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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη αλαγλσξηζζεί σο κία ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θάζε επηρείξεζεο. Ζ αλάγθε χπαξμεο ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο θάζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εγθπκνλεί θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

θαιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη κε φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο ψζηε 

λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη φηη πξνζδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε 

θαη γη’ απηφ ην ιφγν θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο ηεο. Πέξαλ φκσο απφ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πνπ απνιακβάλεη ε δηνίθεζε 

θαη θαη’ επέθηαζε νιφθιεξε ε επηρείξεζε, αλαγλσξίδεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ σο πξνο ηελ 

έθθξαζε γλψκεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη 

απφ κηα επηρείξεζε ζα αμηνινγεζεί θαη ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ κέξνπο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηε δηαζθάιηζε πνπ απνθηά απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δηθιείδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξηζεί σο αλεπαξθήο ή ειιηπήο, 

πξψην κέιεκα ηνπ είλαη λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε γηα ηηο αλαθχπηνπζεο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

ελ ζπλέρεηα, αλάινγα κε ην θαηά πφζν νη επηπηψζεηο απηέο αμηνινγνχληαη σο νπζηψδεηο ή/θαη 

δηάρπηεο, λα δηαθνξνπνηήζεη ηε γλψκε ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, δηαρξνληθά, έρεη αλαγλσξηζζεί σο κία ιεηηνπξγία κείδνλνο ζεκαζίαο, 

φζνλ αθνξά ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Ζ αλάγθε χπαξμεο ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή, κηαο θαη ε 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα εμειίζζεηαη ξαγδαία θαη νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε απηήλ, κε φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο, αληηκεησπίδνληαο 

απνηειεζκαηηθά ηνπο αλαδπφκελνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

ην εξγαιείν πνπ ζα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, νη 

νπνίνη πξνζαλαηνιίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Σα πξφζσπα πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ειέγρσλ είλαη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο. Πξφθεηηαη γηα ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ επηξξνέο ησλ ειεγρφκελσλ θαη λα ινγνδνηνχλ απ’ επζείαο ζηε 

δηνίθεζε. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

ε αληηδηαζηνιή κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη έλαο θιάδνο 

ηεο νηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο αξρέο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο θαη 

δηελεξγείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ή νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. πξφζσπα ηα 

νπνία δελ αλήθνπλ θαη δε ζπλδένληαη κε ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία. Ζ 

βαζηθή απνζηνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλνςίδεηαη ζηε δηαπίζησζε εάλ ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο δηεμήρζε νκαιά θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη γεληθφηεξα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ, εμεηάδεη εάλ γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

φιεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο αθνινπζήζεθαλ νη παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

θαη ηνπ εθαξκνζηένπ πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη εάλ απηέο εκθαλίδνπλ κε 
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απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο.  

Δίλαη ζαθέο φηη θαη νη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζπλππάξρνπλ ζε κηα 

επηρείξεζε, ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο απηήο θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη ψζηε λα επηηεπρζεί 

ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 

 1.2 κοπόρ ηηρ Παπούζαρ Δπγαζίαρ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αλαγθαηφηεηα θαη ζπγρξφλσο ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαζψο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Γίλεηαη παξάιιεια κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ 

πξνηχπσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ έιεγρν θαη αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ, ψζηε ζην ηέινο λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα πνηα 

είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ ειέγρνπ θαη θαηά πφζν απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

 

1.3 Δπεςνηηικά Δπωηήμαηα 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. Βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ηα νπνία πξνζεγγίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, απνηεινχλ  ην θαηά πφζν ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα 

επηδξά ζηελ έθθξαζε γλψκεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε. Δπίζεο 

εξεπλάηαη πνηα είλαη ε αλαγθαηφηεηα θαζψο θαη ε ρξεζηκφηεηα χπαξμεο απηψλ ησλ δχν 

ιεηηνπξγηψλ, πψο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ηειηθά κε πνην ηξφπν απηέο ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαζθάιηζε ελφο πγηνχο επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 
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 1.4 Γομή ηηρ Παπούζαρ Δπγαζίαρ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη βαζηθά θεθάιαηα.  

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ελ ζπληνκία κηα πξψηε αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηηο δχν βαζηθέο έλλνηεο πνπ εμεηάδνληαη, απηή 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη απηή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν 

ζθνπφο, ηα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ηέινο ε δηάξζξσζε ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εξεπλψλ θαη άξζξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη άξζξσλ πνπ εμεηάδνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εηδψλ ειέγρσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειεγθηηθήο θαη ζηηο 

βαζηθφηεξεο έλλνηεο απηήο. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη 

επηκέξνπο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελ ζπλερεία αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα, ν ζθνπφο, 

θαζψο θαη ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δμεηάδνληαη, επίζεο, νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ελ θαηαθιείδη παξνπζηάδεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη. 

ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη παξάιιεια παξαηίζεληαη νη βαζηθνί νξηζκνί, νη αξρέο, θαζψο θαη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία πνπ ηνλ δηέπνπλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ν ζθνπφο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ, 

θαζψο θαη ν ξφινο ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ θαη ζε ηειηθφ ζηάδην, γίλεηαη κηα αλαθνξά 

ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθθξάζεη θαηάιιειε γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κειέηε πεξίπησζεο κηαο ππνζεηηθήο εηαηξείαο. 

Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε εξεπλψλ θαη άξζξσλ, ζρεηηθψλ κε 

δεηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε ζρέζε θαη κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. 

 Μηα ζεκαληηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία PwC ζηηο ΖΠΑ, 

θαηά ην έηνο 2014, εμεηάδεη ην ξφιν πνπ αζθεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε κία επηρείξεζε θαη 

πψο απηφο εμειίζζεηαη δηαρξνληθά θαη αθνξά θαη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο βαζίζηεθαλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα, κηαο θαη ζπκκεηείραλ ζε απηήλ 

πάλσ απφ 1.900 ζηειέρε (Γηεπζπληέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη 

αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε) εθπξνζσπψληαο 24 θιάδνπο απφ 37 ρψξεο.  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζεκείσζαλ φηη νη δηεπζχλζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηέβαιαλ 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

Σα ζηνηρεία παξφια απηά έδεημαλ φηη ε πξφνδνο απηή δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζην ζεκεξηλφ ζχλζεην θαη γεκάην θηλδχλνπο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ πεξηνξηζκέλε 

απηή πξφνδνο δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Ζ κεγαιχηεξε φκσο πξφθιεζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν έγθεηηαη ζηε δηαθνξά απφςεσλ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη 

ησλ δηεπζπληψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην ηη πξνζδνθάηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν.  

Ζ κειέηε ηεο PriceWaterhouseCoopers ππνζηεξίδεη φηη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ πξνζδνθίεο ζχκθσλεο κε ηα 8 βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – α) επζπγξάκκηζε κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο, β) εζηίαζε ζηνπο θηλδχλνπο, γ) πνηφηεηα θαη θαηλνηνκία, δ) θνπιηνχξα παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ε) αλάπηπμε ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ, ζη) δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, δ) απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε) παξνρή ππεξεζηψλ 

ρακεινχ θφζηνπο. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ κειέηε, κφλν ην 49% ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη ην 64% ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πηζηεχνπλ φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη επαξθψο απνδνηηθφο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Μηα αθφκα ελδηαθέξνπζα παγθφζκηα έξεπλα, αληίζηνηρε κε ηελ πξνεγνχκελε, 

δηεμήρζε θαηά ην έηνο 2013 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δrnst and Τoung θαη εμέηαζε βαζηθέο πηπρέο 
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ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ απφ εηαηξείεο ζηηο νπνίεο 

αζθείηαη. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

επεθηαζεί ζεκαληηθά ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ηαπηφρξνλε 

ελδπλάκσζε θαη ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 500 επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κέιε επηηξνπψλ ειέγρνπ, 

εθπξνζσπψληαο 20 θιάδνπο. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νη 

επελδπηέο αιιά θαη νη επνπηηθέο αξρέο απαηηνχλ πην ελδειερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ινηπφλ, θαιείηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, λα δηεπξχλεη ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζην εηήζην ζπλέδξην 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) Σν εχξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιάδεη θαη 

δηεπξχλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ψζηε λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο βάζεη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο πνπ αλακέλεηαη φηη θαηέρεη θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβιέπεη ηφζν ηνπο 

γλσζηνχο, φζν θαη ηνπο θαηλνχξηνπο «αλαδπφκελνπο» θηλδχλνπο, πνπ ειινρεχνπλ ζην 

ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, β) Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη πέξαλ 

απφ ηελ εζηίαζε θαη ζηνλ ηππηθφ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα ε ηζνξξνπία κεηαμχ ειεγθηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη  ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα πξνζδψζεη ηε 

κεγαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή γλψζε θαη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη ην βέιηηζην ζεκείν ηζνξξνπίαο δηαθέξεη ζε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, γ) 

Πεξηζζφηεξνη πφξνη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα αληηκεησπίζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηνπο 

«αλαδπφκελνπο» θηλδχλνπο. Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ εζφδσλ, δεκηνπξγεί θαη αλαδεηθλχεη 

λένπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε λέα θαλνληζηηθά πιαίζηα, δηαθνξεηηθέο εηαηξηθέο 

θνπιηνχξεο, θαηλνχξηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο θαζψο θαη ηελ αδπλακία εχξεζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ, δ) Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο γηα επηπξφζζεηα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο-εληνχηνηο πηζαλφλ δελ 

είλαη αθφκα έηνηκνο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ήδε δηαζέηεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη. Οη πέληε 

ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπλαληψληαη ζπλήζσο αδπλακίεο θαη αλεπάξθεηεο 

είλαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ, ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θιάδνπ, ε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ε πξφιεςε/αληηκεηψπηζε απηήο, ε) Ζ χπαξμε ελφο εχξσζηνπ 

κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Θα πξέπεη ινηπφλ 
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λα πθίζηαηαη έλα θαζνξηζκέλν πιαίζην απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη αλαγθψλ αλά βαζκίδα 

ειεγθηψλ θαη επηπιένλ ε κέζνδνο εθπαίδεπζεο λα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε εζσηεξηθέο 

εθπαηδεχζεηο, δηεμαγφκελεο απφ έκπεηξα ζηειέρε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζη) Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ νξγαληζκψλ αλαζέηνπλ κέξνο ή φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε ηξίηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε φηη ζπλεξγάδεηαη κε ηξίηα κέξε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο.  

