

ΣΟΕΛ και την ΕΛΤΕ. Παραθέσαµε  τον τρόπο λειτουργίας τους και το 
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τους προαναφερόµενους µηχανισµούς.  

• Με τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα, όπως αυτός θεσπίστηκε µε τον 
Ν.3016/2002. 

 
Παράλληλα αναφερθήκαµε στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, στα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου και στον κώδικα δεοντολογίας. 

 

-τέλος αναλύσαµε  δύο πολύ σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς θέσπισης 
κανόνων στο επάγγελµα της λογιστικής και της ελεγκτικής, και συγκεκριµένα στην 
IFAC και το INTOSAI, µέλος των οποίων είναι και η χώρα µας. 
Είδαµε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην θέσπιση διεθνώς αποδεκτών κανόνων 
όσον αφορά την λογιστική και την ελεγκτική, στην ανεξαρτησία του ελεγκτή, στην 
ποιότητα της λογιστικής πληροφορίας  και στην αναφορά-δηµοσιοποίηση θεµάτων, 
που έχουν σχέση µε την αποκάλυψη απάτης στα στοιχεία µίας επιχείρησης, στην 
διαφάνεια και στην διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. 

 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τον εσωτερικό έλεγχο στα Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου της χώρας µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: 
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΝΠ∆∆ 

 
 

4.1.Εισαγωγικά 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε αναλυτικά µεταξύ άλλων µε την 
έννοια και την εξέλιξη της ελεγκτικής,  καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς θέσπισης 
κανόνων στον κλάδο της ελεγκτικής. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε διεξοδικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στα 
Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) της χώρας µας. Συγκεκριµένα: 

• θα δούµε  µε την έννοια του ΝΠ∆∆ (ενότητα 4.2) 

• θα αναφερθούµε στο  νοµικό πλαίσιο που θεσπίζει (ενότητα 4.3): 
1. τις λογιστικές πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούν και 
2. του µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου των ΝΠ∆∆ 

 
Θυµίζουµε ότι ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από άτοµα που έχουν 

εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε την ιδιωτική επιχείρηση ή τον δηµόσιο οργανισµό 
(στην συγκεκριµένη περίπτωση).  
Παρακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας της και καταγραφής των δραστηριοτήτων της 
και δηµιουργεί δικλίδες ασφαλείας, προκειµένου να εκµηδενίζεται η πιθανότητα 
εµφάνισης λαθών και σφαλµάτων στην αποτύπωση των οικονοµικών στοιχείων της 
επιχειρηµατικής οντότητας. 
 

4.2. Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 101 του συντάγµατος, η διοίκηση του κράτους 
οργανώνεται µε βάση το αποκεντρωτικό σύστηµα.  
Τα περιφερειακά όργανα του κράτους (π.χ. ∆ήµοι) έχουν γενική αποφασιστική 
αρµοδιότητα για τις υποθέσεις που αφορούν τις περιφέρειές τους. 
Επίσης αναφέρεται ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι έχουν διοικητική και 
οικονοµική αυτοτέλεια. 
Τα κεντρικά όργανα του κράτους (π.χ. Υπουργεία) , πέραν των ειδικών τους 
αρµοδιοτήτων, έχουν την γενική κατεύθυνση, συντονισµό και έλεγχο της 
νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. 
          Περαιτέρω στον Ν.4270/201467  γίνεται ευρεία αναφορά στην έννοια του 
δηµοσίου τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει: 
 
                                                           
67N.4270/2014: «αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014 
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• Γενική κυβέρνηση:  
1. οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού (δήµοι και 

περιφέρειες) µαζί µε τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που τους ανήκουν, ελέγχονται ή 
χρηµατοδοτούνται από τους ΟΤΑ,  

2. οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ): ασφαλιστικά ταµεία, 
οργανισµοί απασχόλησης και οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας. 

• Κεντρική κυβέρνηση:  
1. Κεντρική διοίκηση ή δηµόσιο ή κράτος: προεδρία της δηµοκρατίας, 

υπουργεία, αποκεντρωµένες διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές,  
2. ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ που δεν ανήκουν σε ΟΤΑ και ΟΚΑ. 

 
Ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆) µπορούµε να πούµε ότι 

χαρακτηρίζονται εκείνες οι ενώσεις φυσικών προσώπων των οποίων ο σκοπός αφορά 
στην επιτέλεση κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας (π.χ. οι οργανισµοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης, α΄ βαθµού: δήµοι και β΄ βαθµού: περιφέρειες). 
 

4.3. ΝΠ∆∆: Λογιστικές  πληροφορίες  και έλεγχος 
 
Οι λογιστικές πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου,  καθορίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  
Περαιτέρω, µε νόµους του κράτους θεσπίζονται τα όργανα ελέγχου των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
Συγκεκριµένα: 
 

4.3.1. Το κλαδικό  λογιστικό  σχέδιο των ΝΠ∆∆ 
 
Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 205/1998 68 ορίστηκε αναλυτικά το λογιστικό σχέδιο που 
πρέπει να ακολουθούν τα ΝΠ∆∆. 
Τα ΝΠ∆∆ ήταν υποχρεωµένα να προχωρούν στην κατάρτιση, µέχρι την έκδοση του 
παραπάνω Π.∆., προϋπολογισµού και απολογισµού δαπανών και εσόδων. 
Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΝΠ∆∆ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετούνται 
ταυτόχρονα και η λειτουργία της γενικής λογιστικής και η λογιστική παρακολούθηση 
του προϋπολογισµού των ΝΠ∆∆. 
 
Ο προϋπολογισµός είναι η διοικητική πράξη µε την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα 
και καθορίζονται τα όρια των εξόδων - πιστώσεων του ΝΠ∆∆ για κάθε οικονοµικό 
έτος. 
Ο προϋπολογισµός, µαζί µε την εισηγητική έκθεση, καταρτίζεται και υποβάλλεται 
έναν τουλάχιστον µήνα πριν την έναρξη του οικονοµικού έτους, για έγκριση από τα 
εκάστοτε αρµόδια όργανα. 

                                                           
68 Π.∆.205/1998: «περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» ΦΕΚ Α’ 163/15-7-1998 
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Ο απολογισµός είναι η κατάσταση που µας δείχνει το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι του προϋπολογισµού, τόσα στα έσοδα όσο και στα έξοδα. 
 
Στο Π.∆. 205/1998 αναφέρονται και οι οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες πρέπει να 
εκδίδουν τα ΝΠ∆∆: 

• Ισολογισµός τέλους χρήσης 

• Κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης 
• Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 
• Κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης 

• Προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 
Με βάση τα διαλαµβανόµενα στο εν  λόγω Π.∆., το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
εφαρµόζεται από όλα τα ΝΠ∆∆ που υποχρεούνται να καταρτίζουν προϋπολογισµό 
και να παρακολουθούν την εκτέλεσή του, υποχρεωτικά από 1/1/2001. 
 
Περαιτέρω έχουν εκδοθεί και άλλα Π.∆., τα οποία εξειδικεύονται στην εφαρµογή του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου σε διάφορους τοµείς του δηµοσίου: 

• Π.∆. 80/1997:«ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου για φορείς κοινωνικής ασφάλισης» (ΦΕΚ 
Α΄68/8-5-1997). 

• Π.∆. 315/1999: «ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄302/30-12-199). 

• Π.∆. 146/2003: «ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου δηµοσίων µονάδων υγείας» (ΦΕΚ Α΄122/21-5-
2003). 

• Π.∆. 15/2011: «ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρµογής της διπλογραφικής λογιστικής τροποποιηµένης ταµειακής βάσης» 
- εφαρµογή της διπλογραφικής λογιστικής από την κεντρική διοίκηση (ΦΕΚ 
Α΄30/2-3-2011). 

Και τα παραπάνω Π.∆. προβλέπουν τις ήδη αναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Στην συνέχεια µε τον Ν.4270/2014 ενσωµατώθηκε στην δηµοσιονοµική διαχείριση η 
από 8/11/2011 Οδηγία της Ε.Ε., η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται κατά την δηµιουργία των προϋπολογισµών από τα κράτη – µέλη 
(requirements for budgetary frameworks of the Member States). 
Η συγκεκριµένη οδηγία κάνει λόγο για ανεξάρτητη στατιστική αρχή, για διαφάνεια 
στα οικονοµικά στοιχεία της κεντρικής διοίκησης, για οικονοµικές καταστάσεις που 
θα συντάσσονται µε βάση κοινές αρχές, για λογιστικά στοιχεία απαλλαγµένα από 
λάθη και παρεµβάσεις, για την σωστή διαχείριση των οικονοµικών των κρατών 
µελών, για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, για ελέγχους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς, για κατάρτιση προϋπολογισµών εναρµονισµένων µε το γενικό 
προϋπολογισµό της Ε.Ε., κλπ. 
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4.3.2.  Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο 69 
 

Με βάση τον Ν.4270/2014 δηµιουργείται µία ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την 
ονοµασία «Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο». Ο πρόεδρος και τα µέλη του 
συµβουλίου έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία και δεν λαµβάνουν 
οδηγίες από κανέναν κυβερνητικό φορέα ή άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό. 
Το Συµβούλιο: 

• αξιολογεί τις µακροοικονοµικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το 
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής και το προσχέδιο και το 
σχέδιο για τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό.  

• προβαίνει σε αξιολογήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών 
κανόνων, ιδιαίτερα όταν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους µεσοπρόθεσµους 
στόχους. 

• τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο δηµοσιοποιεί έκθεση που εξηγεί τα 
συµπεράσµατα των αξιολογήσεών του για τις µακροοικονοµικές και 
δηµοσιονοµικές προβλέψεις , τους δηµοσιονοµικούς στόχους και τέλος τα 
δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. 

• προκειµένου να ολοκληρώσει το έργου του, έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
οποιαδήποτε πληροφορία από οποιονδήποτε οργανισµού του δηµοσίου. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο είναι το πρώτο 
διαρθρωτικό µέτρο που εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους µας το 2015. 
Όσον αφορά άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. έχουν ιδρύσει δηµοσιονοµικά συµβούλια, ως 
κάτωθι 70: 
Χώρα Έτος ίδρυσης δηµοσιονοµικού συµβουλίου 
Αυστρία 2013 
Βέλγιο 1989 
Γαλλία 2013 
Γερµανία 1963 
∆ανία 1962 
Ιρλανδία 2011 
Ισπανία 2013 
Ιταλία 2012 
Ολλανδία 1947 
Ουγγαρία 2009 
Πορτογαλία 2011 
Ρουµανία 2010 
Σλοβακία 2012 
Σλοβενία 2009 
Σουηδία 2007 

                                                           
69www.tovima.gr/finance/article/?aid=684772, 12 Μαρ 2015 - Η σύσταση και η λειτουργία του 
∆ηµοσιονοµικού Συµβουλίου 

70www.tovima.gr/finance/article/?aid=684772, 12 Μαρ 2015 - Η σύσταση και η λειτουργία του 
∆ηµοσιονοµικού Συµβουλίου  
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Παρατηρούµε ότι το έτος ίδρυσης δηµοσιονοµικού συµβουλίου, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, έχει άµεση σχέση µε την οικονοµική κατάσταση του συγκεκριµένου 
κράτους (οι ισχυρότερες σήµερα οικονοµίες, έχουν δηµιουργήσει δηµοσιονοµικά 
συµβούλια εδώ και πολλά χρόνια!). 
Στην Κύπρο ιδρύθηκε και λειτουργεί (µε βάση την σελίδα του στο internet) 
δηµοσιονοµικό συµβούλιο µε τον «Περί δηµοσιονοµικής ευθύνης και του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου νόµος του 2013»71. 
Για την χώρα µας δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν, στο διαδίκτυο τουλάχιστον, 
περισσότερες λεπτοµέρειες για την έναρξη της λειτουργίας του δηµοσιονοµικού 
συµβουλίου. 
 

4.3.3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
 
          Στον Ν.4270/2014 γίνεται εκτενής αναφορά και στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους. 
 Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ασχολείται µε: 

• Την κατάρτιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικών στόχων. 
• Την γνωστοποίηση χρονοδιαγράµµατος κατάρτισης του προϋπολογισµού για 

το επόµενο οικονοµικό έτος και την παροχή οδηγιών  κατάρτισης σε όλα τα 
υπουργεία και φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

• Την κατάρτιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού καθώς και του 
απολογισµού του, του ισολογισµού και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της κεντρικής διοίκησης. 

• Την άσκηση ελέγχου στην οικονοµική διαχείριση των δηµοσίων επιχειρήσεων 
και οργανισµών, των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο δηµόσιο. 

Παρατίθενται επίσης οι βασικές αρχές για την διαχείριση των οικονοµικών του 
δηµοσίου: 

1. Η αρχή της χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης. 
2. Η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. 
3. Η αρχή της διαφάνειας. 
4. Η αρχή της ειλικρίνειας. 

Τις ίδιες αρχές συναντάµε και στους κανόνες που κατά καιρούς θεσπίζουν οι IFAC 
και  INTOSAI (µέλος των οποίων είναι και η Ελλάδα). 

  
4.3.4. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος ΝΠ∆∆ 
 
Ο Ν. 4270/2014 ορίζει επίσης τη διαδικασία  εσωτερικού  και  εξωτερικού ελέγχου: 
 
 

 

                                                           
71www.fiscalcouncil.gov.cy/fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/.../page05_gr? & 
www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann.. 
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Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται σε όλους τους φορείς της γενικής 
κυβέρνησης µε βάση τον Ν.3492/200672 «οργάνωση συστήµατος ελέγχου για την 
διασφάλιση χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισµού και 
των εκτός του κρατικού προϋπολογισµού φορέων». 
Με τον παραπάνω νόµο συστήνεται Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
(Γ∆∆Ε). 
Αποστολή της είναι η διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του 
κρατικού προϋπολογισµού. 
Οι αρµοδιότητες της Γ∆∆Ε είναι οι παρακάτω: 

• Ασκεί έλεγχο στην: 
1 διαχείριση του προϋπολογισµού των φορέων του δηµοσίου, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι τα ποσά που ψηφίστηκαν ή χορηγήθηκαν 
χρησιµοποιήθηκαν πράγµατι για τους σκοπούς που εγκρίθηκαν ή 
χορηγήθηκαν 

2 στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, προκειµένου να 
διαπιστωθεί η επάρκειά τους. 

• Επιβάλλει τις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. 

• Συνεργάζεται µε αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΕ σε ζητήµατα σχετικά µε την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

• Συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου. 
 
