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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Επιχειρήσεις και οργανισµοί του δηµοσίου  
πληροφόρηση             ισολογισµός & αποτελέσµατα 
χρήσης          λήψη αποφάσεων από κοινωνικές οµάδες.

• Ισολογισµός & αποτελέσµατα χρήσης        από το • Ισολογισµός & αποτελέσµατα χρήσης        από το 
εσωτερικό επιχειρήσεων & οργανισµών              λάθη, 
παραλείψεις, χειραγώγηση.

• Ανάγκη του ελέγχου των λογιστικών 
καταστάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Στόχος εργασίας:                Ν.Π.∆.∆.

Εσωτερικός Έλεγχος         Α.Ε.Ι.

• ∆οµή Εργασίας:
Κεφάλαιο 1ο: ΕισαγωγήΚεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2ο: Επισκόπηση βιβλιογραφίας
Κεφάλαιο 3ο: Ελεγκτική (ορισµός, ο εσωτερικός και ο 
εξωτερικός έλεγχος, ιστορική εξέλιξη, η ελεγκτική στην Ελλάδα, 
∆ιεθνείς Οργανισµοί της λογιστικής και της ελεγκτικής)
Κεφάλαιο 4ο: Ο εσωτερικός έλεγχος στα Ν.Π.∆.∆.
Κεφάλαιο 5ο: Ο εσωτερικός έλεγχος στα Α.Ε.Ι.
Κεφάλαιο 6ο: Συµπεράσµατα & θέµατα για µελλοντική έρευνα &
µελέτη. 3



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν: 
Ελληνική & διεθνής αρθρογραφία,
ΦΕΚ & Νόµοι της χώρας µας,
Web sites Web sites 

-Ελληνικών ΝΠ∆∆ & ΑΕΙ, καθώς και ΑΕΙ της Μ.Βρετανίας και των 
ΗΠΑ,
-∆ιεθνών οργανισµών της λογιστικής και της ελεγκτικής.

Όλες οι παραπάνω πηγές συµφωνούν στα ακόλουθα:

Η ελεγκτική είναι ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους της 
λογιστικής. 4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Στόχος της: 

πρόσδοση αξιοπιστίας στις λογιστικές πληροφορίες
διαφάνεια (transparency) οικονοµικών στοιχείων
απόδοση ευθυνών (accountability)

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ του ελεγκτή.

Πολύ σηµαντικός ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
(ορισµός, ιστορική αναδροµή, η ελεγκτική στην Ελλάδα, διεθνείς 

οργανισµοί της ελεγκτικής)

• Ελεγκτική, ορισµός: έλεγχος διαδικασιών και  
µεθόδων που εφαρµόστηκαν από µία 
επιχείρηση ή έναν δηµόσιο οργανισµό κατά την επιχείρηση ή έναν δηµόσιο οργανισµό κατά την 
διάρκεια µίας διαχειριστικής χρήσης.

• Βασική διάκριση:
εξωτερικός έλεγχος: µη εξαρτηµένη σχέση 

εργασίας, πρόσδωση αξιοπιστίας στις οικονοµικές 
καταστάσεις

εσωτερικός έλεγχος: εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας, δικλίδες ασφαλείας, business risk.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
• H Ελεγκτική στην αρχαιότητα καταγραφή και έλεγχος των 
εµπορικών δραστηριοτήτων.

• Αργότερα:
έλεγχος του συνόλου των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµοσίου, επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµοσίου, 
επαλήθευση των συναλλαγών, 
συστήµατα του εσωτερικού ελέγχου, 
επιχειρηµατικός κίνδυνος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Ν.2992/2002, διεθνείς κανόνες 

λογιστικής

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου: εκδόθηκαν το 2009 από την 
International Federation of Accountants. Ισχύουν και στην χώρα µας µε 
το ΦΕΚ Β΄2848/2012
∆ιεθνείς Οργανισµοί Ελεγκτικής:∆ιεθνείς Οργανισµοί Ελεγκτικής:

1)International Federation of Accountants. Από το 1977.      Μέλος 
Ελλάδα.      Ενίσχυση του λογιστικού επαγγέλµατος παγκοσµίως για το 
καλό του δηµοσίου συµφέροντος.       Ανάπτυξη κανόνων που αφορούν 
την ελεγκτική (διεθνή πρότυπα ελέγχου – κώδικας δεοντολογίας).
2)International Organization of Supreme Audit Institutions. Από το 
1953.     Εξέλιξη και  βελτίωση του ελέγχου του δηµοσίου τοµέα. 
Στελέχη ελεγκτικών µηχανισµών των εθνών µελών.      Μέλος Ελλάδα.