Οη Malaescu et al., θαηά ην έηνο 2015, δηεμήγαγαλ κηα κειέηε κε ζθνπφ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ εμάξηεζε ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ ηπρφλ επίπησζε ζηηο πξνυπνινγηδφκελεο ψξεο ειέγρνπ. 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζε εξγαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κάιηζηα ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερνχο 

ειέγρνπ απφ φηη ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ θαη επηπξφζζεηα θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ βειηηψλεηαη φηαλ νη 

αλαθνξέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ είλαη ζεηηθέο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη ειεγθηέο αλαγθάδνληαη 

λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο πξνυπνινγηδφκελεο ψξεο ειέγρνπ ζε αλαζέζεηο  φπνπ ζηηο 

ειεγρφκελεο εηαηξείεο δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη Pizzini et al. ην 2015 ζε έξεπλα ηνπο εμέηαζαλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε πνηφηεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ζηελ πηζαλή 

θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Ζ έξεπλα ηνπο 

θαηέιεμε ζην γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (IAFs) κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πηζαλή 

θαζπζηέξεζε ηνπ ειέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία έξεπλαο απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA) 

αλέπηπμαλ κηα πξνζέγγηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θάπνηεο πηπρέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηθαλφηεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα, επηηφπηα εξγαζία, επηκέιεηα, θαη επηκέηξεζαλ  ηε ζπκβνιή φισλ απηψλ 

ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε φηαλ ε 

ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα επηρείξεζε, είλαη πςειήο πνηφηεηαο 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνπο ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ε έξεπλα ηνπο νη Goodwin et al. ην 2006 εμέηαζαλ ζε πνην βαζκφ ζρεηίδεηαη ε 

χπαξμε ηε επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηηο ακνηβέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καηέιεμαλ ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πςειφηεξεο ακνηβέο 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδένληαη κε πςειφηεξε πνηφηεηα ειέγρνπ θαζψο θαη εθηελέζηεξεο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ χπαξμε κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ δελ θξίλνληαη σο απνδνηηθέο, ζπλεπάγνληαη πςειφηεξν θφζηνο 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πςειφηεξεο πνηφηεηαο έιεγρνο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα πην αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε κεησκέλν ηνλ θίλδπλν, απφ πιεπξάο 

ειεγθηή, λα έρεη εθθξάζεη ιαλζαζκέλε γλψκε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ. 

Σελ ίδηα ρξνληά, νη Allegrini et al. ζε κειέηε ηνπο επηρείξεζαλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλά ηνλ θφζκν, ζε 

ζρέζε κε ηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ  ιακβάλνπλ ρψξα. Καηέιεμαλ ζην γεγνλφο 

πσο ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηεινχληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, θαζψο απηνί θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

λέα δεδνκέλα, ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ, ζηε ζεκαληηθή πξφνδν ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γεληθφηεξα ζε έλα επξχηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ έλα πςεινχ επηπέδνπ ειεγθηηθφ έξγν, ζα 

πξέπεη λα δηεπξχλνπλ ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο. 

Καηά ην έηνο 2011, νη Hajiha et al. εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ (IAF) ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ην ρξφλν 

επίδνζεο απηψλ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ 57 εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηεο Σερεξάλεο θαηά ηα έηε 2005 έσο 2009, κεηά απφ έξεπλα θαη θαηάξηηζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Οη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα είραλ εθπνλήζεη εθζέζεηο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηηο νπνίεο θαη ππέβαιιαλ ζε επηηξνπέο ειέγρνπ, είηε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ελ ζπλερεία εμεηάζηεθε ην απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ. Ζ 

αληηθεηκεληθφηεηα, ε ηθαλφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα 

θαηέδεημαλ φηη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζε κηα πηζαλή 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, φρη φκσο θαη ην 

κέγεζνο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο, βάζεη ησλ αλσηέξσ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, φηη ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ζεκαληηθά θαη λα δηεπξπλζεί ν ξφινο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

http://www.emeraldinsight.com/author/Allegrini%2C+Marco
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ψζηε απηφο λα γίλεη πην απνδνηηθφο θαη παξάιιεια λα εληζρχζεη θαη ην έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3.1 Ιζηοπική Δξέλιξη ηηρ Δλεγκηικήρ 

 

Ο κεγάινο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο νξγάλσζεο, ε έιιεηςε ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη κέζσλ, θαζψο θαη ηα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο, ησλ 

θινπψλ, ησλ αηαζζαιηψλ θαη νη άζθνπεο ζπαηάιεο δελ είλαη κφλν θαηλφκελα ηεο επνρήο καο. 

Πξνέξρνληαη απφ πνιχ παιηά, απφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξψηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, 

γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα θαζηεξσζεί έλα θαηάιιειν ζχζηεκα 

ειέγρνπ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, απνηεινχκελνο απφ  αξθνχλησο εθπαηδεπκέλα πξφζσπα, 

δηαθξηλφκελα γηα ην ήζνο, ηελ ηηκηφηεηα θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 Γχξσ ζην 3.000 π.Υ., ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο Βαβπιψλαο, ζπλαληψληαη νη πξψηνη 

εκπνξηθνί λφκνη θαη ινγηζηηθέο – ειεγθηηθέο εθζέζεηο. Ο γξακκαηέαο ηεο επνρήο θαηέγξαθε 

πάλσ ζε πιάθεο ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο λνκηκνπνηνχζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ. Ζ 

ηδηφηεηα ηνπ απηή ζα κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε απηήλ ηνπ ζεκεξηλνχ ειεγθηή. 

Αλαηξέρνληαο ζηνλ 6ν αη. π.Υ., ν Κιεηζζέλεο πεξηέιαβε ην 510 π.Υ. ηελ αξρή ησλ 10 

«απνδεθηψλ» θαη αλέζεζε ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ζε 10 βνπιεπηέο θαη παξάιιεια 

ζε 10 «άξρνληεο - ινγηζηέο» νη νπνίνη θιεξψλνληαλ απφ ηε Βνπιή ησλ πεληαθνζίσλ.  

Ο σθξάηεο (470-400 π.Υ.) ζηνπο δηαιφγνπο ηνπ θάλεη ιφγν γηα επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο, πνπ δηαρεηξίδνληαλ θαζεκεξηλψο νη δηνηθνχληεο, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

ηα έξγα ηνπ Πιάησλα (427-347 π.Υ.) «λφκνη» θαη «πνιηηεία» αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά «δελ πξέπεη λα έρνπκε θξηηή ή αλψηαην ιεηηνπξγφ ν νπνίνο λα θξίλεη ή λα 

θπβεξλά ρσξίο λα απνδίδεη ινγαξηαζκφ, είλαη δε αλαγθαίν γηα λα θξηζνχλ νη ινγαξηαζκνί, λα 

δεκηνπξγεζνχλ αλψηαηνη εηδηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη λα είλαη πξνηθηζκέλνη κε φια ηα είδε 

ησλ αξεηψλ θαη ηφηε ε πφιε ζα θάκεη πξνφδνπο».  

Ο Αξηζηνηέιεο (384-323 π.Υ.) ζηα «πνιηηηθά» αλαθέξεη φηη πξνο απνθπγή 

θαηαρξήζεσλ πξέπεη ε ινγνδνζία λα γίλεηαη «παξφλησλ πάλησλ πνιηηψλ» δειαδή δεκφζηα 

ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη λα πξνάγεηαη ε 

δεκνθξαηία. 
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 ην θξάηνο ησλ Αζελψλ πξηλ απφ ην 300 π.Υ. είρε ηδξπζεί έλα ζψκα ή ζπλέδξην ησλ 

ινγηζηψλ, πνπ σο ζθνπφ είρε ηελ επηηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο θαη απνηέιεζε 

πξνάγγειν ησλ ζεκεξηλψλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

Δπίζεο, νη Αζελαίνη είραλ ζεζκνζεηήζεη θαη ην ζψκα ησλ αλαζεσξεηψλ ειεγθηψλ, νη 

νπνίνη εθιέγνληαλ απφ ην ιαφ, απνθαινχληαλ «επζχλνη» θαη είραλ σο αληηθείκελν, καδί κε 

ηνπο ινγηζηέο λα ειέγρνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο δηαρεηξίζεσλ ησλ αξρφλησλ, νη νπνίνη 

απνρσξνχζαλ απφ ην αμίσκα ηνπο.  

ηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα, ζπλαληάκε επίζεο θαη ηνπο «εμεηαζηέο», θαζψο θαη 

ηνπο «ζπλεγφξνπο», θάηη αλάινγν κε ην ζεκεξηλφ ζεζκφ ηνπ «ζπλεγφξνπ ηνπ πνιίηε». ηελ 

Αρατθή πκπνιηηεία ζπλαληάκε ηνπο «δνθηκαζηήξεο», ηνπο «αξρεζθφπνπο» ζηε Φζηψηηδα, 

ηνπο «θαηφπηαο» ζηε Βνησηία θαη ηνπο «απνιφγνπο» ζηε Θάζν.  

ηελ Αξραία Ρψκε (3νο αη. π.Υ.) ν έιεγρνο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ αλαηέζεθε 

ζηνπο «χπαηνπο», ηνπο «θήλζνξεο» ή «ηηκεηέο» θαη ηνπο «ηακίεο» νη νπνίνη απνηεινχζαλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο επνρήο εθείλεο, νη νπνίνη θαη εμέηαδαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ησλ επαξρηψλ ηεο απηνθξαηνξίαο, επέβιεπαλ ην δεκφζην ζεζαπξφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππέβαιαλ ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε ζχγθιεην πξνο έγθξηζε. 

 ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα, ζηελ παηξίδα ηεο ινγηζηηθήο, ηελ Ηηαιία, βξίζθνπκε 

ζεκάδηα κεζνδηθφηεξνπ πιένλ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα ε Πίδα 

ηεο Ηηαιίαο είρε ηνλ επίζεκν ειεγθηή ηεο θαη κε ηε ινγηζηηθή αζρνινχληαλ δχν δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα, γηα ειεγθηηθνχο ιφγνπο. Αληίζηνηρα, ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ηεο Αγγιίαο, έλα 

θαηάζηηρν θξαηνχζε ν ζεζαπξνθχιαθαο, έλα δεχηεξν ν γξακκαηέαο ηεο θαγθειαξίαο θαη έλα 

ηξίην θάπνηνο αληηπξφζσπνο ηνπ βαζηιηά θαη φια απηά ζα έπξεπε λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Ο φξνο «auditor» (ειεγθηήο) ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζην 1825 ζηελ Αγγιία, επί 

Δδνπάξδνπ ηνπ Α΄. Όινη νη ππεξέηεο ηνπ βαζηιηά, ζαιακεπφινη, δηνηθεηέο, ηακίεο θαη νη 

ππφινηπνη εηζπξάθηνξεο έπξεπε λα ηεξνχλ θαλνληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη φζνη απφ απηνχο, 

θαηά ηε καξηπξία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, γίλνληαλ θαηαρξαζηέο, νδεγνχληαλ ζηε 

θπιαθή. Ζ πξψηε έλσζε επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ δεκηνπξγήζεθε ην 1581 ζηε Βελεηία κε 

ηίηιν «Coliegio dei Raxonati» θαη απνηεινχζε θξαηηθφ ζεζκφ πνπ απέθηεζε γξήγνξα κεγάιε 

επηξξνή θαη ξχζκηδε κε απζηεξφ ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ. Παξφκνηεο 

θξαηηθέο ελψζεηο ηδξχζεθαλ αξγφηεξα ζην Μηιάλν θαη ζηε Μπνιφληα, φπσο ε «Academia dei 

Regioneri» ην 1658. 

 Οη ηδέεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ πεξί ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηνπο κεγάινπο εγέηεο πξηλ ηελ αλαγέλλεζε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη 
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κεηά ηελ πεξίνδν απηή. ηε Γαιιία ην 1807 ηδξχεηαη απφ ην Ναπνιένληα, ην ειεγθηηθφ 

ζπλέδξην ηνπ Παξηζηνχ, φπνπ έλαο ειεγθηήο – ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο - είρε σο θαζήθνλ ηελ 

επαιήζεπζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ.   

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ζηελ Αγγιία, φπνπ μεθίλεζε ν λεφηεξνο ινγηζηηθφο 

έιεγρνο θαη νη πξψηνη νξθσηνί ινγηζηέο, ν ινγηζηηθφο έιεγρνο δηελεξγείην απφ εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο ειεγθηέο. Δπίζεο, ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεγθηηθνχ 

επαγγέικαηνο απνηέιεζε ν λφκνο γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ ην 

1845, πνπ φξηδε φηη θάζε ρξφλν πξέπεη ν ηζνινγηζκφο ηνπο λα ζεσξείηαη απφ ειεγθηέο. 

 ηελ Αγγιία ηδξχζεθαλ δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο κε ζθνπφ ηελ εμχςσζε ηνπ 

επαγγέικαηνο. Αξρηθά ζηε θσηία, ην 1854 δεκηνπξγήζεθε ε «Society of  Accountants in 

Edinburgh». Σν 1880 ηδξχζεθε ην «Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales», ε «Society of Incorporated Accountants and Auditors» ην 1885, ε νπνία ην 1957 

ζπγρσλεχζεθε κε ηηο ππφινηπεο ελψζεηο, ην «Institute of Chartered Accountants in Ireland» 

θαη ε «Association of Certified and Corporate Accountants». Δπίζεο, αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο 

ηδξχζεθαλ ζηελ Ακεξηθή, ζηνλ Καλαδά θαη ζηε Γεξκαλία. 

 Παξνπζηάδνληαο ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην 1833 ηδξχεηαη ην ειεγθηηθφ 

ζπλέδξην έρνληαο σο ζθνπφ λα επεμεξγάδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη αλ ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εάλ ε δηαρείξηζε ηνπ 

θξάηνπο γίλεηαη θαηά ην ζχζηεκα απηφ. Δπίζεο, ζθνπφο ηνπ είλαη λα επηβιέπεη αλ ηα φξγαλα 

ηεο δηνίθεζεο αζθνχλ ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, αλ 

πθίζηαληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη αλ ηα ρξήκαηα δηαηέζεθαλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηηο νπνίεο θαη πξννξίδνληαλ. Σέινο, κηα αθφκα αξκνδηφηεηα 

είλαη λα θξίλεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο, πνηεο κεηαβνιέο είλαη αλαγθαίεο λα 

γίλνπλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ. Καηά ηελ ίδξπζε ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ 

νξθίζζεθαλ 4 ειεγθηέο (ζχκβνπινη), 1 γξακκαηέαο, 2 ππνγξακκαηείο θαη 11 ινγηζηέο. 

 ηελ Διιάδα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο ειεγθηψλ 

μεθίλεζε ην 1931 κε ην Ν. 5076 θαη πινπνηήζεθε ηειηθψο ην 1955 κε ην Ν.Γ. 3329/1955, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθε ην ζψκα νξθσηψλ ινγηζηψλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ ελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο δηνίθεζεο 

(Παπαζηάζεο, 2003). 
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3.2 Οπιζμόρ Δλεγκηικήρ 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ ειεγθηηθή, νη νπνίνη 

ζηαρπνινγήζεθαλ απφ ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Έλαο ζπλνπηηθφο θαη πεξηεθηηθφο νξηζκφο ηεο ειεγθηηθήο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

εμήο: «Ζ Διεγθηηθή καο ελδηαθέξεη απφ ηελ άπνςε απνδείμεσλ, ε νπνία, αλάινγα κε ηνλ 

αληηθεηκεληθφ ηεο ζθνπφ, είλαη δπλαηφ λα ρσξηζηεί ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: α) ε 

ειεγθηηθή ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζε β) ειεγθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ» 

(Σζαθιάγθαλνο, 1987). 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ππνγξακκίδεη: «Με ηνλ έιεγρν αληρλεχνληαη νη 

ελδερφκελεο επηθίλδπλεο ειιείςεηο, εληνπίδνληαη ζεκεία πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο 

κειινληηθήο επεθηάζεσο, εμνπδεηεξψλνληαη νη ζπαηάιεο θαη πεξηνξίδνληαη νη δαπάλεο, 

δηαπηζηψλεηαη αλ ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηα πξνθαζνξηζκέλα 

standards παξαγσγήο, αμηνινγνχληαη ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ κεζφδσλ πξνο ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν, ειέγρνληαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη νη ζηφρνη ηνπο, 

κειεηψληαη θαηλνχξηεο ηδέεο, θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο, θαηλνχξηνη ηχπνη ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ. Με ιίγα ιφγηα, κε ηελ επηζεψξεζε θαη ηνλ έιεγρν εμαθξηβψλεηαη αλ ε 

επηρεηξεζηαθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ζην επηζπκεηφ επίπεδν απνδνηηθφηεηαο» (Leonard, 1970). 

Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε ειεγθηηθή είλαη θαη εθθξάδεηαη σο 

έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ - νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε 

θάζε επηρείξεζε πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Παπαζηάζεο, 

2003). 

3.3 Γιάκπιζη ηων Δλέγσων 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ ειέγρσλ γίλεηαη κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία θαη παξαηίζεληαη 

θαησηέξσ: 

 Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο, πνπ επεθηείλνληαη ζε 

νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε κηα δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (π.ρ. εηήζηνο έιεγρνο 

Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεο) θαη ζε εηδηθνχο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ 
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έιεγρν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ή αληηθεηκέλνπ (π.ρ. έιεγρνο απνζεκάησλ, επηζθάιεηαο 

πειαηψλ θ.η.ι.). 

 Αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε πξνιεπηηθνχο, πνπ 

δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ηπρφλ θηλδχλσλ θαη ιαζψλ θαη ζε θαηαζηαιηηθνχο, πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ θαη απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε ή θαηαζηνιή ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη 

γεληθφηεξσλ αλσκαιηψλ, θαζψο θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ επηβεβαίσζε φηη έρνπλ επηηεπρζεί νη ηηζέκελνη ζηφρνη. 

 Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε κφληκνπο ή δηαξθείο, πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ζε 

ηαθηηθνχο ή πεξηνδηθνχο, πνπ δελ είλαη κελ ζπλερείο, αιιά δηελεξγνχληαη θαηά ηαθηέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο (εηήζηνη, ηξηκεληαίνη θ.η.ι.) θαη ζε έθηαθηνπο ή πεξηπησζηαθνχο, πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. ππφλνηεο γηα 

θαηάρξεζε θ.η.ι.). 

 Αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή, δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθνχο, πνπ νξγαλψλνληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα  θαη δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε 

ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε θαη ζε εμσηεξηθνχο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ 

εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ππαιιειηθή ζρέζε 

κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα παξαπάλσ είδε ειέγρσλ δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο αιιά 

ζπλδπάδνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ψζηε ν έιεγρνο λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ απηφλ λα είλαη αξθνχλησο 

αηηηνινγεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα (Σζαθιάγθαλνο, 1987). 

Πάλησο, νη δχν θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ, πνπ απνηεινχλ θαη ην βαζηθφηεξν ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ν εζσηεξηθφο θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο, ηνπο 

νπνίνπο θαη πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

 

3.4 Θέμαηα πος Δξεηάζει η Δλεγκηική 

 

Ζ ειεγθηηθή εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν, δειαδή 
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 Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Ση ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη πνηνη 

ζθνπνί επηδηψθνληαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν. Ο έιεγρνο απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζηνπο 

δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζηνπο κεηφρνπο απηήο, ηνπο πηζησηέο, ην επελδπηηθφ 

θνηλφ θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη ελδηαθεξφκελνπο. 

 Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Αθνξά ηνλ ειεγθηή, δειαδή πνην πξφζσπν έρεη αλαιάβεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπ πξνζφληα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην 

ειεγθηηθφ ηνπ έξγν. 

 Σηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. ε απηέο κπνξεί λα πεξηιεθζεί ν ηξφπνο θαη νη επηζηεκνληθέο 

ηερληθέο θαη κέζνδνη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ψζηε λα 

παξαρζεί αμηφπηζην ειεγθηηθφ έξγν (Παπαζηάζεο, 2003) 

 

3.5 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα θαη κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, είλαη κηα 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαιά 

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

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωο ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη ην ζχζηεκα εθείλν ην νπνίν αλαθέξεηαη ζ’ έλα νξγαλσκέλν 

πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζ’ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ 

θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε θαη απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Παξάιιεια, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε λα δηαρεηξηζζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ζηφρσλ.  

 Ζ επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγθεηηαη ζην λα πξνζδηνξίδεη θαη λα αμηνινγεί 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ε δηνίθεζε λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή θαη ηελ εμάιεηςε ηνπο (Παπαζηάζεο, 2003). 
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3.6 κοπόρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ φια ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηεί ε 

δηνίθεζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηε δηνίθεζε  

ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνζδνθψκελε απφδνζε ηεο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηα θαησηέξσ: 

 Σελ χπαξμε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ζε φια ηα πθηζηάκελα ηεξαξρηθά επίπεδα. Καζψο 

επίζεο αμηνινγείηαη ε χπαξμε πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κε ηξίηα κέξε 

 Σελ πεξηνδηθή επηβεβαίσζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε 

ησλ αξρηθά ηηζέκελσλ ζηφρσλ κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 Σε κέηξεζε απφδνζεο ηνπ Management, εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο δηνίθεζεο, πνπ 

απνβιέπεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ. 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ. 

 Σελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φζνλ αθνξά ηηο πξναγσγέο, ηηο 

αμηνινγήζεηο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο επίζεο εμεηάδεη 

θαη αμηνινγεί ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ θαη αληίζηνηρα 

επηβξαβεχζεσλ. 

 Σηο επηθεξδείο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ αλαιχζεσλ θαη πξνηείλεη ιχζεηο ζε πεξηνρέο 

πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνξέα ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ε δηνίθεζε θαη 

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

πνιηηηθήο πνπ ηα ππαγνξεχεη. 

 Σελ επηκέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ θαη αλ ζπλάδνπλ κε ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ. 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σν βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο 

ηζρχνληεο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. 
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 Σν ζπλνιηθφ θαη επηκέξνπο ησλ ηκεκάησλ θφζηνο θαη ηε ζχγθξηζε απηνχ κε ην αξρηθά 

πξνυπνινγηζζέλ. 

 Σελ απνθπγή αηαζζαιηψλ, θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ, 

πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, θαζψο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ηζπλφλησλ. 

 Σε δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν ηα επηκέξνπο ηκήκαηα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί θαη αλ αμηνπνηείηαη επαξθψο ην πθηζηάκελν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Σελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ην βαζκφ 

φπνπ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Σα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ επαξθή θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Σν βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηξίηνπο θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα απηψλ, ηε ζπληήξεζε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, ην χςνο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, θαζψο θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Σελ χπαξμε θιίκαηνο απνδνρήο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Σελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ, ηηο 

απνδφζεηο απηψλ, ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Σν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιάβεη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηνλ αληαγσληζκφ. 

 Σνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηα 

ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

δπζκελή απνηειέζκαηα. 

 Σελ εηθφλα πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο, θαζψο θαη ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ. 

 Σέινο, ππνγξακκίδεηαη φηη αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα 

εμεηάδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο, λα δηακνξθψλεη γλψκε γηα ηελ πνηφηεηα 

ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη λα εηζεγείηαη ζρεηηθψο πξνο ηε δηνίθεζε ηε βειηίσζε 

ηπρφλ πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ.  
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Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

είλαη ηδηαηηέξσο επράξηζηνο γηα ηνπο ειεγρφκελνπο, είλαη απφιπηα ρξήζηκνο γηα φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (Παπαζηάζεο, 2003). 

 

3.7 Αναγκαιόηηηα Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο ηζρπξηζκφο ηεο δηνίθεζεο γηα ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ 

επζηαζεί απφ κφλνο ηνπ. Δίλαη πξαθηηθή ε αδπλακία παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα πνιχπινθε θαη ζχλζεηε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα. ηελ πξάμε ε δηνίθεζε δελ 

είλαη ζε ζέζε λα θαηέρεη άκεζε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμαθξηβψζεη αλ 

πθίζηαληαη νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ ηνκέσλ κηαο επηρείξεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, θξίλεηαη αλαγθαίν ε πιεξνθφξεζε 

απηή λα αληιείηαη απφ κηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία, απηή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

ε πξψην επίπεδν, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο 

ζπκβνπιεπηηθφο, έρνληαο σο ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή απξφβιεπησλ γεγνλφησλ. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο 

σο δεδνκέλεο ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ε χπαξμε θαη 

κφλν ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο 

ηελ πηζαλή δηάπξαμε απάηεο ή αηαζζαιίαο γεληθφηεξα, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηδίσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη φρη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ νθέινπο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη φηη πξνζδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε 

θαη γη’ απηφ ην ιφγν θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε χπαξμεο ηεο. Πέξαλ φκσο απφ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πνπ απνιακβάλεη ε δηνίθεζε 

θαη θαη’ επέθηαζε νιφθιεξε ε επηρείξεζε, αλαγλσξίδεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ σο πξνο ηελ 

έθθξαζε γλψκεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ κηα επηρείξεζε ζα αμηνινγεζεί θαη ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ κέξνπο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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3.8 Βαζικέρ Απσέρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Οη βαζηθέο αξρέο ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε ζα 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, θαηά ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη νη εμήο: 

 Ο ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ππεξεζηαθψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη λα αζθνχληαη απφ πξφζσπα, ηα νπνία δε 

ζπλδένληαη κε πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ δεζκφ, ήηνη: 

1. ηεο ζπλαιιαθηηθήο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ,  

2. ηεο δηαρεηξηζηηθήο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηε δηαρείξηζε θαη θχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

3. ηεο ινγηζηηθήο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο. 

 Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

ν δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε θακία 

ζπλαιιαθηηθή ή δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε λα νινθιεξψλεηαη απφ 

έλαλ ππάιιειν απνθιεηζηηθά, αιιά ε εξγαζία ηνπ θαζελφο λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 

εξγαζίαο ελφο, ηνπιάρηζηνλ, άιινπ ππαιιήινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ έλαλ ηξίην 

ππάιιειν, ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή.  

 Ζ άκεζε έθδνζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ζπλαιιαγή είλαη απαξαίηεηε, 

θαζψο επίζεο θαη ε επηθχξσζε ηνπο απφ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηέινο ε νξζή ινγηζηηθνπνίεζε ηνπο. 

 Ζ θαζηέξσζε κέηξσλ θπζηθήο πξνζηαζίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαζψο 

θαη αξρείσλ θξίλεηαη επηηαθηηθή, φπσο επίζεο θαη ε εμαζθάιηζε φηη ζα απνθιεηζηεί 

νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα πξφζβαζεο ζε απηά αλαξκφδησλ πξνζψπσλ. 

 Ζ δηελέξγεηα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θπζηθψλ επαιεζεχζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζπκθσληψλ ησλ ινηπψλ ινγαξηαζκψλ, θξίλεηαη 

αλαγθαία θαη ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ππάιιειν, αλεμάξηεην απφ 

εθείλνλ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζπκθσλίαο ησλ 

ινγαξηαζκψλ. 

 Ζ ιήςε κέηξσλ θπζηθήο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα απνηειεί 

πξσηαξρηθφ κέιεκα θάζε επηρείξεζεο (Λνπκηψηεο, 2004). 
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3.9 Αναμενόμενα Οθέλη από ηον Δζωηεπικό Έλεγσο 

 

Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Δπηβεβαηψλεηαη φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη θαηάιιεια. 

 Τηνζεηνχληαη βειηηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο απνηξέπνπλ  

ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ άδηθνπο θαηαινγηζκνχο 

επζπλψλ. 

 Πεξηνξίδεηαη ε άζθνπε γξαθεηνθξαηία. 

 Δηζπξάηηνληαη δηαθπγφληα έζνδα. 

 Δληνπίδνληαη εγθαίξσο πηζαλά πξνβιήκαηα, πξηλ απηά γίλνπλ αληηιεπηά θαη απφ ηξίηα 

κέξε. 

 Τηνζεηνχληαη θαηλνηφκεο ηδέεο κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε θνζηνβφξσλ, ρξνλνβφξσλ θαη 

αλαπνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δληνπίδνληαη δηάθνξα κέζα κε ζθνπφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δθαξκφδνληαη λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη σθέιηκεο. 

 Απνθεχγνληαη άζθνπεο θαη αιφγηζηεο δαπάλεο. 

  Δληνπίδνληαη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο δηνίθεζεο. 

 Δθαξκφδνληαη λέα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. 

 Δληνπίδνληαη θαη ειέγρνληαη νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 Γηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Δληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο (Meigs, 

1984). 

 

3.10 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ 

 

Βαζηθφ ιφγν χπαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ε πξφιεςε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ  απφ ηε κε νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηεο ζηφρσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί  ε νξζή ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ειεγθηηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο απφ ηε δηνίθεζε θαη παξάιιεια λα 

επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια πξφζσπα θαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο. 

 Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ηα ζηάδηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

 Δμνηθείσζε κε ηηο ππφ έιεγρν ιεηηνπξγίεο θαη ζπλαιιαγέο θαη ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην νπνίν ζα 

επηθαηξνπνείηαη  φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ινγηζηηθήο 

απνηχπσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκφ νη πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηέινο 

 Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ δηελεξγνχκελσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ. 