 Σύµφωνα µε τον Ν. 3492/2006, µε προεδρικά διατάγµατα συνιστώνται µονάδες  
εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας. 
Έτσι  για παράδειγµα, µε το Π.∆. 111/2014 73 θεσπίζεται  µονάδα εσωτερικού 
ελέγχου στο υπουργείο οικονοµικών. 
Η µονάδα αυτή είναι επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 
Οικονοµικών. Στόχοι της είναι: 

• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των µονάδων του 
υπουργείου. 

• Ο εντοπισµός και η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς. 

• Η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και συµβατότητας των 
πληροφοριακών συστηµάτων του υπουργείου οικονοµικών και η 
ευθυγράµµισή τους µε την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. 

                                                           
72 Ν.3492/2006: «οργάνωση συστήµατος ελέγχου για την διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισµού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισµού φορέων και 
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄210/5-10-2006 
73 Προεδρικό ∆ιάταγµα 111/2014: «οργανισµός του υπουργείου οικονοµικών», ΦΕΚ Α΄178/29-8-2014 
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• Η αξιολόγηση της λειτουργίας του υπουργείου οικονοµικών και των 
δραστηριοτήτων του µε βάση τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης. 

 
Η συγκεκριµένη µονάδα  εσωτερικού ελέγχου έχει τρία τµήµατα: 

1. Τµήµα εσωτερικού ελέγχου: ασχολείται µε τον έλεγχο της επάρκειας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και προτείνει βελτιώσεις. Ελέγχει την 
εφαρµογή των κανόνων δικαίου, την νοµιµότητα και κανονικότητα των 
δαπανών (σχετικές οδηγίες INTOSAI για έλεγχο του δηµοσίου τοµέα). 

2. Τµήµα ελέγχου πληροφοριακών συστηµάτων: ασχολείται µε την 
επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής χρήσης των πληροφοριακών 
συστηµάτων καθώς και την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών λειτουργίας. 

3. Τµήµα εσωτερικών υποθέσεων: ασχολείται µε τον εντοπισµό και 
διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς. 

 
Ελεγκτικό Συνέδριο74 
 
Ο εξωτερικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, των λογαριασµών και των 
συστηµάτων λογιστικών και δηµοσιονοµικών αναφορών, ασκείται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, για όλους του φορείς της γενικής κυβέρνησης. 
Περαιτέρω το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητα και επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και των 
εσωτερικών δικλίδων όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης.  
Τo Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας µας 
µαζί µε τον Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα έχει και 
διοικητικές αρµοδιότητες.  
 
Αποστολή του είναι  

• ο έλεγχος: 
1. των δαπανών του κράτους και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή 

άλλων ΝΠ∆∆,   
2. των συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας στις οποίες 

αντισυµβαλλόµενος είναι τα δηµόσιο,  
3. των λογαριασµών των υπόλογων στο δηµόσιο και των ΟΤΑ, 

• η γνωµοδότηση για νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις,  
• η σύνταξη και η υποβολή στη βουλή έκθεσης για τον απολογισµό και 

ισολογισµό του κράτους,  

• η εκδίκαση: 
1. διαφορών σχετικά µε την απονοµή συντάξεων και τον έλεγχο 

λογαριασµών, 

                                                           
74www.elsyn.gr 
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2. υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή 
στρατιωτικών δηµοσίων υπαλλήλων. 

Στο site του Ελεγκτικού Συνεδρίου (elsyn.gr) επιλέγοντας «µεθοδολογία ελέγχου» 
µεταφερόµαστε απευθείας στο site του INTOSAI και συγκεκριµένα στα ISSAIs 
(∆ιεθνείς Κανόνες Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου). 
Με βάση τα όσα έχουµε αναφέρει, φαίνεται καθαρά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 
το SAI (Ανώτατο Όργανο Ελέγχου – Supreme Audit Institution) της Ελλάδας. 

  
Εκτός από τους παραπάνω µηχανισµούς ελέγχου του δηµοσίου, υφίστανται 

ακόµη δύο σχετικοί µηχανισµοί άξιοι αναφοράς, η λειτουργία και η σύσταση των 
οποίων καθορίσθηκε µε τον Ν. 2477/1997 75: 

 
Ο συνήγορος του πολίτη 76 
 

Είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως σκοπό της την διαµεσολάβηση 
µεταξύ των πολιτών και των δηµοσίων υπηρεσιών, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, των 
λοιπών ΝΠ∆∆ και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 
Ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των 
δηµοσίων υπηρεσιών, που παραβιάζουν τα δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα 
συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. 
Ο συνήγορος του πολίτη συντάσσει κάθε χρόνο µία έκθεση, στην οποίο εκθέτει το 
έργο του, παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις που αντιµετώπισε και 
διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών. 
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται τον Μάρτιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον 
Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 

Σώµα Επιθεωρητών–Ελεγκτών ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
(Inspectors - Controllers Body of  Public Administration) 77 
 

Αντικατέστησε το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η σύσταση και η 
λειτουργία του οποίου καθορίσθηκε από τους Ν. 1892/1990, 1943/1991 & 
2266/1994. 
Το ΣΕΕ∆∆ ασχολείται µε την διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και 
ερευνών, µε σκοπό την διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας 
της δηµόσιας διοίκησης, και κυρίως µε την επισήµανση φαινοµένων κακοδιοίκησης, 
διαφθοράς,  αφανών διαδικασιών,  αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής 
παραγωγικότητας και κακής ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών. 

                                                           
75 Ν.2477/1997: «συνήγορος του πολίτη και σώµα επιθεωρητών ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 
Α΄59/18-4-1997 
76www.synigoros.gr 
77www.seedd.gr/ 
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Όπως δηλώνεται και στην αρχική σελίδα του site του (seedd.gr), το ΣΕΕ∆∆ είναι 
όργανο εσωτερικού ελέγχου του συνόλου της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Συγκεκριµένα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο: 

• Των δηµοσίων υπηρεσιών (κεντρικών ή περιφερειακών). 
• Των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 

• Των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού. 
• Των επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Των  κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. 
• Των δηµοσίων επιχειρήσεων. 

 
Οι βασικοί άξονες – στόχοι του ΣΕΕ∆∆ είναι: 

• Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της 
διοικητικής δράσης. 

• Η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υπηρεσιών που παρέχονται 
από το ∆ηµόσιο. 

• Η οικονοµικότητα της διοικητικής λειτουργίας και ο περιορισµός της 
σπατάλης. 

• Η προστασία των αρχών της νοµιµότητας και η κατοχύρωση της διαφάνειας 
στις διοικητικές πράξεις. 

 
Το ΣΕΕ∆∆ είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, που υπάγεται 
στο Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
Η κεντρική υπηρεσία του ΣΕΕ∆∆ βρίσκεται στην Αθήνα. Περιφερειακή γραφεία 
έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη, Πάτρα 
και Ρέθυµνο. Σηµειώνεται ότι είχε συσταθεί περιφερειακό γραφείο και στα Ιωάννινα, 
το οποίο όµως τελικά δεν λειτούργησε. 
 

Στο ΣΕΕ∆∆ προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας (Ν.2839/2000, αντικατέστησε 
τον Γενικό Επιθεωρητή του Ν.2477/1997), ο οποίος ορίζεται µε κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας εκδίδει τις εντολές για επιθεώρηση – έλεγχο: 

1. Αυτεπαγγέλτως. 
2. Μετά από εντολή του Υπουργού Επικρατείας. 
3. Μετά από εντολή του Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόµενα από αυτούς ΝΠ∆∆. 
4. Μετά από αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη, του Γενικού Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ή του επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. 
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Το ΣΕΕ∆ συγκροτείται από τον Ειδικό Γραµµατέα, δύο Γενικούς 
Επιθεωρητές που ορίζονται από τους Επιθεωρητές – Ελεγκτές, και από τους 
Επιθεωρητές – Ελεγκτές. 
Οι τελευταίοι έχουν αποσπαστεί στο ΣΕΕ∆∆ από δηµόσιες υπηρεσίες, ή είναι 
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
 
Κάθε χρόνο το ΣΕΕ∆∆ συντάσσει την ετήσια έκθεση των πεπραγµένων του, η οποία 
υποβάλλεται στον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και αποτελεί εκδήλωση των αρχών της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας από τις οποίες διέπεται η λειτουργία του. 
Ο σκοπός της ετήσιας έκθεσης είναι να ενηµερώσει τον υπουργό αλλά και τον κάθε 
ενδιαφερόµενο πολίτη για την δράση του ΣΕΕ∆∆ (στο seedd.gr είναι αναρτηµένη η 
συνοπτική έκθεση πεπραγµένων για τα έτη από το 1998 έως και το 2014).  
 

4.4. Η Ελληνική Πραγµατικότητα 
 

Είδαµε παραπάνω όλους τους µηχανισµούς ελέγχου των ΝΠ∆∆ και του 
δηµοσίου τοµέα γενικότερα καθώς  και το νοµικό πλαίσιο που τους υποστηρίζει και 
διαµορφώνει την λειτουργία τους. Αναφερθήκαµε ακόµη στα λογιστικά στοιχεία που 
οι οργανισµοί του δηµοσίου είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν. 
Τι συµβαίνει όµως στην πραγµατικότητα στην χώρα µας; Κατά πόσο εφαρµόζονται 
και ακολουθούνται όλα τα προαναφερόµενα; 
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας είναι µάλλον απογοητευτικά, όπως θα δούµε 
παρακάτω. 
 

 Οικονοµικά στοιχεία ΝΠ∆∆ 
 

Στο σηµείο αυτό της έρευνάς µας ασχοληθήκαµε κυρίως µε τους οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµοι και περιφέρειες) καθόσον αποτελούν, κατά τη γνώµη 
µας,  µία σηµαντική µορφή ΝΠ∆∆. 
Παρατηρήσαµε ότι στο site diavgeia.gov.gr, όπου όλοι οι δηµόσιοι φορείς είναι 
υποχρεωµένοι να αναρτούν τις διάφορες αποφάσεις τους, καθώς και τα οικονοµικά 
τους στοιχεία, δεν βρέθηκαν οικονοµικές καταστάσεις: ισολογισµός – αποτελέσµατα 
χρήσης για δήµους και περιφέρειες, παρά µόνο προϋπολογισµοί και απολογισµοί 
εσόδων και εξόδων. Το ίδιο συνέβαινε και στους ιστότοπους των δήµων και 
περιφερειών. 
Από ότι φαίνεται όλοι οι προαναφερόµενοι νόµοι και Π.∆. τηρούνται πληµµελώς. 
Εξαίρεση αποτελούν οι δήµοι Ηρακλείου, Χανίων, Λαρισαίων και Αθηναίων, όπου 
βρέθηκαν αναρτηµένοι ισολογισµοί – αποτελέσµατα χρήσης – πίνακες διάθεσης 
αποτελεσµάτων για την διαχειριστική χρήση από 1/1 – 31/12/2013 (βλπ. και σχετικό 
παράρτηµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις των εν λόγω δήµων ήταν και ελεγµένες από 
εξωτερικό ελεγκτή. 
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Επίσης στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ βρέθηκαν ισολογισµός-αποτελέσµατα χρήσης-
κατάσταση διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσης για το διάστηµα από 1/1 µέχρι 
31/12/2013 για την «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας - ΕΝΠΕ» 78. 
Η  ΕΝΠΕ ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 282 παράγραφος 9 του Ν. 3852/2010 79. 
Σκοπός της η οργανωµένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των 
Περιφερειών.  
Είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (σε αντίθεση µε τους δήµους και 
περιφέρειες που είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου),  το οποίο εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα. 
Μεταξύ άλλων ασχολείται µε: 

• Το συντονισµό των περιφερειών για τη λήψη προληπτικών και 
κατασταλτικών µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και των συνεπειών της, σε συνεργασία 
µε τους αρµόδιους φορείς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Την ενηµέρωση και διαρκή επιµόρφωση του προσωπικού και των αιρετών 
οργάνων των περιφερειών. 

•  Τη συνεργασία µε όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και 
χωρών. 

• Τη συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε θέµατα δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, 
αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Την εκπροσώπηση των περιφερειών στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Επίσης, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας διατυπώνει τις απόψεις της στα νοµοσχέδια 
που αφορούν τις περιφέρειες, και εκδίδει βιβλία και έντυπα µε αντικείµενο θέµατα 
δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης. 

 Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι µε τον Νόµο 3852/2010 θεσµοθετήθηκαν για 
τους ΟΤΑ δύο µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου: Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας 
ΟΤΑ και ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Οι εν λόγω µηχανισµοί ουσιαστικά δεν έχουν 
ακόµη τεθεί σε εφαρµογή, καθόσον στο open.gov.gr/ypes σχετικό νοµοσχέδιο που 
επιφέρει κάποιες αλλαγές βρισκόταν σε διαβούλευση από 16 έως και 19/6/2015. 
Σύµφωνα µε την έρευνά µας, δεν έχει ακόµη κατατεθεί σχετικός τελικός νόµος. 

Περαιτέρω υφίσταται  άρθρο  της 27/4/2015 80
στη ιστοσελίδα «dikaiologitika.gr», 

που αναφέρεται σε ερώτηµα βουλευτού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης προς τον 
Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την ανάγκη εφαρµογής του διπλογραφικού 
συστήµατος κατά τρόπο οµοιόµορφο από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, 
                                                           
78www.enpe.gr 
79 Ν.3852/2010: «νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 
πρόγραµµα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010 
80 www.dikaiologitika.gr: «∆ιπλογραφικό σύστηµα από όλους τους φορείς του δηµοσίου ζητά βουλευτής 
της Ν.∆.», 28/4/2015 
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έτσι ώστε  να ενισχυθεί η αποτελεσµατική δηµοσιονοµική διαχείριση και η εποπτεία 
των φορέων του δηµοσίου, µε σκοπό τον περιορισµό των υφιστάµενων παθογενειών 
και των φαινοµένων κακοδιαχείρισης. Καταλήγει ότι αφενός η αποσπασµατική έως 
τώρα εφαρµογή και ο κατακερµατισµός των υφιστάµενων λογιστικών σχεδίων ανά 
επιµέρους κλάδο (βλπ ενότητα 4.2.1) και αφετέρου η αδυναµία ορισµένων δηµοσίων 
φορέων να εφαρµόσουν στην πράξη το διπλογραφικό σύστηµα, δυσχεραίνουν, ακόµη 
και σήµερα τον κεντρικό σχεδιασµό και την παρακολούθηση των δηµοσιονοµικών 
των φορέων του δηµοσίου. Το ερώτηµα λοιπόν το οποίο θέτει ο βουλευτής στον 
Υπουργό Οικονοµικών είναι κατά πόσο προτίθεται να συνεχίσει και να ολοκληρώσει 
την εφαρµογή των όσων θεσπίζει ο Ν.4270/2014. 
 