Θέσπιση διεθνών κανόνων    ο  οµοιόµορφη άσκηση λογιστικού 
επαγγέλµατος.        8



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΠ∆∆
Ν.Π.∆.∆.: ενώσεις φυσικών προσώπων µε σκοπό την επιτέλεση 

κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας.
Κλαδικό λογιστικό σχέδιο ΝΠ∆∆: Π.∆. 205/1998, 

προϋπολογισµός, απολογισµός, ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης.
Ν.4270/2014: ενσωµάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ, εσωτερικοί και 
εξωτερικοί έλεγχοι.εξωτερικοί έλεγχοι.

Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο: σχέδιο ετήσιου κρατικού 
προϋπολογισµού.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 
δηµοσιονοµικών στόχων, έλεγχος στην οικονοµική διαχείριση 
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών.

Ελεγκτικό Συνέδριο: έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων και 
λογαριασµών των δηµοσίων φορέων.

Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: όργανο 
εσωτερικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης. 9



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΠ∆∆
Η Ελληνική πραγµατικότητα:
µη δηµοσίευση ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης από τα 

περισσότερα ΝΠ∆∆
µη ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός έχει οριστεί διεθνώς.

Αποτέλεσµα:Αποτέλεσµα:
σκάνδαλα

κακοδιαχείριση

συνεχή ελλείµµατα

σηµερινή κακή χρηµατοοικονοµική εικόνα του κράτους µας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Πανεπιστήµια στην Ελλάδα: ΝΠ∆∆
Πανεπιστήµια στη Μ. Βρετανία : ανεξάρτητοι αυτοδιοικούµενοι 

οργανισµοί µε κρατική εποπτεία.
Πανεπιστήµια στις ΗΠΑ: ιδιωτικά και δηµόσια.

Η διοικητική οργάνωση όλων, περίπου ίδια:
Συµβούλιο

Πρύτανης

Σύγκλητος

Πρυτανικό Συµβούλιο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Πανεπιστήµια της Κύπρου, Μ. Βρετανίας και ΗΠΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

διαρκής επιτροπή του Συµβουλίου, 
κανόνες εσωτερικού ελέγχου & δικλίδες ασφαλείας:
αποτελεσµατική εξεύρεση και διαχείριση οικονοµικών πόρων,αποτελεσµατική εξεύρεση και διαχείριση οικονοµικών πόρων,
διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του πανεπιστηµίου
διαχείριση κινδύνου (risk management).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
καλύτερη ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Τα παραπάνω πανεπιστηµιακά ιδρύµατα δηµοσιεύουν 
ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Ελληνικά Πανεπιστήµια:

Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Ν. 3374/2005):
διαρκής αξιολόγηση                                         έρευνας
διασφάλιση και  βελτίωση ποιότητας               διδασκαλίαςδιασφάλιση και  βελτίωση ποιότητας               διδασκαλίας

σπουδών

∆εν υφίσταται Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.   

∆εν δηµοσιεύονται, από την πλειονότητα τουλάχιστον των 
ελληνικών πανεπιστηµίων, ισολογισµοί και αποτελέσµατα 
χρήσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η λειτουργία και σπουδαιότητα της ελεγκτικής: οι επιχειρήσεις και οι 
δηµόσιοι οργανισµοί       πληροφορίες για την χρηµατοοικονοµική τους εικόνα 
στις ενδιαφερόµενες κοινωνικές οµάδες µέσω λογιστικών καταστάσεων         
χρήση για λήψη αποφάσεων (π.χ. αγορά µετοχών, χορήγηση δανείων, 
καταµερισµός κρατικού προϋπολογισµού, κλπ).    

Επιχειρήσεις

∆ηµόσιοι

οργανισµοί

Χρηµατοικο

νοµικές 
καταστάσεις

Ενδιαφερόµενες 
κοινωνικές 
οµάδες

Λήψη 
αποφάσεων

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

∆ιασφάλιση ορθότητας και ποιότητας  πληροφοριών

ελεγκτική           εξωτερικός έλεγχος: ελέγχει τις λογιστικές πληροφορίες 
εσωτερικός έλεγχος: εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας, 

επιχειρηµατικός κίνδυνος.                                                                
Τα ΝΠ∆∆ της χώρας µας καθώς και τα Α.Ε.Ι., δεν εφαρµόζουν 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός έχει οριστεί διεθνώς.
Αξίζει να ερευνηθεί και να µελετηθεί:

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για τα ελληνικά ΝΠ∆∆ & ΑΕΙ

Ένα σύστηµα ελέγχου ανεπηρέαστο από εξωγενείς παράγοντες. 
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