Σα επξήκαηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ αμηνινγεζνχλ σο ζεκαληηθά, 

ηίζεληαη ππφςε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ππφ ηε κνξθή έθζεζεο ειέγρνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηνίθεζε ελεκεξψλεηαη γηα πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ 

δπλαηνχ απνηειέζκαηνο (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013).  

 

3.11 ύνηαξη Ππογπάμμαηορ Δλέγσος 

 

Σα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ είλαη θπξίσο ηππνπνηεκέλα, αιιά ηαπηφρξνλα ζρεδηαζκέλα βάζεη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηα παξαθάησ θχξηα ζεκεία: 

 Να αλαθέξνπλ ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηελήξγεζε ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

θαηά ηα ζηάδηα ηεο ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Να δηαθαίλνληαη, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ 

ειέγρνπ. 

  Να δηαηππψλνπλ ην γεληθφηεξν πιαίζην εξγαζίαο θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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 Να πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ. 

 Να έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια θαηά ην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην ηνπ ειέγρνπ θαη 

ζηελ πνξεία λα πξνζαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηα ειεγθηηθά επξήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ (Καδαληδήο, 2006). 

Όηαλ ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγνχλ θαη λα ππνβνεζνχλ ην 

έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη λα ην θαζηζηνχλ επθνιφηεξν θαη πην ζχληνκν.    

 

3.12 Φύλλα Δπγαζίαρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, σο κηα ιεηηνπξγία ε νπνία ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο επηρείξεζεο απφ 

άηνκα πνπ έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε απηήλ, έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε 

αλαιχζεηο, παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο επί ησλ εμεηαδφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Έρνληαο σο 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο, αμηνινγεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρεη απνθηήζεη θαη ηα απεπζχλεη, ππφ ηε κνξθή έθζεζεο, 

ζηε δηνίθεζε.  

 Σν πφξηζκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα εμαρζεί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ζαθψο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Σν 

πφξηζκα απηφ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε κηα έθζεζε ειέγρνπ θαη λα ζηνηρεηνζεηείηαη απφ 

ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο. Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή νξίδεη ηελ έθδνζε εθζέζεσλ ειέγρνπ ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη θαη ηε δηελέξγεηα αηθληδηαζηηθψλ ή 

εηδηθψλ ειέγρσλ. 

 Σα θχιια εξγαζίαο απνηεινχλ ην απνδεηθηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην 

ειεγθηηθφ έξγν. Σα πξφηππα επαγγεικαηηθήο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάλνπλ 

αλαθνξά ζε ζέκαηα φπσο α) ε ρξεζηκφηεηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο, β) ην πεξηερφκελν ησλ 

θχιισλ εξγαζίαο, γ) νη ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ θχιισλ εξγαζίαο, δ) ε επηζθφπεζε ησλ 

θχιισλ εξγαζίαο, ε) ε πξφζβαζε ζηα θχιια εξγαζίαο.  

 Σα θχιια εξγαζίαο ηαμηλνκνχληαη θαηάιιεια ζε θάθειν ειέγρνπ. Σν ειάρηζην 

πεξηερφκελν ηνπο απνηειείηαη απφ α) ηελ επηθεθαιίδα, κε αλαθνξά ζηελ επσλπκία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο πεξηφδνπ, ηα 

αξρηθά ηνπ ειεγθηή θαη ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, β) ηελ πεγή ησλ ζηνηρείσλ 
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θαη πιεξνθνξηψλ, γ) ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο ειεγθηηθνχ έξγνπ, δ) ηα 

επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε) ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία. 

Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ππφθεηηαη ζην 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην, φρη φκσο έλαληη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαζψο θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013). 

 

3.13 Δκθέζειρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Οη εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηε δηνίθεζε, απνηππψλνπλ 

ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζε απηήλ 

θαη ηεο επηζεκαίλνληαη πηζαλά ζεκεία πξνο βειηίσζε. 

 Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθζέζεσλ είλαη νη εμήο: 

 Πξνθνξηθέο εθζέζεηο 

Ζ δηαηχπσζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ γίλεηαη πξνθνξηθά, ζε πεξίπησζε 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ιήςεο κέηξσλ. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο δελ είλαη δειαδή 

θαζνξηζκέλνο. πλήζσο αθνινπζεί θαη γξαπηή έθζεζε πξνο εμαζθάιηζε ηνπ ειεγθηή. 

Σν ειεγθηηθφ πξφηππν 430 αλαγλσξίδεη ηελ ππνβνιή πξνθνξηθψλ εθζέζεσλ, κφλν 

φηαλ πξφθεηηαη πεξί πξνζσξηλψλ εθζέζεσλ. 

 Δλδηάκεζεο γξαπηέο εθζέζεηο 

Οη ελδηάκεζεο γξαπηέο εθζέζεηο ζπληάζζνληαη φηαλ αλαθχπηεη αλάγθε γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο πξνζνρήο, είηε φηαλ απαηηείηαη ελδηάκεζε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε έλαλ έιεγρν ηνπ νπνίνπ ε νινθιήξσζε θαζπζηεξεί. Οη 

ελδηάκεζεο εθζέζεηο πξνεγνχληαη ηεο ηειηθήο έθζεζεο. 

 Δθζέζεηο ππφ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ 

Οη εθζέζεηο απηέο είλαη βαζηζκέλεο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ 

ηελ ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. 

 Γξαπηέο εθζέζεηο 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ εθζέζεσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην ππφ εμέηαζε 

αληηθείκελν. Ο ραξαθηήξαο ηνπο είλαη πην επίζεκνο, ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξφκελα 
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είδε εθζέζεσλ, θαη ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηα επηθνξηηζκέλα σο πξνο 

απηή ηελ αξκνδηφηεηα πξφζσπα. Ζ πεξηνδηθφηεηα ηνπο δελ είλαη θαζνξηζκέλε θαη 

απηέο ζπληάζζνληαη φπνηε ζεσξεζεί ζθφπηκν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

 χλνςε γξαπηψλ εθζέζεσλ 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, θαηαξηίδνληαη εμακεληαίεο είηε εηήζηεο εθζέζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 

 Δθζέζεηο κε ειεθηξνληθή κνξθή 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έθζεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ν πιένλ δηαδεδνκέλνο, 

εθφζνλ ηα ειεθηξνληθά κέζα έρνπλ ππνθαηαζηήζεη πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο. ε 

θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν κε ππνγεγξακκέλεο εθζέζεηο ζην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Καδαληδήο, 2006). 

 

3.14 Πεπιοπιζμοί Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα παξάζρεη 

ινγηθή δηαζθάιηζε σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε ζρέζε θφζηνπο - νθέινπο 

φζνλ αθνξά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

εγγελείο πεξηνξηζκνχο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο είλαη ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε ή ε ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπκπαηγλίεο δηαθφξσλ ζηειερψλ ή 

αθφκα θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο πσο 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο είλαη πηζαλφ λα πεξηνξηζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πηζαλφλ λα είλαη ζπλαδειθηθά αιιειέγγπνο πξνο ειεγρφκελνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, είηε ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα πεξηνξίδεηαη ην έξγν ηνπ ιφγσ ηεο 

ηεξαξρίαο πνπ πηζαλφλ λα ηνλ απνθιείεη απφ πιεξνθφξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλψηεξα 

ηεξαξρηθά θιηκάθηα. 

 ε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λα αλαθεξζεί φηη θαη απηά 

ππφθεηληαη ζε εγγελείο πεξηνξηζκνχο. Ζ παξαλφεζε ησλ ινγηζηηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ε 
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ακέιεηα ηνπ αζθνχληνο ην ινγηζηηθφ ειεγθηηθφ έξγν, ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζηηθνχ έξγνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί 

λα εθκεδεληζηεί ζε πεξίπησζε ζπκπαηγλίαο ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ ζηειερψλ, ηα νπνία 

ζθφπηκα παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ πξνέξρεηαη απφ ην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη αιιαγέο απηέο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζαξκνγψλ ησλ 

πθηζηάκελσλ ειέγρσλ. Ζ αλαθνινπζία θαη ε πηζαλή αζηνρία απηψλ ησλ πξνζαξκνγψλ 

πεξηνξίδεη ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σέινο, νη ινγηζηηθνί έιεγρνη είλαη πηζαλφ λα κελ θαιχπηνπλ κεξηθέο εθηάθηνπ 

ραξαθηήξα ζπλαιιαγέο ή γεγνλφηα, ηα νπνία δελ έρεη αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε ζην 

παξειζφλ (Καδαληδήο, 2006). 

 

3.15 σέζη Κινδύνων και Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Κίλδπλνο, απφ πιεπξάο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη ε πηζαλφηεηα κε επηζπκεηήο έθβαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ή άιισο ε κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε δηνίθεζε π.ρ. 

πνζνηηθψλ, πνηνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ ή νηθνλνκηθψλ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηνπο θηλδχλνπο είλαη 

εκθαλήο ζε θάζε επηρείξεζε θαη φπνην κνληέιν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θη αλ αλαπηπρζεί απφ 

απηήλ, απνηειεί βαζηθφ κέηξν ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο. Πνιινί είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη 

νηθνλνκηθνί, ιεηηνπξγηθνί, επηρεηξεκαηηθνί, θίλδπλνη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, 

ζπλαιιαγκαηηθνί, επηηνθηαθνί, θίλδπλνη αληηζπκβαιινκέλνπ θ.α. 

 Ζ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηνπο θηλδχλνπο, εθφζνλ: 

 Όηαλ ππάξρεη αδχλακν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηφηε είλαη κεγάινο ν εθηηκψκελνο 

θίλδπλνο χπαξμεο ζθάικαηνο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη ν επηηξεπφκελνο θίλδπλνο 

κε αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο λα είλαη κηθξφο, ψζηε ζπλεθηηκνχκελνο κε ηνλ θίλδπλν 

χπαξμεο ηνπ ζθάικαηνο, λα δηαηεξνχλ ην ζπλνιηθφ θίλδπλν ζε κηθξφ - απνδεθηφ επίπεδν. 