Εσωτερικός Έλεγχος ΝΠ∆∆  

Όσον αφορά τώρα τον εσωτερικό έλεγχο των ΝΠ∆∆, όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει, αυτός ασκείται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
(Γ∆∆Ε) και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆). Οι 
προαναφερόµενοι όµως µηχανισµοί ελέγχου δεν εµπίπτουν στην έννοια του 
εσωτερικού ελέγχου µίας οντότητας, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. 
Οι ελεγκτές δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον ελεγχόµενο. Εδώ έχουµε 
ένα ΝΠ∆∆ ή µία υπηρεσία του δηµοσίου που ελέγχει ένα άλλο ΝΠ∆∆ ή υπηρεσία 
του δηµοσίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν ζουν εκ των έσω και καθηµερινά τον 
τρόπο λειτουργίας του ελεγχόµενου οργανισµού. Σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί οι 
ελεγκτές να είναι πρώην υπάλληλοι ενός ελεγχόµενου οργανισµού. Αλλά και πάλι 
λείπει η τριβή µε την καθηµερινότητα, τις συµπεριφορές και τον τρόπο δράσης των 
ατόµων που στελεχώνουν τον υπό έλεγχο οργανισµό. 
 
Εποµένως δεν υφίσταται εσωτερικός έλεγχος στα ΝΠ∆∆, µε την πλήρη έννοια του 
εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. 
 
4.5.Συµπερασµατικά  Σχόλια 

 
Στο παρόν κεφάλαιο είδαµε αναλυτικά την έννοια των Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου.  
Αναφερθήκαµε διεξοδικά στο νοµικό πλαίσιο της χώρας µας που ορίζει τα λογιστικά 
στοιχεία που πρέπει να δηµοσιεύουν και διέπει την λειτουργία των  µηχανισµών 
ελέγχου των ΝΠ∆∆. 

Από την έρευνά µας, διαπιστώσαµε, ότι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα 
περισσότερα ΝΠ∆∆ δεν προχωρούν στην κατάρτιση των προβλεπόµενων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Περαιτέρω ο εσωτερικός τους έλεγχος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους και 
την αποστολή ενός µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός έχει οριστεί στο 
Κεφάλαιο 3. Συγκεκριµένα:  

• οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι υπάλληλοι των ελεγχόµενων ΝΠ∆∆, 
• δεν υφίσταται συνεχής παρακολούθηση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

των ΝΠ∆∆, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα φαινόµενα κακοδιαχείρισης, τα 
οποία πρέπει να αναφέρονται άµεσα στα αρµόδια όργανα, 

• δεν υφίσταται ενασχόληση µε το θέµα του επιχειρηµατικού κινδύνου. 
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       Σε πλήρη αντίθεση µε τα όσα συµβαίνουν στην χώρα µας, έρχονται τα 
αναφερόµενα από τον Peters81 (Chief Executive of the Chartered Institute of Internal 
Auditors), ο οποίος θεωρεί πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα στην εποχή µας,  την 
διαχείριση του κινδύνου στον δηµόσιο τοµέα µίας οικονοµίας που διανύει περίοδο 
λιτότητας, όπως είναι η οικονοµία της χώρας µας, καθόσον σε µία τέτοια περίοδο 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική η µείωση των εξόδων στον δηµόσιο τοµέα και η 
αποτελεσµατική του λειτουργία. 
Κάνει µάλιστα λόγο για τα νέα «Στάνταρ Εσωτερικού Ελέγχου του ∆ηµόσιου Τοµέα» 
(Public Sector Internal Audit Standards), 82 τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρµογή στην 
Μ. Βρετανία από 1/4/2013. Με βάση τους εν λόγω κανόνες διενεργείται ο εσωτερικός 
έλεγχος στον δηµόσιο τοµέα της Μ. Βρετανίας. Έµφαση δίνεται στην 
αντικειµενικότητα και ακεραιότητα του εσωτερικού ελεγκτή.  
 

Από την άλλη πλευρά, ο πληµµελής εσωτερικός έλεγχος των ΝΠ∆∆ στην 
χώρα µας, έχει οδηγήσει την οικονοµία µας στην σηµερινή της κατάσταση. 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τον εσωτερικό έλεγχο στα 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81Peters: “Unified Public Sector audit standards will rejuvenate risk management”, THE GUARDIAN, 
4/4/2013.www.theguardian.com/public.../public-sect...4 Απρ 2013 - Cross-sector internal audit 
standards will improve the way public bodies manage risk, says Ian Peters. 

 
82https://www.gov.uk/.../publications/public-...Public Sector Internal Audit Standards. From: HM 
Treasury; First published: 14 June2013. Guidance for the public sector  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. 

 

5.1.Εισαγωγικά 

 Έχοντας µιλήσει για τον εσωτερικό έλεγχο στα ΝΠ∆∆, εµβαθύνουµε στο 
παρόν κεφάλαιο, στον εσωτερικό έλεγχο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(ΑΕΙ), τα οποία στην χώρα µας είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Τα ΑΕΙ του εξωτερικού µπορεί να µην είναι στο σύνολό τους δηµόσια, ακολουθούν 
όµως ταυτόσηµη περίπου οργανωτική δοµή µε τα Ελληνικά πανεπιστήµια. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την διοικητική δοµή χαρακτηριστικών 
περιπτώσεων ΑΕΙ του εξωτερικού  (Κύπρου, Μ. Βρετανίας και ΗΠΑ) καθώς και 
Ελληνικών. 

Παράλληλα θα δούµε την ύπαρξη και λειτουργία µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου 
στα πλαίσια της  δοµής των προαναφερόµενων ΑΕΙ.  
 
5.2. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις Πανεπιστηµίων Εξωτερικού 
 
Ξεκινάµε από το πανεπιστήµιο της Κύπρου, που ακολουθεί ένα εξελιγµένο σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου, εφάµιλλο των πανεπιστηµίων του εξωτερικού και συνεχίζουµε 
µε τα πανεπιστήµια της Μ. Βρετανίας  και της Αµερικής. 
 
5.2.1. Το Πανεπιστήµιο της Κύπρου 83 

 
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους 

προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντίστοιχα. Στο 
Πανεπιστήµιο λειτουργούν 8 σχολές, 22 τµήµατα και 11 ερευνητικές µονάδες. 

Τα βασικά όργανα διοίκησης του πανεπιστηµίου της Κύπρου είναι τα παρακάτω: 

1)ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και 
οικονοµικών υποθέσεων του Πανεπιστηµίου και της περιουσίας του. Καταρτίζει τον 
ετήσιο προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου και έχει εξουσία και αρµοδιότητα να 
επικυρώνει τους διορισµούς και τις προαγωγές του ακαδηµαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 
 
Αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 

• τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου, 
• δύο µέλη του µόνιµου ακαδηµαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το 

σύνολο του ακαδηµαϊκού προσωπικού, 

                                                           
83https://www.ucy.ac.cy/ 
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• τέσσερα µέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, 
• τρία µέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, και που 

δεν µπορούν να είναι µέλη του προσωπικού του Πανεπιστηµίου, 
• ένα µέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, 
• ένα µέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο µέλος 

εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού, 
• τον ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών χωρίς δικαίωµα ψήφου 

 
2)ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Είναι ο ανώτατος ακαδηµαϊκός και εκτελεστικός αξιωµατούχος του πανεπιστηµίου. 
Έχει την διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του πανεπιστηµίου, προΐσταται των  
διοικητικών του υπηρεσιών, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των 
συλλογικών διοικητικών οργάνων του πανεπιστηµίου (συµβούλιο, σύγκλητος, 
πρυτανικό συµβούλιο), και είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της πολιτικής του 
πανεπιστηµίου. 
Ο πρύτανης εκπροσωπεί το πανεπιστήµιο στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και 
πολιτιστικό γίγνεσθαι της τοπικής και διεθνούς κοινότητας. Απώτερος στόχος του η 
εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµίου και η απρόσκοπτη εκτέλεση του διδακτικού 
και ερευνητικού έργου 

3)ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
Είναι το ανώτατο ακαδηµαϊκό όργανο του πανεπιστηµίου. Έχει την ευθύνη του 
ακαδηµαϊκού έργου του πανεπιστηµίου στον τοµέα της διδασκαλίας και της έρευνας. 
 
Συγκεκριµένα: 

• Εγκρίνει τις αποφάσεις του πρύτανη, τα ακαδηµαϊκά προγράµµατα, τις 
απονοµές πτυχίων. 

• Καθορίζει τις ανάγκες του πανεπιστηµίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό. 

• Ασχολείται µε τον επιµερισµό του προϋπολογισµού και µε τις σχέσεις του 
πανεπιστηµίου µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

• Εισηγείται στο συµβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών. 
• Υποβάλλει εκθέσεις στο συµβούλιο για διάφορα θέµατα που της ζητούνται. 

 
Αποτελείται από: 

• τον πρύτανη και τους δύο αντιπρυτάνεις, 
• τους κοσµήτορες των σχολών, 
• τρεις εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού, 
• εκπροσώπους των φοιτητών (έναν από κάθε σχολή), 
• τον διευθυντή διοίκησης και οικονοµικών, 
• τον διευθυντή της βιβλιοθήκης. 

4)ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το πρυτανικό συµβούλιο έχει εκτελεστικές αρµοδιότητες, που αφορούν καθηµερινά 
και τρέχοντα ζητήµατα του πανεπιστηµίου. Οι αρµοδιότητες αυτές παραχωρούνται 
από την σύγκλητο, µετά από πρόταση του πρύτανη και από το συµβούλιο µετά από 
πρόταση του προέδρου του συµβουλίου. 
 
Συγκεκριµένα το πρυτανικό συµβούλιο ασχολείται µε: 
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• Τον διορισµό εκπαιδευτικού προσωπικού. 
• Αιτήµατα εισαγωγής υπεράριθµων φοιτητών. 
• Αιτήµατα απονοµής µεταπτυχιακών τίτλων. 
• Απαλλαγές από δίδακτρα. 

Αποτελείται από: 
• τον πρύτανη, 
• τους δύο αντιπρυτάνεις, 
• τον διευθυντή διοίκησης και οικονοµικών. 

Παρακάτω παραθέτουµε το οργανόγραµµα του πανεπιστηµίου της Κύπρου, όπου και 
παρατηρούµε ότι υφίσταται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, η οποία τοποθετείται στο ίδιο 
επίπεδο µε την ΣΥΓΚΛΗΤΟ και αναφέρει απευθείας στον Πρύτανη. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι µία από τις 5 επιτροπές του συµβουλίου. Οι άλλες 4 είναι 
οι εξής: 

1) Συµβούλιο προσφορών και οικονοµικών 
2) Επιτροπή κτιρίων και πανεπιστηµιούπολης 
3) Συµβουλευτική επιτροπή διοικητικού προσωπικού 
4) Επιτροπή προσωπικού και κανονισµών. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

                                    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

    ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ                                                                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

                                       ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας δούµε πιο αναλυτικά ορισµένες λεπτοµέρειες για την επιτροπή ελέγχου.  

Σύµφωνα µε το καταστατικό του, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, 
αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και 
να βελτιώνει τις λειτουργίες του Πανεπιστήµιου της Κύπρου. Έχει ως πρωταρχικό 
στόχο να συµβάλλει ουσιαστικά, στις προσπάθειες των Αρχών του Πανεπιστηµίου 
για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. 
Απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και 3 µέλη. Τα 5 αυτά µέλη, είναι 
µέλη του Συµβουλίου που δεν έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες στο Συµβούλιο. Ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου.  
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΣΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΣΧΟΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟ

ΘΗΚΗ          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΡΕΥΝΑ & 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει τις εισηγήσεις της στο Συµβούλιο µε στόχο: 
• Την βελτίωση των εσωτερικών συστηµάτων και των διαδικασιών λειτουργίας 

του πανεπιστηµίου. 
• Την αποτελεσµατική διαχείριση των οικονοµικών πόρων του. 
• Την διασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων. 
• Την διαχείριση των κινδύνων (risk management) και την αξιολόγηση των 

διαδικασιών διακυβέρνησης. 
 
Όσον αφορά την διαχείριση κινδύνων η επιτροπή ελέγχου: 

- Συνοψίζει τους σηµαντικούς κινδύνους, επιθεωρεί τις πολιτικές και 
διαδικασίες διαχείρισής τους και αξιολογεί τα µέτρα που λαµβάνει η διοίκηση 
για την αντιµετώπισή τους. 

- Επιθεωρεί και κρίνει την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
Η επιτροπή ελέγχου: 

1. έχει πρόσβαση χωρίς κανέναν περιορισµό σε όλα τα αρχεία, περιουσιακά 
στοιχεία και ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου, 

2. έχει την δυνατότητα συνεργασίας µε ανεξάρτητους ελεγκτές καθώς και µε 
ειδικούς επί συγκεκριµένων θεµάτων που ενδέχεται να ανακύψουν, 

3. επικοινωνεί άµεσα µε την διοίκηση του πανεπιστηµίου, για διάφορα 
θέµατα που χρήζουν διερεύνησης και άµεσης ενηµέρωσης. 

Οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την 
εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου και τον Κώδικα ∆εοντολογίας.  

∆ύο σηµαντικοί τοµείς ελέγχου στους οποίους επικεντρώνεται, µεταξύ άλλων,  ο 
εσωτερικός έλεγχος, είναι: 

- ο οικονοµικός έλεγχος: εξετάζει τον λογιστικό χειρισµό και την ετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων. Στόχος του είναι να εξακριβώσει ότι οι 
οικονοµικές δραστηριότητες του πανεπιστηµίου απεικονίζονται ορθά και 
δίκαια στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. 

- ο έλεγχος συµµόρφωσης: εξετάζει το βαθµό συµµόρφωσης του πανεπιστηµίου 
µε τους νόµους του κράτους που ρυθµίζουν την λειτουργία του. 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος κατά τη άσκηση των καθηκόντων του ακολουθεί τα παρακάτω 
στάδια: 

1. ετοιµασία και έγκριση προγράµµατος ελέγχων, 
2. εναρκτήρια συνάντηση, 
3. διεξαγωγή ελέγχου, 
4. τελική συνάντηση, 
5. ετοιµασία και αποστολή έκθεσης ελέγχου, 
6. µελέτη έκθεσης από επιτροπή ελέγχου, 
7. παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων (follow up). 

 
Αξίζει ακόµη να σηµειώσουµε ότι στην ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Οικονοµικών, 
υπάγεται ο Τοµέας Στρατηγικού Σχεδιασµού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και 
∆ιασφάλισης Ποιότητας, που αποτελείται από τα ακόλουθα γραφεία: 

1. γραφείο στρατηγικού σχεδιασµού και επιχειρησιακής ανάπτυξης, 
2. γραφείο διασφάλισης ποιότητας και επιχειρησιακής αρίστευσης, 
3. γραφείο διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και µελετών, 
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4. γραφείο διαχείρισης κρίσιµων στρατηγικών έργων. 

Στόχος του γραφείου διασφάλισης ποιότητας και επιχειρησιακής αρίστευσης είναι η 
δηµιουργία ενός συστήµατος δεικτών, που θα επιτρέπει: 

1. την παρακολούθηση των κρισιµότερων διαδικασιών, 
2. τον εντοπισµό και επίλυση προβληµάτων στα αρχικά τους στάδια, 
3. την αξιολόγηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του πανεπιστηµίου, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, οι 
οποίες θα οδηγήσουν την διοίκηση του πανεπιστηµίου στην πιστοποίηση µε το 
Ευρωπαϊκό Μοντέλο ∆ιασφάλισης Ποιότητας (EFQM) 84. 

 Το EFQM (European Foundation for Quality Management) ιδρύθηκε την 19η 
Οκτωβρίου του 1969  στο Montreux της Ελβετίας, όταν 67 πρόεδροι µεγάλων 
ευρωπαϊκών εταιριών επιχειρήσεων (όπως: British Telecommunication, Continental, 
Fiat, Jaguar, KPMG, Nestle, Philips, Pirelli, Societe General, Volkswagen, κ.α.) 
υπέγραψαν την ιδρυτική του διακήρυξη και δήλωσαν την δέσµευσή τους στην 
επίτευξη της αποστολής και του οράµατος του EFQM, που εστιάζεται στο να είναι η 
ποιότητα ο υψηλότερος στόχος των επιχειρήσεων της Ευρώπης. 
Σύµφωνα µε την ιδρυτική του πράξη, στόχος του EFQM είναι  να γίνει  ο 
σπουδαιότερος οργανισµός προώθησης και ανάπτυξης του Total Quality Management 
στην Ευρώπη.  
Η βασική αρχή του EFQM είναι ότι για να επιτύχει µία επιχείρηση οικονοµική 
ανάπτυξη, θα πρέπει να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα, υπηρεσίες και 
εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας. Εποµένως η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ικανό 
προσωπικό αλλά και ηγέτες που να εµπνέουν σε κάθε περίσταση. 
Προκειµένου να συνδυαστούν όλες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
παραπάνω παραγόντων, δηµιουργήθηκε το EFQM model of excellence, που 
προσδιορίζει τους βασικούς κανόνες της επιχειρησιακής αρίστευσης και τον τρόπο 
επίτευξής της. 
Το EFQM έχει θεσπίσει βραβεία ποιότητας, ανάλογα µε το πόσο πιο αποδοτική είναι 
µία επιχείρηση (φέτος για το υψηλότερο βραβείο ποιότητας -excellence award- 
µεταξύ των υποψηφίων είναι οι BMW και Coca Cola). 

Τέλος όσον αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει το 
Πανεπιστήµιο Κύπρου, αυτές είναι ένας ιδιόµορφος ισολογισµός και ένας 
απολογισµός εσόδων – εξόδων (βλπ. παράρτηµα).  

Συνοψίζοντας την περίπτωση του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, σηµειώνουµε ότι: 
1) υφίσταται µηχανισµός εσωτερικού ελέγχου, που ανταποκρίνεται πλήρως στα 

όσα αναφέραµε στο Κεφάλαιο 3, 
2) υπάρχει γραφείο διασφάλισης ποιότητας, µε σκοπό την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών (διδασκαλία και έρευνα), 
3) δηµοσιεύονται επαρκή λογιστικά στοιχεία. 

 

 

 

                                                           
84www.efqm.org/ 



 

 63 

5.2.2. Τα Πανεπιστήµια της Μ. Βρετανίας 

Εισαγωγή 

Τα περισσότερα βρετανικά πανεπιστήµια, είναι ανεξάρτητοι αυτοδιοικούµενοι 
οργανισµοί µε κρατική εποπτεία 85. 

∆εν στηρίζονται όµως τόσο στην κρατική χρηµατοδότηση, αλλά περισσότερο στην 
ιδιωτική. Οι περισσότεροι φοιτητές (κυρίως από χώρες της Ε.Ε.) που παρακολουθούν 
προπτυχιακά τµήµατα, δεν καταβάλλουν δίδακτρα.  
Το µοναδικό ιδιωτικό πανεπιστήµιο είναι αυτό του Buckingham. Παράλληλα υπάρχει 
µία σειρά από ιδιωτικά ινστιτούτα που προσφέρουν µαθήµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
Το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο στη Μ. Βρετανία για τα θέµατα της ανώτατης 
παιδείας είναι το Υπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας και Ικανοτήτων 
(Department of Business, Innovation and Skills - BIS) 86. Το Υπουργείο Παιδείας 
(Department of Education) ασχολείται µε θέµατα που αφορούν την παιδεία για 
µαθητές κάτω των 18 ετών. 
 
Το Υπουργείο BIS επενδύει στις ικανότητες και την παιδεία, προκειµένου να: 

• αναπτύξει τις εµπορικές δραστηριότητες, 
• να προωθήσει την καινοτοµία, 
• να βοηθήσει τον κόσµο να ξεκινήσει και να αναπτύξει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες. 
Περαιτέρω ασχολείται µε την προστασία των καταναλωτών. 

Επίσης, όσον αφορά τον τοµέα της παιδείας, το Υπουργείο BIS: 
• συνεργάζεται µε τα ιδρύµατα που προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση, 

προκειµένου οι φοιτητές να αναπτύξουν  ικανότητες που απαιτούνται για 
να επιτύχουν στην παγκόσµια αγορά εργασίας, 

• προωθεί την καινοτοµία και την εξέλιξη των επιστηµών και της  έρευνας 
στη Μ. Βρετανία, παράγοντες πολύ βασικοί για την ώθηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης, 

• για την περίοδο 2014 – 2015 θα χορηγήσει συνολικά 100.000.000 λίρες 
Αγγλίας στα πανεπιστήµια για µακροπρόθεσµα ερευνητικά προγράµµατα. 

 
Περαιτέρω, όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση στην Μ. Βρετανία, αξίζει να 
σηµειώσουµε ότι παρουσιάζει µία σηµαντικότατη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
Συγκεκριµένα ο αριθµός των φοιτητών από  111.300 την περίοδο 1961-1962 ανήλθε 
σε 2.496.645 την περίοδο 2011-2012 87. Ο αυξανόµενος αριθµός των φοιτητών, 
οδήγησε στην αύξηση του ανταγωνισµού των πανεπιστηµίων, καθώς και στην 
αύξηση των κρατικών κονδυλίων που προορίζονται για τον τοµέα της παιδείας. 
Αποτέλεσµα ήταν η συνεχώς αυξανόµενη απαίτηση για απόδοση ευθυνών 
(accountability). Συνέπεια των παραπάνω ήταν η δηµιουργία ελεγκτικών 
µηχανισµών, όπως: 
                                                           
85 www.dw.com/el: «τα ιδιωτικά πανεπιστήµια στη Μ.Βρετανία», 12/1/2007 
 
86https://www.gov.uk/.../department-for-busi... 
87 QAA: www.qaa.ac.uk/.../The-birth-of-the-Quality... 
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-1988: Committee of Vice Chancellors and Principals. Σκοπός της να µελετά και 
να δίνει αναφορά σχετικά µε τις µεθόδους που ακολουθούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα προκειµένου να διατηρήσουν την ακαδηµαϊκή ποιότητα. 
-1990: Academic Audit Unit. Μόνιµη επιτροπή για τον έλεγχο της ποιότητας των 
βρετανικών ΑΕΙ. 
1992: Higher Education Quality Council: Ασχολείται µε τον ποιοτικό έλεγχο των 
βρετανικών  ΑΕΙ και επικεντρώνεται στα προγράµµατα σπουδών, στις µεθόδους 
διδασκαλίας, στο διδακτικό προσωπικό. Παράλληλα λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις 
απόψεις των φοιτητών των ΑΕΙ. 
1997: Quality Assurance Agency (QAA) for Higher Education. Αντικαθιστά την 
προαναφερόµενη επιτροπή. Απαρτίζεται από 4 µέλη που εκπροσωπούν τα βρετανικά 
ΑΕΙ, 4 µέλη που εκπροσωπούν τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την 
χρηµατοδότηση των ΑΕΙ και από 6 ανεξάρτητα µέλη. 
2002: H QAA εκδίδει το Εγχειρίδιο Ελέγχου των ΑΕΙ (Handbook for Institutional 
Audit ) 88. 
Παρατηρούµε λοιπόν, όπως αναφέρει και ο Jackson, ότι ο τοµέας της ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Μ. Βρετανία διαθέτει ένα από τα πιο εξελιγµένα και εξεζητηµένα 
συστήµατα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας 89. 
 
H διαρκής στο πέρασµα των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα σηµαντική ανάπτυξη 
του τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Μ. Βρετανία, δηµιούργησε την ανάγκη 
επαρκούς λογοδοσίας από την µεριά των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων αναφορικά µε 
τις αυξηµένες πλέον κρατικές χρηµατοδοτήσεις. Περαιτέρω οι διοικήσεις των 
πανεπιστηµίων έπρεπε να ασχοληθούν όχι µόνο µε τις µεθόδους διδασκαλίας και 
έρευνας, αλλά και µε την εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης και κατάλληλου 
προσωπικού. Επιπλέον έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα του 
ανταγωνισµού µεταξύ τους. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων µάνατζµεντ, που 
συναντώνται συνήθως στον ιδιωτικό τοµέα. Το γεγονός αυτό περιγράφεται ως «new 
managerialism»90. Μέρος αυτής της νέας νοοτροπίας αποτελεί και ο εσωτερικός 
έλεγχος στα ΑΕΙ. 
 
Lancaster University 91 

 
Επιλέξαµε το Πανεπιστήµιο του Lancaster, καθόσον είναι ένα από τα 

κορυφαία πανεπιστήµια της Μ. Βρετανίας, µε σταθερά υψηλή βαθµολογία, όπως 
επίσης και ένα παγκοσµίως αναγνωρισµένο πανεπιστηµιακό ίδρυµα στον τοµέα της 
έρευνας και της διδασκαλίας. 
Ιδρύθηκε το 1964 µε βασιλικό διάταγµα (royal charter). Σηµειώνεται ότι µετά τον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο η ανώτατη εκπαίδευση έγινε πρωταρχικό µέληµα της βρετανικής 
κυβέρνησης στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις ενός αυξανόµενου 
πληθυσµού και τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών. Από το 1958 και µετέπειτα 
ιδρύθηκαν πολλά από τα σηµερινά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Μ. Βρετανίας. 

                                                           
88dera.ioe.ac.uk/8485/1/Handbook2006.pdf 
89Jackson: “internal academic audit in UK higher education”, QUALITY ASSURANCE IN 
EDUCATION, Vol.4, N.4, 1996, pp 37-46 
90 Deem: “New managerialism and higher education: the management of performances and cultures in 
universities in the U.K.”, INTERNATIONAL STUDIES IN SOCIOLOGY OF EDUCATION, Vol.8, 
N.1, 1998, pp 47-70. 
91www.lancaster.ac.uk 
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Όσον αφορά την οργανωτική δοµή του Lancaster University, αυτή έχει ως εξής: 

1)COUNCIL (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) 
Είναι το σώµα που ασκεί την διοίκηση στο πανεπιστήµιο και είναι υπεύθυνο για την 
χρηµατοδότησή του, τις επενδύσεις του και τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. 
Επίσης το Συµβούλιο είναι αυτό που θέτει τους στρατηγικούς στόχους του 
πανεπιστηµίου. 
Συνεδριάζει τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο. Σε κάθε συνεδρίαση ενηµερώνεται από 
το µάνατζµεντ του πανεπιστηµίου για διάφορα σηµαντικά θέµατα.  
Αποφασίζει για την έγκριση των στρατηγικών στόχων του ιδρύµατος, για τους 
χρηµατοοικονοµικούς του στόχους, για τυχόν απολύσεις, για τον διορισµό του 
αντιπρύτανη (Vice Chancellor), κλπ. 
Το Συµβούλιο παρακολουθεί το µάνατζµεντ και την όλη λειτουργία και απόδοση του 
πανεπιστηµίου. Τα περισσότερα µέλη του δεν ανήκουν ούτε στο προσωπικό του 
πανεπιστηµίου ούτε στους φοιτητές. Αυτά χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητα µέλη. Τα 
υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου, είναι µέλη του προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 
Τα ανεξάρτητα µέλη λαµβάνουν µόνο αποζηµίωση για τα έξοδά τους, που αφορούν 
την εργασία που κάνουν για το πανεπιστήµιο.  
Τα µέλη του Συµβουλίου µετέχουν σε µία σειρά από επιτροπές (committees) και 
εµπλέκονται µε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν την λειτουργία του 
πανεπιστηµίου, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. 
 
2)SENIOR OFFICERS (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ) 
Εδώ ανήκουν: 

• ο Πρύτανης (Chancellor): είναι η επίσηµη κεφαλή του πανεπιστήµιου και 
παρευρίσκεται σε σηµαντικές περιστάσεις, όπως τελετές αποφοίτησης. 

• ο Εκτελεστικός Πρύτανης (Pro Chancellor): ανήκει στα ανεξάρτητα µέλη 
του Συµβουλίου. Είναι υπόλογος απέναντι στους ενδιαφερόµενους 
(stakeholders: άτοµα που έχουν ενδιαφέρον ή έχουν κάποια επένδυση, όπως 
το κράτος, οι διάφοροι χρηµατοδότες – σπόνσορες, κυρίως επιχειρήσεις, κλπ) 
για την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του Συµβουλίου. Αποτελεί θέση 
κλειδί για το πανεπιστήµιο. Περαιτέρω υφίσταται και ο Βοηθός Εκτελεστικού 
Πρύτανη (Deputy Pro Chancellor). 

• Aντιπρύτανης (Vice Chancellor):  είναι ο επικεφαλής των ακαδηµαϊκών και 
εκτελεστικών αξιωµατούχων του πανεπιστηµίου. Περαιτέρω υφίσταται και ο 
Βοηθός Αντιπρύτανη (Deputy Vice Chancellor). O αντιπρύτανης στο έργο 
του συνεπικουρείται από 4 Εκτελεστικούς Αντιπρυτάνεις (Pro Vice 
Chancellors)  οι οποίοι ασχολούνται µε τα παρακάτω: 

1. ∆ιεθνείς υποθέσεις 
2. Έρευνα 
3. Εκπαίδευση 
4. Υποθέσεις των σχολών και των φοιτητών.  