πλεπψο, γηα λα επηηεπρζεί ρακειφ επίπεδν θηλδχλνπ κε αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο, 

πξέπεη λα είλαη κεγάιε ε έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
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αθνινπζεζνχλ θαη πξνθαλψο ζα είλαη κεγαιχηεξν ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ζε έλα ηζρπξφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ ππάξρεη ηζρπξφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηφηε είλαη 

κηθξφο ν εθηηκψκελνο θίλδπλνο χπαξμεο ζθάικαηνο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, κπνξεί ν 

επηηξεπφκελνο θίλδπλνο κε αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο λα είλαη κεγάινο, έηζη ψζηε 

ζπλεθηηκνχκελνο κε ηνλ θίλδπλν χπαξμεο ηνπ ζθάικαηνο, λα δηαηεξνχλ ην ζπλνιηθφ 

θίλδπλν ζε κηθξφ - απνδεθηφ επίπεδν. πλεπψο, κε επηηξεπφκελν κεγάιν βαζκφ θηλδχλνπ 

κε αλαθάιπςεο ζθάικαηνο, κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε ε έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαη πξνθαλψο ζα είλαη κηθξφηεξν ην 

θφζηνο ειέγρνπ. 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο ζηνρεχνπλ 

θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη 

κέζσ: 

 Σεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελδεδεηγκέλσλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, απνθεχγνληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

νη νπνίεο δελ είλαη ελδεδεηγκέλεο. 

 Σνπ εληνπηζκνχ ζεκείσλ φπνπ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ ηζρπξά κέηξα 

εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Φίινο, 2004). 

 

3.16 Γικλείδερ Αζθαλείαρ ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη δηθιείδεο 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Οη δηθιείδεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα: 

 Οη νξγαλσηηθέο δηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνξνχλ ζηε βαζηθή νξγάλσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, εμεηάδνληαο ηηο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελεο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη πξνιεπηηθέο δηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ 

ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο θάζε εηαηξείαο. 
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 Οη θαηαζηαιηηθέο δηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπηζηνχλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη πνηα είλαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Οη δηθιείδεο αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθέο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξάιιεια λα είλαη ζαθείο, πιήξεηο, 

αληηθεηκεληθέο θαη έγθπξεο.  

Αλάινγα κε ην εχξνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη 

δηθιείδεο αζθαιείαο δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο. 

Οη γεληθέο δηθιείδεο αζθαιείαο ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

εηαηξείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη: 

 Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε λα είλαη ε ελδεδεηγκέλε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο 

θαη ε θχζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. 

 Σν ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη ππεχζπλν θαη ππφινγν γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπ, θαζψο θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν. 

 Να ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο επζχλεο γηα θάζε ζηέιερνο θαη απηέο λα νξίδνληαη 

ξεηψο. 

 Σα θαζήθνληα λα επηκεξίδνληαη κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα απνθιείεηαη ν απνθιεηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ελφο ζέκαηνο ή κηαο ζπλαιιαγήο απφ έλα θαη κφλν πξφζσπν θαη λα 

απνθιείεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ – εμνπζηνδφηεζε, 

ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη δηαθχιαμε ζην ίδην πξφζσπν. 

 Να δηαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

εηαηξείαο, ψζηε λα θαζίζηαηαη έγθαηξε θαη επθξηλήο ε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηνίθεζε. 

 Σν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη επαξθή 

εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια λα θαηέρεη ηα πξνζφληα θαη ηηο γλψζεηο πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα . 

 Να ζπληάζζνληαη αλαιχζεηο ζε πξνυπνινγηζηηθή θαη απνινγηζηηθή βάζε, κε 

επηζήκαλζε ηπρφλ απνθιίζεσλ. 

 Να ζπληάζζνληαη πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαηά ηνκείο επζχλεο. 

 Να δηελεξγνχληαη ζπγθξίζεηο νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη 

απφ εμσηεξηθέο πεγέο. 
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 Να πηνζεηνχληαη θαηάιιειεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο, απνηππσκέλεο ζε 

εγρεηξίδηα. 

 Να ζεζπίδνληαη κέηξα πνπ λα απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Οη εμεηδηθεπκέλεο δηθιείδεο αζθαιείαο έρνπλ σο ζηφρν: 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο εμνπζηνδφηεζεο γηα πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 Σελ νξζή ινγηζηηθή απεηθφληζε. 

 Σελ επαξθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Να ζεκεησζεί φηη ε επηινγή ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ σο δηθιείδεο 

αζθαιείαο είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ηπρφλ παξελεξγεηψλ εθαξκνγήο ηνπο θαη ηνπ επηδεηνχκελνπ βαζκνχ αζθαιείαο. 

(Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013). 

 

3.17 Νομικό Πλαίζιο Δζωηεπικού Δλέγσος 

 
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

- αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1980. πγθεθξηκέλα ην 1985 κε ηελ Απφθαζε 1457/7.6.85 ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηδξχεηαη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ.) 

πνπ είλαη ην θαζ’ χιελ αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ εθθξάδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηε 

Διιάδα. Ζ πνιηηηθή ηνπ Δ.Η.Δ.Δ. είλαη λα ζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηα κέιε ηνπ, παξέρνληαο θάζε 

βνήζεηα θαη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο, ηε ζπλερή επηκφξθσζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Σν Δ.Η.Δ.Δ. είλαη ν επαγγεικαηηθφο θνξέαο ν νπνίνο 

πξνάγεη ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα. Δπηπιένλ, 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ επαγγέικαηνο νχησο ψζηε λα θαηαζέηεη εκπεξηζηαησκέλα θαη 

έγθαηξα πξνηάζεηο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ην ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αξρίδεη λα γίλεηαη επξχηεξα γλσζηφο κε ηε δηεμαγσγή ησλ 2 

επξσπατθψλ ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα, ην 1994 θαη ην 1997 απφ ην Ηλζηηηνχην, θαζψο θαη κε 

ηε ζχλδεζε ηνπ κε ην αληίζηνηρν Ηλζηηηνχην ηεο Ακεξηθήο (Η.Η.Α.) θαη κε ηελ Δπξσπατθή 

Οκνζπνλδία Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δ.C.I.I.A.). Οη κεηέπεηηα νηθνλνκηθέο 
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εμειίμεηο, θαζψο θαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπλέβαιιαλ ζηελ 

αλάδεημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Με ηελ Απφθαζε 2438 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, θάλεη ιφγν γηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη 

αλεμαξηεζία ηεο επηζεψξεζεο. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ηελ εγθχθιην αξηζ. 

6 επηζεκαίλεη πξνο ηηο Δ.Λ.Γ.Δ. φηη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπίζεο, δχν απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (5/204 θαη ν λφκνο 3016) γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ππνρξεψλεη ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην λα 

δηαζέηνπλ μερσξηζηφ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όιεο νη αλσηέξσ απνθάζεηο, είλαη θαλεξφ 

φηη πξνάγνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ (Παπαζηάζεο, 2003). 

 

3.18 Κώδικαρ Γεονηολογίαρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ηζρχνληα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Σν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ, νξίδεη γηα ηα κέιε ηνπ, έλα πιαίζην πςειψλ πξνηχπσλ εληηκφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, 

επηκέιεηαο θαη αθνζίσζεο, κε ηα νπνία θαινχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο. Σα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ θψδηθα δενληνινγίαο 

παξέρνπλ βαζηθέο αξρέο ζηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη απαξαίηεηε φκσο θαη 

ε πξνζσπηθή θξίζε ηνπ θάζε κέινπο ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ. Ο θψδηθαο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νξίδεη γηα ηα κέιε ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ φηη ζα 

πξέπεη λα δηαηεξνχλ πςειά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: 

 Σα κέιε ζα ελεξγνχλ κε ηηκηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη επηκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

 Θα επηδεηθλχνπλ αθνζίσζε ζηα ζέκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη δε ζα ζπκκεηέρνπλ 

πνηέ ελ γλψζεη ηνπο ζε παξάλνκε ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. 

 Γε ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξάμεηο δπζθεκηζηηθέο γηα ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή. 

 Θα απνθχγνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απαζρνινχληαη ή πνπ 

ζα πιήμεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. 
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 Γελ επηηξέπεηαη λα δέρνληαη δψξα απφ ππάιιειν, πειάηε, επαγγεικαηηθφ ζπλεξγάηε 

ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πιήμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε. 

 Θα αλαιακβάλνπλ κφλν εθείλεο ηηο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο 

πέξαο. 

 Θα πηνζεηνχλ ηα θαηάιιεια κέζα έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Θα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ζχλεζε ζηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Όηαλ αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε πξνθνξηθά ή γξαπηά, ζα απνθαιχπηνπλ φια ηα 

ζεκαληηθά ζεκεία ηα νπνία εληφπηζαλ, ηα νπνία, αλ δελ απνθαιπθζνχλ, ζα 

κπνξνχζαλ είηε λα δηαζηξεβιψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο αλαθνξάο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ειέγρεηαη είηε λα απνθξχςνπλ παξάλνκεο πξαθηηθέο. 

 Θα πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα βειηηψλνπλ ηελ επηδφζεηο ηνπο θαη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην απνδνηηθνί. 

 Σα κέιε, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, ζα είλαη πάληα πξνζεθηηθά σο 

πξνο ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα δηαηεξνχλ πςειά πξφηππα ηθαλφηεηαο, εζηθήο θαη 

αμηνπξέπεηαο. 

 Μέινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ παξέβε δη’ ππαηηίνπ πξάμεο ή παξάιεηςεο ηα θαζήθνληα 

ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηελ  πεξί ζσκαηείσλ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ή θαηαδηθάζηεθε γηα θαθνχξγεκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ ειεπζεξία ηδξχζεσο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηεο ελψζεσο 

πξνζψπσλ, ππφθεηηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο ηνπ α) ζε γξαπηή 

επίπιεμε, β) πξνζσξηλή απνβνιή κέρξη θαη έλα έηνο θαη γ) δηαγξαθή απφ ην 

Ηλζηηηνχην, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ 

(www.hiia.gr). 