 
3)SENATE (ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ) 
Η σύγκλητος είναι η ανώτατη ακαδηµαϊκή αρχή του πανεπιστηµίου. Πρωταρχική της 
ευθύνη είναι το ακαδηµαϊκό έργο του πανεπιστηµίου, τόσο στον τοµέα της 
διδασκαλίας όσο και στον τοµέα της έρευνας, καθώς και η θέσπιση κανόνων στην 
εκπαίδευση και πειθαρχία των φοιτητών και η επίβλεψη της εφαρµογής αυτών των 
κανόνων. 
Περαιτέρω ασχολείται: 
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• Με την στρατηγική εξέλιξη των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων του 
πανεπιστηµίου. 

• Την έγκριση πολιτικών που έχουν ως στόχο την προώθηση και διασφάλιση 
της ποιότητας του ακαδηµαϊκού έργου. 

 
Το οργανόγραµµα του πανεπιστηµίου του Lancaster ξεκινά από τον Αντιπρύτανη. 
Εδώ παρουσιάζουµε ένα βασικό τµήµα του (ολόκληρο το οργανόγραµµα στο 
παράρτηµα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία πρώτη παρατήρηση στο παραπάνω οργανόγραµµα, είναι ο Υπεύθυνος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας και Βελτίωσης (Director of Quality Assurance and 
Enhancement). 

Η οµάδα διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης έχει την ευθύνη της δηµιουργίας 
και εφαρµογής µηχανισµών µέσα στο πανεπιστήµιο του Lancaster µε τους οποίους: 

• ∆ιασφαλίζει την ποιότητα της διαδικασίας µάθησης και διδασκαλίας. 
• Υποστηρίζει την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε βάση κριτικές που 

λαµβάνει το πανεπιστήµιο από τρίτους. 
 
Οι βασικοί µηχανισµοί της εν λόγω οµάδας είναι: 

Αντιπρύτανης                

Vice Chancellor 

Υπεύθυνοι 

Τμημάτων 

Faculty 

Deans 

Βοηθός 

Αντιπρύτανη

Deputy Vice 

Chancellor 

Εκτελεστικοί 

Αντιπρυτάνεις 

Pro Vice 

Chancellors 

Υπεύθυνος 

Χρηματοοικονομικών 

Director of Finance 

Εκτελεστικός 

Αντιπρύτανης 

σχολών, φοιτητών 

&βιβλιοθηκών         

Pro Vice Chancellor of 

student Experience, 

Colleges and Library 

Υπεύθυνος 

κοινωνικών σχολών 

και σχολών καλών 

τεχνών 

Υπεύθυνος σχολών 

μάνατζμεντ 

Υπεύθυνος 

επιστημών και 

Υπεύθυνος σχολών 

υγείας και 

φαρμακευτικής 

Εκτελεστικός Αντιπρύτανης 

Διεθνών Θεμάτων 

Εκτελεστικός Αντιπρύτανης 

Έρευνας 

Εκτελεστικός Αντιπρύτανης 

Εκπαίδευσης 

Υπεύθυνος Διασφάλισης 

Ποιότητας και Βελτίωσης 
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1. Το εγχειρίδιο των ακαδηµαϊκών κανόνων και διαδικασιών: αναθεωρείται κάθε 
χρόνο και περιέχει όλους τους κανόνες και διαδικασίες λειτουργίας του 
πανεπιστήµιου (το εγχειρίδιο του 2014-2015 αριθµεί 150 σελίδες. Ιδιαίτερη 
µνεία γίνεται στην διασφάλιση ποιότητας και τα ποιοτικά στάνταρ).  

2. Η σχεδίαση και η έγκριση προγραµµάτων σπουδών. 
3. Η συνεχής επίβλεψη και ο έλεγχος: εδώ υπάρχουν δύο µορφές ελέγχου 

Α) ετήσιος έλεγχος διδασκαλίας:  
∆ιεξάγεται κάθε χρόνο σε όλες τις σχολές του πανεπιστηµίου. Περιλαµβάνει 
ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που αφορούν: 

• Στατιστικά στοιχεία µε την δηµογραφική κατανοµή των φοιτητών και 
την απόδοσή τους στο πρόγραµµα σπουδών που ακολουθούν. 

• Πληροφορίες από τους φοιτητές και το προσωπικό των τµηµάτων 
σχετικά µε την λειτουργία του κάθε τµήµατος, όπως το ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει το πρόγραµµα σπουδών, την πρόοδο των φοιτητών, 
την κατάλληλη προετοιµασία τους για την αγορά εργασίας, κ.λ.π. 

Β) περιοδικός έλεγχος ποιότητας: διεξάγεται κάθε 4 έτη σε κάθε τµήµα του 
πανεπιστηµίου. Ουσιαστικά είναι µία µορφή ετήσιου ελέγχου διδασκαλίας, 
που αναφέρεται σε όλες όµως τις λειτουργίες και δραστηριότητες του 
τµήµατος. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι: 

• Να παραµείνουν τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων σε επαφή 
µε την σύγχρονη πραγµατικότητα να προσελκύουν τους φοιτητές. 

• Οι φοιτητές να λαμβάνουν τόσο τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά και τις 

ικανότητες  που θα τους βοηθήσουν τις περαιτέρω σπουδές τους ή στην 

αγορά εργασίας. 
• Να διασφαλίσει την ποιότητα της διαδικασίας µάθησης µέσω της 

αποτελεσµατικής διδασκαλίας, της χρήσης όλων των διαθέσιµων 
πηγών πληροφόρησης, της σωστής υποστήριξης και καθοδήγησης των 
φοιτητών.  

• Να διαπιστώσει την ορθή λειτουργία των µηχανισµών διασφάλισης 
ποιότητας του τµήµατος. 

 

Στο προαναφερόµενο οργανόγραµµα του Lancaster University δεν υφίσταται, 
από µία πρώτη ανάγνωση, επιτροπή ελέγχου. Στην πραγµατικότητα όµως υπάρχει 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (audit committee), η οποία είναι µία από τις 6 µόνιµες 
επιτροπές του συµβουλίου. Οι υπόλοιπες 5 είναι οι παρακάτω: 

1) Επιτροπή ακίνητης περιουσίας (estates committee) 
2) Επιτροπή χρηµατοοικονοµικών και γενικών υποθέσεων (finance and general 

purposes committee) 
3) Επιτροπή αποδοχών και αµοιβών (remuneration committee) 
4) Επιτροπή διορισµών (nominations committee) 
5) Επιτροπή πανεπιστηµίου και σωµατείου φοιτητών (university and student’s 

union joint committee). 

Η επιτροπή ελέγχου έχει συµβουλευτικό ρόλο και ασχολείται µε τα παρακάτω: 
• Τον διορισµό των και την αµοιβή των εξωτερικών ελεγκτών (external 

auditors). 
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• Την εξέταση της εκτίµησης κινδύνου (risk assessment) από τους εσωτερικούς 
ελεγκτές (internal auditors). 

• Την διαχείριση των ευρηµάτων του εσωτερικού ελέγχου. 
• Την συνεργασία µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 
• Την συνεχή εξέταση της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 

ασφαλείας, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 
• Την επίβλεψη και εφαρµογή των συστάσεων τόσο των εξωτερικών όσο και 

των εσωτερικών ελεγκτών. 
• Την ετήσια αξιολόγηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών όσον 

αφορά την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά τους, προκειµένου να 
συστήσει ή όχι στο Συµβούλιο την περαιτέρω συνεργασία µαζί τους. 

• Την προώθηση των αρχών της οικονοµίας, επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας (value for money). 

• Την ανάλυση των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του 
πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση του εξωτερικού ελέγχου, τις 
δεσµεύσεις-δηλώσεις της διοίκησης, τα αποτελέσµατα του εσωτερικού 
ελέγχου και την διαχείριση κινδύνου. 

 
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι εξουσιοδοτηµένη από το Συµβούλιο: 

• να ερευνά οποιοδήποτε θέµα και να παίρνει πληροφορίες από οποιοδήποτε 
µέλος του πανεπιστηµίου, 

• να αναζητά εξωτερική νοµική ή άλλη επαγγελµατική συµβουλή στα θέµατα 
που ερευνά. 

 
Τέλος η Επιτροπή Ελέγχου ετοιµάζει µία ετήσια έκθεση που καλύπτει διάφορα 
σηµαντικά θέµατα του συγκεκριµένου έτους. Η έκθεση αυτή απευθύνεται στο 
Συµβούλιο και τον Αντιπρύτανη.  
Παρουσιάζει την άποψη της Επιτροπής Ελέγχου για: 

• την διαχείριση κινδύνου, τον έλεγχο και την διοίκηση του οργανισµού, 
• την οικονοµία, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα (value for money). 

 
Παρατηρούµε λοιπόν την ύπαρξη µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου στο Lancaster 

University, η οποία ακολουθεί πιστά τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3. 
Περαιτέρω οι αρχές που πλαισιώνουν τον µηχανισµό εσωτερικού ελέγχου του εν 
λόγω πανεπιστηµίου, είναι ακριβώς ίδιες µε εκείνες που έχουν θεσπιστεί από τους 
IFAC και  INTOSAI. 

 
Αναφέρουµε ακόµη ότι το πανεπιστήµιο του Lancaster δηµοσιεύει ένα πλήρες σετ 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που περιλαµβάνει: 
1. ισολογισµό, 
2. κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, 
3. cash flow statement. 

Οι καταστάσεις αυτές συνοδεύονται από: 
• µία χρηµατοοικονοµική επισκόπηση της διαχειριστικής περιόδου, όπου 

αναλύονται οι στόχοι και τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης χρήσης, η 
στρατηγική του πανεπιστηµίου, η αποτελεσµατικότητα και η διαχείριση 
κινδύνου. Η εν λόγω έκθεση υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της 
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης (Director of Finance). 

• ∆ήλωση της διοίκησης του πανεπιστηµίου. 
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• Έκθεση του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή. 
 
Οι παραπάνω  µηχανισµοί ελέγχου έχουν βοηθήσει το Lancaster University να 
κερδίσει µία σειρά από σηµαντικές διακρίσεις.  
Συγκεκριµένα ο τοµέας έρευνας του Lancaster University έχει βαθµολογηθεί µε τη 
διάκριση  «world leading» το 2014, µε βάση τα βραβεία του Research Excellence 
Framework (REF) 92, το οποίο αξιολογεί την ποιότητα και επίδραση το τοµέα έρευνας 
των βρετανικών πανεπιστηµίων σε όλους τους γνωστικούς τοµείς. 

Το REF είναι ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας και της έρευνας 
των βρετανικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Το REF για το 2014 συντάχθηκε 
από κοινού από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Χρηµατοδοτικό Συµβούλιο της Μ. 
Βρετανίας (Higher Education Funding Council for England – HEFCE) 93 ,το 
Χρηµατοδοτικό Συµβούλιο της Σκωτίας (Scottish Funding Council), το Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό χρηµατοδοτικό Συµβούλιο της Ουαλίας (Higher Education Funding 
Council for Wales) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Εκπαίδευσης της Βόρειας 
Ιρλανδίας (Department of Employment and Learning, Northern Ireland). 

To HEFCE είναι µία εκτελεστική µη υπουργική δηµόσια επιτροπή (executive 
- non departmental public body) του Υπουργείου Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας 
και  Ικανοτήτων (BIS).  
Το HEFCE χρηµατοδοτεί και θέτει τους κανόνες λειτουργίας των πανεπιστηµίων και 
των κολλεγίων στην Μ. Βρετανία. Επενδύει για λογαριασµό των µαθητών και του 
κοινού στην αριστεία και καινοτοµία στους τοµείς της έρευνας, διδασκαλίας και 
ανταλλαγής γνώσεων.  
Με τις δραστηριότητές του στοχεύει: 

• Στην διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέροντος. 
• Στο να αποτελεί έναν αποτελεσµατικό διαµεσολαβητή ανάµεσα στο 

υπουργείο και τον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, φροντίζοντας 
παράλληλα για την ορθή εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής.  

Σηµειώνεται ότι το HEFCE έχει εκδώσει τον Κώδικα Εφαρµογής για Απόδοση 
Ευθυνών και Έλεγχο (Accountability and Audit: HEFCE Code of Practice) 94, ο 
οποίος ακολουθείται από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στην διαδικασία του 
εσωτερικού τους ελέγχου. Σε ένα σηµείο του κώδικα αυτού, αναφέρεται ότι τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν αποτελεσµατικό µάνατζµεντ 
επιχειρηµατικού κινδύνου, ελεγκτικό και διοικητικό µηχανισµό (effective risk 
management, control and governance arrangements). 

Με βάση λοιπόν τα βραβεία του REF: 
• το 35% του τοµέα έρευνας του Lancaster έχει λάβει την ανώτατη διάκριση 

«world leading» και αφορά τοµείς όπως: πολιτική, φιλοσοφία, µάνατζµεντ, 
κλπ. 

• Το 83% του τοµέα έρευνας του Lancaster έχει λάβει την διάκριση 
«internationally excellent and world leading» 

Το πανεπιστήµιο βρίσκεται στην 9η θέση της Μ. Βρετανίας, στην 1η θέση της  
βορειοδυτικής Μ. Βρετανίας  και στο κορυφαίο 1% των πανεπιστηµίων παγκοσµίως 

                                                           
92www.ref.ac.uk/ 
93www.hefce.ac.uk/ 
94 www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2004/04_27/HEFCE Code of Practice 
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µε βάση τον Complete University Guide 95 (διαδικτυακός τόπος που εκδίδει 
συγκριτικούς πίνακες για όλα τα πανεπιστήµια της Μ. Βρετανίας από το 2007 και τα 
κατατάσσει µε διάφορα κριτήρια, όπως: σπουδές, δίδακτρα, έρευνα, επαγγελµατική 
αποκατάσταση, κλπ). 
  

Στο Lancaster University έχει απονεµηθεί και το βραβείο BEST 
UNIVERSITY  HALLS του National Student Housing Survey (NSHS) 96 για το 
2015. 
Το NSHS (Εθνική Έρευνα Στέγασης Φοιτητών) είναι µία ανεξάρτητη έρευνα από 
φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Μ. Βρετανίας, που εστιάζει 
στην εµπειρία στέγασης των φοιτητών στα αγγλικά πανεπιστήµια. Η εν λόγω έρευνα 
ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007. Το 2014 στην έρευνα αυτή µετείχαν πάνω από 200 
πανεπιστήµια και κολλέγια και περίπου 20.000 φοιτητές 130 εθνικοτήτων. Εκτός από 
το προαναφερόµενο βραβείο Best University Halls, δίνονται και άλλα βραβεία. 

 
Τέλος κλείνοντας την παρούσα ενότητα, πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

µηχανισµό εσωτερικού ελέγχου συναντάµε σε όλα τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της 
Μ. Βρετανίας, καθώς και της Σκωτίας (όπως π.χ. στο University of Bath 97

και στο 
University of Edinburgh 98,όπου εδώ ο εσωτερικός έλεγχος ονοµάζεται internal audit 
–βλπ. παράρτηµα). Και στα συγκεκριµένα πανεπιστήµια υφίσταται µονάδα ελέγχου 
διασφάλισης ποιότητας.  
Περαιτέρω και αυτά εκδίδουν πλήρεις  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
 
5.2.3. Τα Πανεπιστήµια των Η.Π.Α. 

 
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τον εσωτερικό έλεγχο των 

πανεπιστηµίων των ΗΠΑ. 
 
New York University (NYU) 99 

 
Το NYU ιδρύθηκε το 1831 και είναι ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά 

πανεπιστήµια των ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ υπάρχουν περίπου 3.000 πανεπιστήµια και 
κολλέγια, άλλα δηµόσια και άλλα ιδιωτικά. Το NYU είναι ένα από τα 60 µόλις µέλη 
της Ένωσης Αµερικανικών Πανεπιστηµίων (Association of American Universities - 
AAU) 100. 

Η AAU είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός από τα 60 κορυφαία στον 
τοµέα της έρευνας δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια στις  ΗΠΑ και τον Καναδά. 
Ιδρύθηκε το 1900 µε σκοπό την εξέλιξη του διεθνούς κύρους της πανεπιστηµιακής 
έρευνας των αµερικάνικων πανεπιστηµίων. Σήµερα επικεντρώνεται σε θέµατα που 
είναι σηµαντικά για τα πανεπιστήµια που εστιάζουν στην έρευνα, όπως: η 
χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, η προπτυχιακή και µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση, κλπ. 

                                                           
95www.thecompleteuniversityguide.co.uk 
96www.nshs.co.uk 
97www.bath.ac.uk/ 
98www.ed.ac.uk/ 

99www.nyu.edu/ 
100www.aau.edu 
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Τα πανεπιστήµια µέλη της AAU θεωρούνται κορυφαία στην καινοτοµία, την 
εκπαίδευση και την εξεύρεση λύσεων που µπορούν να συνεισφέρουν στην οικονοµία, 
ασφάλεια και ποιότητα ζωής της χώρας. Απονέµουν κάθε χρόνο σχεδόν τους µισούς 
από το σύνολο των διδακτορικών τίτλων, εκ των οποίων το 55% αφορά τους τοµείς 
των επιστηµών (sciences) και της µηχανικής (engineering). 
Η AAU εργάζεται ώστε να υφίσταται παραγωγική συνεργασία ανάµεσα στα 
κορυφαία ερευνητικά ιδρύµατα των ΗΠΑ και την κυβέρνηση. Στις δραστηριότητές 
της περιλαµβάνονται οι δηµόσιες σχέσεις και οι επαφές µε κυβερνητικά κλιµάκια. Η 
AAU είναι µέλος του Αµερικανικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης (American Council on 
Education - ACE) 101, και περαιτέρω συντονίζει τις δραστηριότητές της µε αυτές 
άλλων οργανισµών της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως την Ένωση των Αµερικανικών 
Κολλεγίων Ιατρικής (Association of American Medical Colleges), το Συµβούλιο 
Κυβερνητικών Σχέσεων (Council of Governmental Relations), και άλλα. 

Το ACE είναι ο σηµαντικότερος οργανισµός ανώτατης εκπαίδευσης. 
Αντιπροσωπεύει τους προέδρους των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που περιλαµβάνουν 
τα διετούς και τετραετούς φοίτησης κολλέγια, τα δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια 
και µη κερδοσκοπικές αλλά και κερδοσκοπικές οντότητες. Μέλη του είναι περίπου 
1.700 εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αντιπροσωπεύει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα – µέλη του, 
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέµατα που αφορούν την παιδεία, από τα 
στελέχη της κυβέρνησης. Επίσης έχει στενούς δεσµούς και συνεργασία µε τον κόσµο 
των επιχειρήσεων. 
 
Ας δούµε τώρα την οργανωτική δοµή του NYU: 

• ∆ιοικητικό συµβούλιο (board of trustees): είναι υπεύθυνο για την διοίκηση 
του πανεπιστηµίου, το στρατηγικό του σχεδιασµό, τους στόχους του και την 
πολιτική του. Πρωταρχικός του σκοπός η συγκέντρωση της απαραίτητης 
χρηµατοδότησης για την εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµίου. 

• Ο πρόεδρος (the president): αποτελεί τον υψηλότερο διοικητικό και 
ακαδηµαϊκό βαθµό στο πανεπιστήµιο. Στόχος του: 

1.  Η σωστή επικοινωνία και συνεργασία ανάµεσα και µεταξύ των 
σχολών του πανεπιστηµίου και των διοικητικών µονάδων και η 
παροχή κάθε είδους απαιτούµενης βοήθειας και συνεργασίας προς 
τους φοιτητές και τους γονείς τους, το προσωπικό του πανεπιστηµίου, 
το διοικητικό συµβούλιο και τα διάφορα µέλη της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας. 

2. Η επαφή, συνεργασία  και ανταλλαγή πληροφοριών µε το διοικητικό 
συµβούλιο και µε διάφορους θεσµούς εντός και εκτός πανεπιστηµίου. 

• Η σύγκλητος (University Senate): αποτελεί το σώµα διαβούλευσης του 
πανεπιστηµίου, όπου συζητούνται θέµατα ευρείας πολιτικής και 
προτεινόµενων αλλαγών στις πρακτικές και την δοµή του. Τα θέµατα που 
απασχολούν την σύγκλητο είναι κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν µε τα 
ακαδηµαϊκά προγράµµατα, την οργάνωση, το προσωπικό και την εφαρµογή 
των προϋπολογισµών, την εξέλιξη των εγκαταστάσεων του πανεπιστηµίου, τις 
σχέσεις του µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και την κοινωνία. 

Παρατηρούµε ότι η βασική οργανωτική δοµή του NYU είναι παρόµοια µε αυτήν 
των βρετανικών πανεπιστηµίων. 

                                                           
101www.acenet.edu/ 
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Εκτός από τους προαναφερόµενους θεσµούς, στο NYU υφίσταται και η 
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), που είναι µία επιτροπή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

Κύριες δραστηριότητές της είναι: 
• Η αξιολόγηση των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων του πανεπιστηµίου. 
• Ο έλεγχος συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
• Η αποτροπή και η έρευνα της απάτης. 
 
Ένας ακόµη σηµαντικός µηχανισµός του NYUείναι το Γραφείο Συµµόρφωσης 

και ∆ιαχείρισης Κινδύνου (The Office of Compliance and Risk Management – 
OCRM). 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το OCRM είναι συµβουλευτικές και είναι διαθέσιµες για 
όλα τα τµήµατα του πανεπιστηµίου. Στόχος του η συµµόρφωση όλου του 
προσωπικού µε τις πολιτικές του πανεπιστηµίου, η αναγνώριση και η αντιµετώπιση 
του κινδύνου. Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται µε τα παρακάτω µέσα: 

• Συνεργασία µε όλα τα τµήµατα του πανεπιστηµίου για την παροχή 
απαντήσεων και λύσεων σε διάφορα θέµατα και την ανεύρεση ειδικών σε 
συγκεκριµένα δυσεπίλυτα ζητήµατα. 

• Επισκόπηση της επάρκειας των συστηµάτων συµµόρφωσης. 
• Συνεχής έλεγχος και επιθεώρηση. 
• Εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά µε τις πολιτικές του πανεπιστηµίου, την 

συµµόρφωση µε αυτές, την αναγνώριση και αντιµετώπιση του κινδύνου, αλλά 
και για ηθικά ζητήµατα. 

 
Οι δύο προαναφερόµενοι µηχανισµοί, δηλαδή η Επιτροπή ελέγχου και το Γραφείο 
Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνου, ουσιαστικά επιτελούν µαζί το έργο της 
Επιτροπής ελέγχου των βρετανικών Πανεπιστηµίων. Αποτελούν έναν πλήρη 
µηχανισµό εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3. 

 Τέλος το NYU δηµοσιεύει ένα πλήρες σετ χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων: ισολογισµός (balance sheet), κατάσταση δραστηριοτήτων (statement 
of activities) , κατάσταση χρηµατοροών (statement of cash flows). 

 Παρόµοια οργανωτική δοµή και συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, συναντάµε 
και σε άλλα πανεπιστήµια των ΗΠΑ, τα οποία επίσης δηµοσιεύουν πλήρη οικονοµικά 
στοιχεία. 

Indiana University102 
  

Αφού ασχοληθήκαµε µε τον εσωτερικό έλεγχο του NYU που είναι ένα 
ιδιωτικό πανεπιστήµιο των ΗΠΑ, ας δούµε τι ισχύει και σε ένα δηµόσιο 
πανεπιστήµιο, όπως είναι το Indiana University, το οποίο ιδρύθηκε το 1820. 
Η οργανωτική του δοµή είναι παραπλήσια µε αυτή του NYU (βλπ οργανόγραµµα στο 
παράρτηµα).  

                                                           
102https://www.indiana.edu/ 
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Περαιτέρω υφίσταται και εδώ Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit)  η 
οποία θεωρείται ότι είναι το πιο πολύτιµο βοήθηµα για τις χρηµατοοικονοµικές, 
λειτουργικές, πληροφοριακές και ελεγκτικές δραστηριότητες του πανεπιστηµίου. 
Είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη 
να προσθέτει αξία στο πανεπιστήµιο και να βελτιώνει τις λειτουργίες του. Βοηθά 
στην επίτευξη των στόχων του χρησιµοποιώντας µία συστηµατική και πειθαρχηµένη 
προσέγγιση ως προς την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της  
διαχείρισης  κινδύνου, του ελέγχου και των διοικητικών διαδικασιών. Είναι µία 
συµβουλευτική επιτροπή που στηρίζει το έργο του διοικητικού συµβουλίου. 

Οι βασικοί στόχοι της συγκεκριµένης Επιτροπής Ελέγχου του Indiana University 
είναι: 

• Η πιστοποίηση της ακρίβειας (accuracy) και της τυπικότητας (propriety) των 
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών του πανεπιστηµίου.  

• Η εξακρίβωση της επάρκειας των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας. 
• Η επιβεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του πανεπιστηµίου και η 

ανάπτυξη µηχανισµών περιφρούρησής τους. 
• Η συµµόρφωση µε τους στρατηγικούς στόχους του πανεπιστηµίου αλλά και 

παράλληλα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. 
• Αξιολόγηση της ακρίβειας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των 

πληροφοριακών συστηµάτων του πανεπιστηµίου. 
• Ο εντοπισµός ευκαιριών για µείωση κόστους και αύξηση κερδών. 
• Η έρευνα χρηµατοοικονοµικής κακοδιαχείρισης. 
• Ο εντοπισµός, η ανάλυση και η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

 
Παρατηρούµε ότι και στο Indiana University που είναι ένα δηµόσιο αµερικανικό 
πανεπιστήµιο, υφίσταται εσωτερικός έλεγχος, που ανταποκρίνεται πλήρως στην 
περιγραφή που δόθηκε στο Κεφάλαιο 3. Τέλος και το πανεπιστήµιο αυτό δηµοσιεύει 
πλήρεις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
 
5.3. Τα Ελληνικά  Πανεπιστήµια 

 
Σύµφωνα µε τον Ν.4009/2011103 τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

χώρας µας  είναι ΝΠ∆∆ πλήρως αυτοδιοικούµενα. 
Τα βασικά όργανα διοίκησης των ελληνικών πανεπιστηµίων, όπως αυτά έχουν 

οριστεί µε βάση τον Ν.4009/2011 είναι: 

Α) Το Συµβούλιο 
Αποτελείται από 15 µέλη, εκ των οποίων τα 9 είναι εσωτερικά µέλη του ιδρύµατος 
και συγκεκριµένα 8 καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και 1 
εκπρόσωπος των φοιτητών και τα υπόλοιπα 6 µέλη είναι εξωτερικά. 
Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του ιδρύµατος. Ο 
πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του συµβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά 
µέλη µε φανερή ψηφοφορία. 
 
Οι κυριότερες αρµοδιότητες του Συµβουλίου είναι: 

                                                           
103 Ν.4009/2011: «δοµή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», ΦΕΚ Α΄195/6-9-2011 
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• η χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύµατος σε τοπικό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο,  

• η γενική εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύµατος, 
• η αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισµού του ιδρύµατος, 
• η έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογισµού, 
• η έγκριση του ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας 

του ιδρύµατος. 
 
Β) Ο Πρύτανης 
Ο πρύτανης είναι καθηγητής πρώτης βαθµίδας και εκλέγεται από τους καθηγητές του 
ιδρύµατος, µετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται 
από τον πρόεδρο του Συµβουλίου. ∆ιορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και δεν µπορεί να εκλεγεί για 
δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυµα. 
Ο πρύτανης ορίζει για την υποβοήθηση του έργου του, πρωτοβάθµιους καθηγητές ως 
αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους και µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές 
του. Ο αριθµός των εν λόγω αναπληρωτών ορίζεται στον οργανισµό του ιδρύµατος. 
 
Οι κυριότερες αρµοδιότητες του πρύτανη είναι: 

• προΐσταται του ιδρύµατος, το διευθύνει και είναι υπεύθυνος για την 
εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του, 

• επιβλέπει την τήρηση των νόµων, του οργανισµού και του εσωτερικού 
κανονισµού του ιδρύµατος και µεριµνά για την συνεργασία των 
οργάνων του, των διδασκόντων και των φοιτητών, 

• εκπροσωπεί το ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως, 
• συγκαλεί την σύγκλητο και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, 

προεδρεύει των εργασιών της και µεριµνά για την εφαρµογή των 
αποφάσεών της, 

• µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του συµβουλίου του ιδρύµατος, 
• καταρτίζει σχέδιο οργανισµού και εσωτερικού  κανονισµού, το οποίο 

εισηγείται προς έγκριση στο συµβούλιο, 
• καταρτίζει ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό 

του ιδρύµατος, 
• προκηρύσσει θέσεις καθηγητών, 
• ζητά από οποιοδήποτε όργανο, εκτός του συµβουλίου, στοιχεία για 

κάθε υπόθεση του ιδρύµατος, 
• είναι υπεύθυνος για την  λήψη µέτρων σχετικά µε την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος, 
• οργανώνει και καταργεί προγράµµατα σπουδών. 

 
Γ) Η σύγκλητος 
Η σύγκλητος αποτελείται από: 

• τον πρύτανη, 
• τους κοσµήτορες, 
• εκπροσώπους των καθηγητών, 
• έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, 
• έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού. 