 

3.19 Γιεθνή Ππόηςπα για ηην Δπαγγελμαηική Δθαπμογή ηος Δζωηεπικού 

Δλέγσος  

 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηεμάγνληαη ζε πνηθίια πεξηβάιινληα θαη ζε 

νξγαληζκνχο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζθνπφ, κέγεζνο, πνιππινθφηεηα θαη δνκή. Παξά 

ηαχηα ε ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ 
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Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Πξφηππα) είλαη ζεκειηψδεο, πξνθεηκέλνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Ο ζθνπφο ησλ Πξνηχπσλ είλαη:  

 Να απνηππψζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ελδεηθλπφκελε πξαθηηθή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Να παξάζρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πςεινχ επηπέδνπ.  

 Να εγθαζηδξχζνπλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Να πξνσζήζνπλ ηηο βειηησκέλεο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Σν Γηεζλέο Πιαίζην γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ηα 

Πξφηππα θαη ηηο ζρεηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο νδεγίεο. 

Σα Πξφηππα επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο 

σο πξνο: 

 Σνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

πξαθηηθή. 

 Σελ αλαθνξά επεμεγήζεσλ γηα ηελ απνζαθήληζε φξσλ ή ελλνηψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Σα Πξφηππα απνηεινχληαη απφ:  

 Σα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη 

 Σα Πξφηππα Γηεμαγσγήο, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

Σα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη Γηεμαγσγήο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα Πξφηππα Δθαξκνγήο αλαιχνπλ εθηελέζηεξα ηα Πξφηππα 

Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη Γηεμαγσγήο θαη παξέρνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηηο 

ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο φζν θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ: 

1000-θνπφο, δηθαηνδνζία θαη επζχλε.  

Ο ζθνπφο, ε δηθαηνδνζία θαη ε επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη επίζεκα 

λα θαζνξίδνληαη ζε έλαλ, εγθεθξηκέλν απφ ην ζπκβνχιην, θαλνληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο 
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επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ηνλ ζέηεη ππφςε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 

ζπκβνπιίνπ γηα έγθξηζε. 

1100-Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα.  

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Αλεμαξηεζία είλαη ε απαιιαγή απφ ζπλζήθεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ κε ακεξφιεπην ηξφπν. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν απαξαίηεηνο βαζκφο αλεμαξηεζίαο, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην. Απηφ θαηνξζψλεηαη 

κέζσ κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο αλαθνξάο. Οη απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν ειεγθηή, ζε επίπεδν έξγνπ, αιιά θαη ζε ιεηηνπξγηθφ θαη 

νξγαλσηηθφ επίπεδν. 

1200-Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα.  

Σν ειεγθηηθφ έξγν ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηκέιεηα. Οη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ινηπέο ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη ζπιινγηθά λα θαηέρεη ή λα απνθηήζεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ινηπέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηελ επηκέιεηα θαη ηηο δεμηφηεηεο ελφο εχινγα ζπλεηνχ θαη 

ηθαλνχ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. ε θακία πεξίπησζε ε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα δελ 

ππνλνεί ην αιάζεην. 

1300-Πξφγξακκα δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ηεξεί έλα πξφγξακκα 

δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο. Σν πξφγξακκα δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο 

πνηφηεηαο είλαη ζρεδηαζκέλν θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη κία 

εθηίκεζε γηα ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα Πξφηππα, θαζψο θαη κηα εθηίκεζε γηα ηνλ βαζκφ ηήξεζεο ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δπίζεο, ην πξφγξακκα αμηνινγεί ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

εληνπίδεη πεδία πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

Καησηέξσ παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ηα Πξφηππα Γηεμαγσγήο 

2000-Γηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ε ιεηηνπξγία πξνζζέηεη αμία ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

2100-Φχζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ, πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλεηή πξνζέγγηζε. 

2200-ρεδηαζκφο έξγνπ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα απνηππψλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θάζε 

έξγνπ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ην εχξνο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

2300-Γηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

ηνπ έξγνπ. 

2400-Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

2500-Παξαθνινχζεζε πξνφδνπ. 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηε δηνίθεζε. 

2600-Κνηλνπνίεζε ηεο απνδνρήο θηλδχλσλ. 

Όηαλ ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκπεξάλεη φηη ε δηνίθεζε έρεη απνδερηεί έλαλ 

βαζκφ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν νξγαληζκφο, ηφηε ν επηθεθαιήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηελ δηνίθεζε. Δάλ ην δήηεκα ζρεηηθά κε 

ηνλ θίλδπλν δελ επηιπζεί, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζέκα ζην 

ζπκβνχιην πξνο δηεπζέηεζε (www.hiia.gr). 

 

3.20 ςμπεπάζμαηα  

 

Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην, θαζίζηαηαη πιένλ ζαθέο ην γεγνλφο φηη θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο κηαο θαηάιιεια δνκεκέλεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

http://www.hiia.gr/
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ζε θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα, ψζηε απηή λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε κηα απαηηεηηθή 

θαη πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

4.1 Οπιζμόρ Δξωηεπικού Δλέγσος 

 

Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν ινγηζηηθφ - δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ 

εηδηθνχο επαγγεικαηίεο, άξηηαο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πείξαο, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ θακία ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ή άιιε εμάξηεζε 

απφ απηήλ ή απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη έηζη είλαη εμαζθαιηζκέλε ε αλεμαξηεζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζεζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Κχξηνο 

ξφινο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πιεξνθνξήζεη ην πιήζνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ 

κπνξεί απηνί λα είλαη κέηνρνη, πηζησηέο, ην Κξάηνο, γηα ην αλ θαη θαηά πφζν νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. Ζ γλψκε ηνπ 

δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν εμσηεξηθνχ ειεγθηή δηαηππψλεηαη ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ 

«πηζηνπνηεηηθφ» ή «έθζεζε ειέγρνπ» (Γξεγνξάθνο, 2003). 

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα ζέκαηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ (πεξηερφκελν, έθδνζε, ππνγξαθή) ξπζκίδνληαη απφ ην λ. 3693/2008, 

ν νπνίνο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Μάηνπ 

2006. 

4.2 Οπιζμόρ Δλεγκηών για ηον Έλεγσο ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων  

 

Απφ 01.01.2016 ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ γίλεηαη πιένλ 

ππνρξεσηηθά απφ ειεγθηέο ηνπ λφκνπ 3693/2008 (νξθσηνχο ειεγθηέο) γηα ηηο κεζαίεο θαη 

κεγάιεο νληφηεηεο φπσο νξίδνληαη ζηνλ λφκν 4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) θαη 

πξναηξεηηθά γηα ηηο κηθξέο νληφηεηεο θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2190/1920, 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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φπσο ίζρπε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ θαζνξίδεη ην 

κέγεζνο ησλ νληνηήησλ, βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ ζε ηζρχ: 

 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΓΔΘΟΤ ΟΝΣΟΣΗΣΧΝ (Άπθπο 2 Ν. 4308/2014) 

Καηάηαξη ύνολο 

Δνεπγηηικού 

Καθαπόρ Κύκλορ 

Δπγαζιών 

Μέζορ Όπορ 

Απαζσολούμενος 

Πποζωπικού 

καηά ηη διάπκεια 

ηηρ Πεπιόδος 

Πνιχ κηθξέο άξζξνπ 1 § 2γ 

(δειαδή ΟΔ, ΔΔ, αηνκηθή, θιπ.)* 

- ≤ 1.500.000,00 - 

Πνιχ κηθξέο νληφηεηεο άξζξνπ 1 § 

2α (Α.Δ., Δ.Π.Δ. , ΗΚΔ θιπ) θαη 2β** 

≤ 350.000,00 ≤ 700.000,00 ≤ 10 

Μηθξέο άξζξνπ 1 § 2γ, δειαδή ΟΔ, 

ΔΔ, αηνκηθή, θιπ)*** 
- > 1.500.000,00 - 

Μηθξέο Οληφηεηεο** ≤ 4.000.000,00 ≤ 8.000.000,00 ≤ 50 

Μεζαίεο Οληφηεηεο** ≤ 20.000.000,00 ≤ 40.000.000,00 ≤ 250 

Μεγάιεο Οληφηεηεο**** > 20.000.000,00 > 40.000.000,00 > 250 

 

* Μφλε πξνυπφζεζε ν θχθινο εξγαζηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ € 1.500.000,00. 

** Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα 2 ηνπιάρηζηνλ εθ 

ησλ 3 θξηηεξίσλ 

*** Μηα νληφηεηα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ νληνηήησλ (απφ πνιχ κηθξή), 

φηαλ ππεξβεί ην φξην ηνπ (θαζαξνχ) θχθινπ εξγαζηψλ 1.500.000,00 επξψ. Ωο κηθξή πιένλ 

νληφηεηα, ζα ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη Ηζνινγηζκφ, θαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεί δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε νληφηεηα απηή ζα 

ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη σο κηθξή νληφηεηα (ππέξβαζε θαζαξνχ θχθινπ εξγαζηψλ 

1.500.000,00 επξψ), έζησ θαη εάλ ηα άιια δχν θξηηήξηα είλαη θαηψηεξα ησλ νξίσλ ησλ πνιχ 

κηθξψλ νληνηήησλ (ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ≤350.000,00 θαη κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ ≤10). 

**** Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα 2 ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ 

3 θξηηεξίσλ. 

χκθσλα  κε ην λφκν 4336/2015, ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία ηνπ 

λ. 3693/2008: 

1.I) α) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νληνηήησλ πνπ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

κεγέζνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4308/2014 ραξαθηεξίδνληαη σο κεζαίεο θαη κεγάιεο 

νληφηεηεο. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
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β) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νληνηήησλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, φηαλ νη 

νληφηεηεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο (ζπκθέξνληνο), θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4308/2014. 

γ) Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη φκηινη νη νπνίνη 

βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4308/2014 ραξαθηεξίδνληαη σο «κεγάινη». 

δ) Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη φκηινη αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο, φηαλ νη φκηινη απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ νξηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4308/2014. 

II) Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ δηαηάμεηο εηδηθήο λνκνζεζίαο πνπ ππαγάγνπλ ζε έιεγρν απφ 

λφκηκν ειεγθηή εηδηθέο θαηεγνξίεο νληνηήησλ. 