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθµός µελών της συγκλήτου, προβλέπονται στον 
οργανισµό και τον εσωτερικό κανονισµό του ιδρύµατος. 
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Οι κυριότερες αρµοδιότητες της συγκλήτου είναι: 

• η χάραξη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του ιδρύµατος, 
• η χάραξη πολιτικής για την διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική διδασκαλία, 
• η έγκριση για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, 

εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, 
• η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και δια βίου µάθησης, 
• η έγκριση των ειδικών µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών των 

επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, 
• η έγκριση των κανονισµών σπουδών, 
• η έγκριση του περιεχοµένου όλων των προγραµµάτων σπουδών 
• η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για: 

1. τον οργανισµό του ιδρύµατος, 
2. την οργάνωση ή κατάργηση προγραµµάτων σπουδών, 
3. την κατανοµή των πιστώσεων στις δραστηριότητες του ιδρύµατος, 

• η διατύπωση γνώµης προς το συµβούλιο για: 
1. τον εσωτερικό κανονισµό, 
2. ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, µετονοµασία σχολών. 

 

Πέρα από τα προαναφερόµενα διοικητικά όργανα στα ελληνικά πανεπιστήµια 
και ΤΕΙ,  συναντάµε την Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.) 104. 

Η ΜΟ.∆Ι.Π. καθιερώθηκε στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε τον 
Ν.3374/2005:105 «∆ιασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα 
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. – Παράρτηµα διπλώµατος». 
Σύµφωνα µε τον Ν.3374/2005 το ερευνητικό, διδακτικό και κάθε άλλο έργο των 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση, µε σκοπό την 
διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας, της διδασκαλίας, των σπουδών 
και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύµατα αυτά. 
Η αξιολόγηση αυτή συνίσταται στην συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή 
αποτίµηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των πανεπιστηµίων, µε την χρήση 
αντικειµενικών κριτηρίων και στην διαπίστωση και ανάλυση τυχόν υφιστάµενων 
αδυναµιών και αποκλίσεων µε την αποστολή και τους στόχους τους. 
 
Στην αξιολόγηση υπόκεινται οι σχολές και τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το 
κάθε ίδρυµα και έχει δύο στάδια: 
1.Εσωτερική αξιολόγηση: αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου από τις ίδιες τις 
ακαδηµαϊκές µονάδες των ιδρυµάτων, σε σχέση µε την φυσιογνωµία, τους στόχους 
και την αποστολή τους.  
∆ιαρκεί 2 συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα. Στο τέλος της υποβάλλεται η έκθεση 
εσωτερικής αξιολόγησης. Εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία που 
κατέδειξε η αξιολόγηση καθώς και τα µέτρα που προτείνονται για να επιτευχθούν 
αποτελεσµατικότερα οι στόχοι της ακαδηµαϊκής µονάδας. 

                                                           
104https://qa.auth.gr/&https://modip.uowm.gr/ 
105 Ν.3374/2005: «διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. – Παράρτηµα διπλώµατος». ΦΕΚ Α’ 189/2-8-2005  



 

 76 

Σηµειώνεται ότι η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη κατά την 
διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα, σε όλα τα επίπεδα  
λειτουργίας της ακαδηµαϊκής µονάδας ή του ιδρύµατος. 
2.Εξωτερική Αξιολόγηση: αφού ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση, ακολουθεί 
νέα αξιολόγηση, η οποία συνίσταται στην αναλυτική και κριτική  εξέταση των 
αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από ανεξάρτητη επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων, την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, Ε.Ε.Α.106.  Περιλαµβάνει 
υποδείξεις, συστάσεις και µέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειµένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα της ακαδηµαϊκής µονάδας. Ολοκληρώνεται 
εντός 4 µηνών από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. 
 
Η Ε.Ε.Α. συγκροτείται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής 
αξιολόγησης. Αποτελείται από 5 µέλη, που προέρχονται από το µητρώο ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Α.∆Ι.Π.-βλπ παρακάτω).  
Το µητρώο αυτό συντάσσεται µετά από υποδείξεις των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και της Α.∆Ι.Π. και ανανεώνεται κάθε 4 έτη. Τα µέλη της Ε.Ε.Α. δεν 
πρέπει να έχουν καµία απολύτως σχέση µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα του οποίου η 
ακαδηµαϊκή µονάδα βρίσκεται υπό αξιολόγηση, κατά τα 5 τελευταία έτη. 
 
Η διαδικασία της αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε 4 έτη από την 
προηγούµενη αξιολόγηση. Κατά την επανάληψη της αξιολόγησης εξετάζεται και το 
κατά πόσο: 

1. αντιµετωπίστηκαν αδυναµίες και ελλείψεις που εντοπίστηκαν στην 
προηγούµενη αξιολόγηση, 

2. εφαρµόστηκαν οι προτεινόµενες µε την προηγούµενη αξιολόγηση 
διαδικασίες για την εξάλειψη των παραπάνω αδυναµιών και ελλείψεων. 

Στην διαδικασία της αξιολόγησης µετέχουν και φοιτητές.  
 
Η ΜΟ.∆Ι.Π. συνεδριάζει υπό τον Αντιπρύτανη ή τον Αντιπρόεδρο των Ακαδηµαϊκών 
Υποθέσεων. Απαρτίζεται από 3 µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) ή 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), έναν εκπρόσωπο του λοιπού επιστηµονικού και 
διοικητικού προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών ή 
σπουδαστών, και έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών. 
Οι ακαδηµαϊκές µονάδες του κάθε ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης υποβάλλουν 
κάθε χρόνο στη ΜΟ.∆Ι.Π. του ιδρύµατος µία εσωτερική έκθεση που περιλαµβάνει 
συγκεντρωτικά στοιχεία µε ποσοτικά δεδοµένα για: 

• τους φοιτητές – σπουδαστές, 
• τα µέλη ∆ΕΠ – ΕΠ, 
• το λοιπό επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό, 
• το πρόγραµµα σπουδών, 
• την φοιτητική µέριµνα, 
• τις διοικητικές υπηρεσίες, 
• την υλικοτεχνική υποδοµή, 

και κάθε άλλο θέµα που αφορά την λειτουργία της ακαδηµαϊκής µονάδας. 
 
 

                                                           
106www.hqaa.gr/gr/committee.php 
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Οι αξιολογήσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων συντονίζονται και 
ελέγχονται σε εθνικό επίπεδο από ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την Αρχή 
∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Α.∆Ι.Π. 107, η ίδρυση της 
οποίας ορίζεται µε τον Ν.3374/2005. 
 
Τα µέλη της Α.∆Ι.Π. είναι ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί και απολαµβάνουν 
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Η Α.∆Ι.Π. ασχολείται µε: 

• τον προγραµµατισµό, συντονισµό και υποστήριξη των διαδικασιών 
αξιολόγησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

• την τυποποίηση, εξειδίκευση και αναθεώρηση της µορφής των εκθέσεων 
αξιολόγησης καθώς και των κριτηρίων και δεικτών αξιολόγησης, 

• την σύνταξη, τήρηση και ανανέωση  του µητρώου ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων, 

• την συγκέντρωση πληροφοριών και την τήρηση  βάσης δεδοµένων µε τα 
στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης όλων των ελληνικών ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

• την ενηµέρωση των  αρµόδιων οργάνων της πολιτείας καθώς και των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σχετικά µε τα υφιστάµενα δεδοµένα 
στην Ελλάδα καθώς και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον 
τοµέα της βελτίωσης και διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, 

• τη διατήρηση  συνεργασίας µε αντίστοιχους οργανισµούς του εξωτερικού, 
• την διενέργεια ερευνών και µελετών σχετικά µε την ανάπτυξη της 

µεθοδολογίας, των τεχνικών και των εφαρµογών διασφάλισης και βελτίωσης 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, 

• την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων  της αξιολόγησης και των µέτρων 
που λαµβάνονται για την διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης 
εκπαίδευσης, 

• την εκπροσώπηση  της χώρας µας στα θεσµικά όργανα και οργανισµούς που 
αποτελούνται από αντίστοιχους εθνικούς φορείς των κρατών µελών της Ε.Ε. 
αλλά και άλλων χωρών, 

• την διατύπωση προτάσεων για την λήψη µέτρων και την υιοθέτηση 
πρακτικών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας, λαµβάνοντας υπόψη 
τους εθνικούς στόχους του συστήµατος ανώτατης παιδείας καθώς και τις 
διεθνείς εµπειρίες και πρακτικές. 

 
Η Α.∆Ι.Π. συγκροτείται από 15 µέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων: 

• έναν διεθνώς αναγνωρισµένο επιστήµονα, 
• 6 εν ενεργεία καθηγητές πανεπιστηµίων, 
• 4 εν ενεργεία καθηγητές ΤΕΙ, 
• 1 εκπρόσωπο φοιτητών, 
• 1 εκπρόσωπο σπουδαστών, 
• 1 εκπρόσωπο της κεντρικής ένωσης επιµελητηρίων, 
• 1 ερευνητή α΄ βαθµίδας µη ακαδηµαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων.  
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Για την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των ιδρυµάτων 
ανωτάτης εκπαίδευσης, και την συγκρισιµότητα των στοιχείων τους σε εθνικό 
επίπεδο, χρησιµοποιούνται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες. 

Τέλος αναφέρουµε ότι µετά από έρευνα τόσο στο site της diavgeia.gr όσο και 
των περισσότερων ελληνικών πανεπιστηµίων, καταφέραµε να εντοπίσουµε 
δηµοσιευµένο ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µόνο για το 
πανεπιστήµιο της Κρήτης και µόνο για την χρήση 2011. Επίσης ισολογισµοί και 
αποτελέσµατα χρήσης βρέθηκαν για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων 
Έρευνας των πανεπιστηµίων καθώς και για τις Εταιρίες Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης 
της περιουσίας τους. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας στα ελληνικά 
ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστήµια και ΤΕΙ) αποτελεί έναν µηχανισµό 
εσωτερικού ελέγχου, που έχει να κάνει µε την διασφάλιση και βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχοµένων από το εκπαιδευτικό ίδρυµα υπηρεσιών. 
Ο µηχανισµός όµως αυτός δεν λαµβάνει υπόψη του τις καθηµερινές  
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και την ορθότητα των 
διαδικασιών που δηµιουργούν τα στοιχεία που εµφανίζονται στον προϋπολογισµό του 
και τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
Παράλληλα ο συγκεκριµένος µηχανισµός δεν φαίνεται να ασχολείται µε τον 
εντοπισµό και την αντιµετώπιση του επιχειρηµατικού κινδύνου.  
Καταλήγουµε λοιπόν στο ότι η ΜΟ.∆Ι.Π. των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων είναι σαφώς ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αλλά ηµιτελές, σε σχέση 
µε τα όσα έχουν παρουσιαστεί για τον εσωτερικό έλεγχο στο Κεφάλαιο 3.   
 
5.4.Συµπερασµατικά Σχόλια 
  

Στο παρόν κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε τον εσωτερικό έλεγχο στα 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μ. Βρετανίας και των 
ΗΠΑ. 
Αναφερθήκαµε στα βασικά διοικητικά τους όργανα, τα οποία είναι περίπου 
ταυτόσηµα σε όλες τις περιπτώσεις. 

Σηµαντικό στοιχείο στα πανεπιστήµια του εξωτερικού (Κύπρος, Μ. Βρετανία 
και ΗΠΑ) είναι η ύπαρξη µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου, η οποία αποτελεί µία από 
τις διαρκείς επιτροπές του συµβουλίου των πανεπιστηµίων αυτών. Ο συγκεκριµένος 
µηχανισµός ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισµό του εσωτερικού ελέγχου που 
δόθηκε στο κεφάλαιο 3. 
Έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα προς την διοίκηση, θέτει εσωτερικές δικλίδες 
ασφαλείας, προκειµένου να καταγράφονται ορθά οι χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες του πανεπιστηµίου και εποµένως οι λογιστικές του καταστάσεις να 
παρουσιάζουν την πραγµατική οικονοµική τους κατάσταση. Περαιτέρω βοηθά την 
επίτευξη των στόχων των ιδρυµάτων, συντονίζοντας τις ενέργειες των επιµέρους 
τµηµάτων, ενώ παράλληλα εντοπίζει και αντιµετωπίζει τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. 
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 Αντίθετα στα ελληνικά πανεπιστήµια απουσιάζει ένας τέτοιος 
ολοκληρωµένος µηχανισµός εσωτερικού ελέγχου. 
Υφίσταται µόνο η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, που έχει ως στόχο την 
εξασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τα πανεπιστήµια. Παρόµοιες µονάδες 
συναντάµε και στα πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
 Τέλος τα ελληνικά πανεπιστήµια, κατά την πλειονότητά τους, δεν 
δηµοσιεύουν χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, παρά την ύπαρξη του ανάλογου 
νοµοθετικού πλαισίου. Αντίθετα τα πανεπιστήµια του εξωτερικού δηµοσιεύουν 
πλήρεις λογιστικές καταστάσεις, ελεγµένες τόσο από το τµήµα εσωτερικού τους 
ελέγχου, όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές. Ως αποτέλεσµα, η γενική 
χρηµατοοικονοµική εικόνα του κάθε πανεπιστηµιακού ιδρύµατος του εξωτερικού 
είναι άµεσα προσβάσιµη και διαθέσιµη στον κάθε ενδιαφερόµενο, ενώ είναι και 
παράλληλα ελεγµένη από εξωτερικό ελεγκτή. 

  

Στο επόµενο κεφάλαιο, συνοψίζουµε τα ευρήµατα της εργασίας µας και 
θέτουµε τα συµπεράσµατά µας καθώς και προβληµατισµούς για µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,  
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1.Συµπεράσµατα της εργασίας 

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία, 
καταλήγουµε στα παρακάτω: 

-Η σύγχρονη αλµατώδης ανάπτυξη της οικονοµίας διεθνώς, η πολυπλοκότητα των 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε την  
παγκοσµιοποίηση, δηµιούργησαν την ανάγκη για ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση 
διαφόρων κοινωνικών οµάδων σχετικά µε την πραγµατική  οικονοµική κατάσταση 
των επιχειρηµατικών οντοτήτων (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δηµόσιων). 

-Η ενηµέρωση αυτή γίνεται κατά κύριο λόγο από τις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις (ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσης) που δηµοσιεύουν οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις  και οι φορείς του δηµοσίου. 

-Το γεγονός ότι η εν λόγω πληροφόρηση προέρχεται από την ίδια την ιδιωτική 
επιχείρηση / δηµόσιο οργανισµό, για την/τον οποία/ο κάποιοι επιθυµούν να λάβουν 
απαραίτητες για την διαδικασία λήψης αποφάσεών τους πληροφορίες, ενέχει τον 
κίνδυνο της εσκεµµένης ή µη παραποίησης των συγκεκριµένων πληροφοριών, καθώς 
και της ύπαρξης λαθών-παραλείψεων. 

-Η παραπάνω διαπίστωση οδήγησε στην δηµιουργία της ελεγκτικής, ενός κλάδου της 
λογιστικής, που έχει ως απώτερο στόχο να προσδώσει αξιοπιστία στις οικονοµικές 
καταστάσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων & των οργανισµών του δηµοσίου.  

 
Η ελεγκτική ξεκίνησε από την αρχαιότητα ακόµη µε την µορφή της απλής 

καταγραφής των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και µετεξελίχθηκε σε επιστήµη 
ελέγχου της ορθότητας και εγκυρότητας των λογιστικών στοιχείων µίας επιχείρησης. 
Περαιτέρω τα τελευταία χρόνια και µε την µορφή του εσωτερικού ελέγχου, 
ασχολείται µε τον έλεγχο των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας που θέτει µία ιδιωτική 
επιχείρηση/δηµόσιος οργανισµός για την σωστή καταγραφή των οικονοµικών της 
δραστηριοτήτων, τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών της, και κυρίως 
µε το πολύ σηµαντικό πεδίο του εντοπισµού και έγκαιρης αντιµετώπισης του 
επιχειρηµατικού κινδύνου. Πολλές φορές µάλιστα εντός του µηχανισµού του 
εσωτερικού ελέγχου, συναντάµε και µηχανισµούς ελέγχου και διασφάλισης της 
ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαµε µε το νοµικό πλαίσιο της χώρας µας 
που καλύπτει το  θέµα σχετικά µε την ύπαρξη µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου στα 
ΝΠ∆∆ και τις λογιστικές πληροφορίες που πρέπει αυτά να παρέχουν. 
Έµφαση δόθηκε στον χώρο των Α.Ε.Ι. Παραθέσαµε τα συστήµατα εσωτερικού 
ελέγχου των ελληνικών ΑΕΙ καθώς και ΑΕΙ  του εξωτερικού (Κύπρος, Μ. Βρετανία, 
ΗΠΑ). Παράλληλα αναφερθήκαµε στις λογιστικές πληροφορίες που τα εν λόγω ΑΕΙ 
δηµοσιεύουν. 
 

Από την έρευνά µας  καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι παρά την ύπαρξη των 
σχετικών νόµων, τα περισσότερα ΝΠ∆∆ και  ΑΕΙ δεν δηµοσιεύουν,  τις απαιτούµενες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο των ΝΠ∆∆ και των ΑΕΙ, παρατηρήσαµε ότι όπου 
αυτός είναι θεσµοθετηµένος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια του εσωτερικού 
ελέγχου, όπως αυτός ορίστηκε στο Κεφάλαιο 3. 

Είδαµε ότι στα ελληνικά ΑΕΙ υφίσταται Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, η οποία 
ασχολείται κυρίως µε την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και µόνο. 

Αντίθετα παρατηρήσαµε από το δείγµα των χαρακτηριστικών περιπτώσεων των  ΑΕΙ 
του εξωτερικού που εξετάσαµε στην παρούσα εργασία (Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Lancaster University, University of Bath, University of Edinburgh, New York 
University, Indiana University), ότι διατηρούν εξελιγµένα συστήµατα εσωτερικού 
ελέγχου, που έχουν συµβουλευτικό ρόλο προς τα διοικητικά τους όργανα, µε κύριο 
σκοπό: 

• την επίτευξη των στόχων της διοίκησης,  
• την συµµόρφωση µε την υφιστάµενη νοµοθεσία,  
• τον έλεγχο της ορθότητας των οικονοµικών τους στοιχείων,  

• την πρόληψη και καταστολή της απάτης,  
• την απόδοση ευθυνών,  

• την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και  
• τον εντοπισµό και αντιµετώπιση του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

 
Στην χώρα µας αντίθετα η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι είτε ανύπαρκτος είτε εφαρµόζεται πληµµελώς, παρά την 
ύπαρξη  θεσµοθετηµένου, ακόµη και µε νόµους του κράτους µας, πλαισίου (διεθνή 
πρότυπα ελέγχου, κώδικας δεοντολογίας, κλπ). 
Για παράδειγµα, ένας σηµαντικότατος θεσµός όπως το Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό 
Συµβούλιο θεσµοθετήθηκε µε νόµο το β΄ εξάµηνο του 2014 (Ν.4270/28-6-2014), ενώ 
µε βάση αρθρογραφία της 12/3/2015 108 ακόµη συζητούνται οι αρµοδιότητές του. 

                                                           
108
Τι είναι και τι θα κάνει το ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο - Το Βήµα 

www.tovima.gr/finance/article/?aid=684772, 12 Μαρ 2015 - 
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Περαιτέρω δεν κατέστη δυνατό να αντλήσουµε άλλες πληροφορίες, από το διαδίκτυο 
τουλάχιστον, σχετικά µε την έναρξη της λειτουργίας του.  
Αντίθετα, το ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο της Κύπρου, που θεσµοθετήθηκε νοµικά στα  
τέλη του 2013, διαθέτει οργανωµένο ιστότοπο, (www.fiscalcouncil.gov.cy/ 
fiscalcouncil/ fiscalcouncil.nsf/.../page05_gr) από όπου µπορεί κανείς να αντλήσει 
πληροφορίες  σχετικά µε την σύνθεσή του και το έργο του. 
Τέλος ας αναλογιστούµε την θέση της γερµανικής οικονοµίας στην Ε.Ε., όπου 
υφίσταται και λειτουργεί  ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο από το 1963!  
 

Τα  αποτελέσµατα της µη χρήσης ή της ελλιπούς χρήσης του εσωτερικού 
ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα της χώρας µας είναι γνωστά σε όλους µας, καθώς τα 
βιώνουµε µέσω της παρατεταµένης οικονοµικής κρίση. Στην χώρα µας, όπου 
εφαρµόστηκε εσωτερικός έλεγχος, αυτός ήταν πληµµελής, όσον αφορά τις 
λειτουργίες του, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί στο 3ο κεφάλαιο, ή υπήρξαν 
φαινόµενα µειωµένης ανεξαρτησίας και ανεπαρκούς στελέχωσης.  

Παραπλήσια είναι η εικόνα και στα ΑΕΙ της χώρας µας, όπου ο εσωτερικός έλεγχος, 
όπως είδαµε, περιορίζεται στην Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο καθρέφτης µίας 
επιχείρησης ή ενός δηµόσιου οργανισµού: ότι του δίνουµε αυτό και παίρνουµε. 
Στην περίπτωση της χώρας µας µέχρι τώρα παίρνουµε οικονοµικά σκάνδαλα και 
κακοδιαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που άλλωστε  
καταδεικνύει την έλλειψη ή ανεπάρκεια του εσωτερικού ελέγχου.  
 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 
απαραίτητος τόσο για κάθε ιδιωτική επιχείρηση όσο και για κάθε ΝΠ∆∆, καθόσον η 
διαρκής αξιολόγηση των επιµέρους διαδικασιών και της συνολικής απόδοσης , 
προσφέρει στην διοίκηση την κρίσιµη πληροφορία για το που και πότε πρέπει να 
επέµβει. Η συστηµατική και οργανωµένη προσέγγισή του παρακινεί τους 
εργαζόµενους να υιοθετήσουν λογική και νοοτροπία εσωτερικού ελέγχου, 
µεταβάλλοντας έτσι µε θετικό τρόπο την γενικότερη κουλτούρα της επιχείρησης ή 
του δηµόσιου οργανισµού. 
Μέληµα όλων θα πρέπει να είναι η εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της 
επιχείρησης/δηµόσιου οργανισµού στον οποίο εργαζόµαστε και όχι τυχόν  
προσωπικά µας οφέλη (αποφυγή εργασίας, κατάχρηση χρηµάτων, κλπ). Όταν 
ευηµερούν οι επιχειρήσεις / δηµόσιοι οργανισµοί σε ένα κράτος, τότε ευηµερεί και το 
ίδιο το κράτος, καθόσον υφίστανται ανταποδοτικά οφέλη (αυξήσεις µισθών, µείωση 
φορολογίας, νέες θέσεις εργασίας, κοινωνική πολιτική, κλπ).  
Στην χώρα µας όµως τα τελευταία κυρίως χρόνια, η δυσµενής οικονοµική κατάσταση 
του κράτους µάς έχει οδηγήσει στο εντελώς αντίθετο άκρο µε αποτέλεσµα να µην 
υφίστανται τα προαναφερόµενα ανταποδοτικά οφέλη, αλλά εντελώς αντίθετα 
φαινόµενα (µειώσεις µισθών, απώλεια θέσεων εργασίας, αύξηση φορολογίας, 
ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική). 
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Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και βλέποντας συνολικά την 
διαδικασία του ελέγχου τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, καταλήγουµε 
στο τελικό συµπέρασµα ότι Ο ΕΛΕΓΧΟΣ είναι µία χρήσιµη διαδικασία, όταν 
εφαρµόζεται πλήρως και µε τις δύο µορφές του και όταν παράλληλα µένει 
ανεπηρέαστος από εξωγενείς παράγοντες, είτε αυτοί προέρχονται από το εσωτερικό 
της ελεγχόµενης επιχείρησης ή του δηµόσιου οργανισµού είτε από το ευρύτερο 
πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αυτοί λειτουργούν και όταν 
ακολουθεί πιστά τους θεσµοθετηµένους διεθνείς κανόνες και την εσωτερική 
νοµοθεσία της κάθε χώρας. 
 

6.2.Σκέψεις για µελλοντική έρευνα και µελέτη 
  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ένα θέµα που προκύπτει άµεσα για 
µελλοντική µελέτη και έρευνα, είναι η δηµιουργία και θεσµοθέτηση ενός πλήρους και 
ολοκληρωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για τα ΝΠ∆∆ της χώρας µας και 
φυσικά και για τα ΑΕΙ.  
Τονίζεται ότι ειδικά στις µέρες µας, τα κράτη ξοδεύουν περισσότερη προσοχή, χρόνο 
και χρήµα στην µέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση του δηµόσιου τοµέα, από 
ποτέ άλλοτε 109. Το µάνατζµεντ µε βάση την µέτρηση του αποτελέσµατος είναι 
ιδιαίτερα επίκαιρο σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου τοµέα: σχολεία και 
πανεπιστήµια, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ. Το είδος αυτό του 
µάνατζµεντ είναι διεθνώς γνωστό και ως «New Public Management». Απώτερος 
στόχος του είναι η µείωση των δαπανών του δηµοσίου τοµέα και η βελτίωση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της κυβερνητικής γραφειοκρατίας. 

Το θεωρητικό, τεχνικό και εµπειρικό υπόβαθρο λοιπόν υπάρχει: τα 
συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που χρησιµοποιούνται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για 
τον εσωτερικό έλεγχο του δηµοσίου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΕΙ. 

Περαιτέρω υφίσταται πληθώρα οδηγιών για την δηµιουργία και λειτουργία 
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, από τους αναφερθέντες στην παρούσα εργασία 
διεθνείς οργανισµούς IFAC και INTOSAI, µέλος των οποίων είναι και η χώρα µας. 

Επίσης υπάρχουν θεσµοθετηµένες οδηγίες τόσο σχετικά µε τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του ελεγκτή (ανεξαρτησία, αντικειµενικότητα, επαγγελµατικός 
σκεπτικισµός, κλπ), όσο και µε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η  λογιστική 
πληροφόρηση, προκειµένου να είναι πραγµατικά χρήσιµη σε αυτούς που την 
χρησιµοποιούν  (διαφάνεια, σχετικότητα, επαληθευσιµότητα, κλπ). 

Αντικείµενο λοιπόν µιας µελλοντικής έρευνας και µελέτης θα µπορούσε επίσης να 
είναι και  ο τρόπος ανάπτυξης και εξέλιξης ενός συστήµατος ελέγχου, το οποίο θα 
είναι πραγµατικό αδιάφθορο και ανεπηρέαστο από εξωγενείς παράγοντες. Ενός 
συστήµατος που θα ενδιαφέρεται µόνο για τον έλεγχο των οικονοµικών 
                                                           
109Van Thiel & Leeuw: “the performance paradox in the public sector”, PUBLIC PERFORMANCE 
AND MANAGEMENT REVIEW, Vol.25, N.3, 2002, pp267-281 
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δραστηριοτήτων της ελεγχόµενης οντότητας, µην λαµβάνοντας υπόψη τρίτα ή και 
ίδια συµφέροντα. Ενός συστήµατος που θα λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο µε 
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και θα φροντίζει για την διασφάλισή του. 

Εδώ βέβαια θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει το εύλογο επιχείρηµα ότι ο έλεγχος, 
είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός, διεξάγεται από ανθρώπους, και όπου 
συγκεντρώνονται πάνω από δύο άνθρωποι, είναι λογικό να εµφανίζονται 
αντικρουόµενα  συµφέροντα καθώς και φαινόµενα διαπλοκής.  

Η απάντηση στο εν λόγω επιχείρηµα, είναι ότι ο έλεγχος, έστω και µε τα 
διαπιστωµένα ελαττώµατά του, είναι πολύ καλύτερος από τον καθόλου έλεγχο. Ο 
ανύπαρκτος, ή ακόµη χειρότερα,  ο καθοδηγούµενος έλεγχος οδηγεί στην πλήρη 
ασυδοσία και εξαπάτηση, µε συνέπεια µεγάλα οικονοµικά σκάνδαλα, είτε εταιρικά, 
είτε και κρατικά. 

Φυσικά για να υλοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να αλλάξουν πολλά 
πράγµατα.  

Πρώτα και κύρια θα πρέπει να ενστερνιστούµε την αντίληψη ότι αποτελούµε όλοι 
µέλη του ιδίου κοινωνικού συνόλου, και ότι οι ενέργειες και οι πράξεις µας έχουν 
αντίκτυπο σε όλο το κοινωνικό σύνολο. 

Περαιτέρω πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η χώρα µας είναι µέλος µίας ένωσης 
κρατών, όπου επικρατούν κοινές πολιτικές και κοινοί κανόνες. 

Τέλος θα πρέπει να δεχτούµε τον έλεγχο (εξωτερικό και εσωτερικό) των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµοσίου ως κάτι θετικό, που αποσκοπεί στην 
διασφάλιση του δηµοσίου  συµφέροντος τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και 
µακροπρόθεσµα, παρακάµπτοντας τυχόν ατοµικά ή πολιτικά συµφέροντα, που 
ενδεχοµένως να µας ωφελήσουν βραχυπρόθεσµα, αλλά σε κάποια χρονική στιγµή 
στο µέλλον θα αποβούν ζηµιογόνα έως και καταστροφικά για το ευρύ κοινωνικό 
σύνολο.  

Τότε θα είµαστε σε θέση να δηµιουργήσουµε και να εφαρµόσουµε ελεγκτικούς 
µηχανισµούς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο δηµόσιο, που κύριο µέληµά τους θα 
είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και κατ΄ επέκταση και η κοινωνική 
ευηµερία. 
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