2. Πξναηξεηηθφο ηαθηηθφο έιεγρνο 

Μηθξέο νληφηεηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4308/2014 κπνξνχλ λα 

πξνβιέπνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή, εάλ δελ πξνβιέπεηαη ζε απηφ, λα απνθαζίδνπλ δηα ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ειεγθηηθά πξφηππα. 

Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν δηνξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο (taxheaven.gr). 

 

4.3 Γενικέρ Απσέρ πος Γιέποςν ηον Έλεγσο ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Ο ειεγθηήο θαηά ηελ αλάιεςε ελφο ειέγρνπ, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηνλ πξνζήθνληα 

επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ, ζπλππνινγίδνληαο ην ελδερφκελν χπαξμεο νπζησδψλ ιαζψλ ή 

παξαιείςεσλ ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εθηειεί ην ειεγθηηθφ ηνπ 

έξγν ζχκθσλα κε ηα Διεγθηηθά Πξφηππα, ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εληνιήο ηνπ αλαιεθζέληνο ειέγρνπ. 

 Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 200 θαη ην αληίζηνηρν Διιεληθφ Πξφηππν 2200 

νξίδνπλ φηη ν ειεγθηήο, πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο αξρέο δενληνινγίαο δηέπνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

επζχλεο ηνπ ειεγθηή: 

 Αλεμαξηεζία 

 Αθεξαηφηεηα 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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 Αληηθεηκεληθφηεηα 

 Δρεκχζεηα 

 Δπαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη νθεηιφκελε επηκέιεηα 

 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Σερληθά πξφηππα (Καδαληδήο, 2006). 

 

4.4 κοπόρ Δξωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηνλ ειεγθηή, ζρεηηθά κε ην εάλ νη θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί  

κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα βνεζνχλ ζηελ εδξαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, έλαληη παληφο ηξίηνπ. 

Δηδηθφηεξα, νη βαζηθνί ζθνπνί  βάζεη ηνπ ΓΠΔ 200 «Γεληθνί ζηφρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή 

θαη δηελέξγεηα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ» ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ 

θαη είλαη: 

 Ζ δηαζθάιηζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο αλαγλσξηζκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, δειαδή 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ή ηα Δζληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ή θάπνην άιιν έγθπξν πιαίζην ινγηζηηθψλ αξρψλ, εηδηθφ γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ φηη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο, θαζψο θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο (Λνπκηψηεο,  

2004). 

 

4.5 Υπηζιμόηηηα Δξωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο 

Διεγθηέο Λνγηζηέο, απνθηά κεγάιε ρξεζηκφηεηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν δηφηη: 
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 Σν πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηά ηεθκήξην αληηθεηκεληθφ, γεγνλφο πνπ παξέρεη 

θχξνο θαη αμηνπηζηία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. 

 Απνθαιχπηνληαη ή θαηαζηέιινληαη αθνχζηα ή εθνχζηα ζθάικαηα θαη απάηεο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ην βαζηθφ έξγν ηεο δηνίθεζεο, πνπ είλαη ε νξζή 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα θαη ε εηιηθξίλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έηζη 

δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Βεβαηψλεηαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο (Λνπκηψηεο, 2004). 

 

4.6 Ρόλορ Ανεξάπηηηων Δλεγκηών 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αλάγθε χπαξμεο ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε κηα επηρείξεζε δε ζρεηίδεηαη κε ην εάλ ε επηρείξεζε απηή ειέγρεηαη 

ηαθηηθά θαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ην 

αληηθείκελν θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπο, δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζεκεία απφ ην ξφιν, ην 

αληηθείκελν θαη ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο, κνινλφηη 

θαη νη δχν απηνί έιεγρνη εμππεξεηνχλ, ηειηθά, ηα ζπκθέξνληα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ, θαζψο θαη ην φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ιφγσ ηεο ζπλερνχο παξνπζίαο ηνπο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο ή λα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία 

πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ θαη ην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ζπλεπψο λα 

ζπληνκεχζνπλ ην ρξφλν ηνπ ειέγρνπ ηνπο, παξέρεη έλα αξθεηά επξχ πεδίν επνηθνδνκεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειέζεη αμηφπηζην έιεγρν ζε κηα επηρείξεζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα κειεηήζεη θαη λα 

εθηηκήζεη ηελ επάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, απφ πιεπξάο νξγαλψζεσο, φζν θαη 

εθαξκνγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έλαο έκπεηξνο ειεγθηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη, αλ θαη 

θαηά πφζν ζα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη λα πεξηνξίζεη 

αλάινγα ηελ έθηαζε ησλ δηθψλ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα 

ηνπ δηαθχγεη θάπνηα ζεκαληηθή αλσκαιία. Λακβάλνληαο ινηπφλ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε 

απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο αθνχ αμηνινγήζνπλ ηα 



 

39 

 

 

πνξίζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηε ζπλέρεηα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα δηθά ηνπο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ζεκαληηθά θαη ην δηθφ ηνπο ειεγθηηθφ έξγν. 

 Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη εμσηεξηθφο έιεγρνο έρνπλ ην 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φηη παξάιιεια κε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθφ - ινγηζηηθνχο ηνκείο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο εμεηάδεηαη θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο απφ έλα έκπεηξν 

ηξίην κάηη, πξάγκα ην νπνίν, εθηφο ησλ άιισλ, παξέρεη ηελ επθαηξία λα επηζεκαίλνληαη θαη 

ηπρφλ θελά ή αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο 

ππνδείμεηο γηα ηε δηφξζσζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ (Κ. Αηζηφπνπινο 1980). 

 

4.7 Γιαμόπθωζη Γνώμηρ και Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη επζχλε, έλαληη παληφο ελδηαθεξνκέλνπ, λα εθθξάζεη γλψκε επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ γλψκε απηή 

ηεθκαίξεηαη βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ έρνπλ εμαρζεί κε ηε βνήζεηα 

ησλ απνθηεζέλησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Ο ειεγθηήο νθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο λα παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαη 

δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο. Έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε 

ινγηζηηθνχ αξρείνπ, θαζψο θαη θάζε εηαηξηθνχ βηβιίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. 

Οθείιεη επίζεο λα παξίζηαηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία πνπ 

είλαη ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε. 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, ν ειεγθηήο θαηαιήγεη αλ έρεη 

απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

πεξηέρνπλ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Σν ζπκπέξαζκα ηνπ απηφ 

ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζην θαηά πφζν έρεη ζπιιέμεη θαηάιιεια θαη επαξθή ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα, ζην γεγνλφο εάλ νη εθηηκήζεηο θαη αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε είλαη 

ζχκθσλεο κε ην εθαξκνζηέν ινγηζηηθφ πιαίζην θαη ηέινο, αλ ηα κε δηνξζσκέλα ζθάικαηα 

δελ είλαη νπζηψδε, κεκνλσκέλα ή ζην ζχλνιν ηνπο. 

Αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ, δηαηππψλνληαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψκεο 

ζηελ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα. 

Ζ Έθζεζε Διέγρνπ, απνηειεί ην επηζηέγαζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, θαζψο 

είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ δεκνζηνπνηείηαη ζην επξχ θνηλφ, γηα λα ην πιεξνθνξήζεη 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 



 

40 

 

 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 

 χκθσλε γλψκε 

ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο έρεη ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα θαη έρεη ζπκπεξάλεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ηηο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηα 

αληίζηνηρα ινγηζηηθά πξφηππα, θαη αληηζηνίρσο δελ έρνπλ πξνθχςεη παξαηεξήζεηο 

πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηφηε είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα εθθξάζεη ζχκθσλε γλψκε. 

 χκθσλε γλψκε κε έκθαζε 

Ο ειεγθηήο ζπκπεξηιακβάλεη απηήλ ηελ παξάγξαθν ζηελ έθζεζε ηνπ, φηαλ έρεη 

ζθνπφ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 

θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

απηψλ θαη δελ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε. Ζ κφλε δηαθνξά κε ηε ζχκθσλε γλψκε είλαη 

φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάγξαθνο έκθαζεο. 

 Γλψκε κε επηθχιαμε 

Ο ειεγθηήο εθθξάδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν γλψκεο ζε πεξίπησζε πνπ, έρνληαο 

απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, ζπκπεξαίλεη φηη ηα ζθάικαηα, 

αηνκηθά ή αζξνηζηηθά, είλαη νπζηψδε αιιά φρη δηάρπηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπίζεο, φηαλ αδπλαηεί λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, 

ψζηε λα βαζίζεη ηε γλψκε ηνπ, αιιά ζπκπεξαίλεη φηη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ κε 

εληνπηζκέλσλ ζθαικάησλ, εάλ ππάξρνπλ, επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη νπζηψδεηο αιιά φρη δηάρπηεο. Γηάρπηεο επηπηψζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απηέο φπνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη αλ παξφια απηά πεξηνξίδνληαη, αληηπξνζσπεχνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηέινο, ζε 

ζρέζε κε γλσζηνπνηήζεηο, είλαη νπζηψδεηο γηα ηνπο ρξήζηεο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα κελ εθθξάδεη γλψκε φηαλ αδπλαηεί λα απνθηήζεη επαξθή θαη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα επί ησλ νπνίσλ λα βαζίζεη ηε γλψκε θαη ζπκπεξαίλεη 

φηη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ κε εληνπηζκέλσλ ζθαικάησλ, εάλ ππάξρνπλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη νπζηψδεηο θαη δηάρπηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νπζηψδεο επίδξαζε 



 

41 

 

 

θξίλεηαη απηή ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα, αλ ήηαλ γλσζηά ζηνπο κεηφρνπο ή ζε 

ηξίηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

 Αξλεηηθή γλψκε 

Ο ειεγθηήο νθείιεη λα εθθξάζεη αξλεηηθή γλψκε ζηελ έθζεζε ηνπ φηαλ, έρνληαο 

απνθηήζεη θαηάιιεια θαη επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα, ζπκπεξαίλεη φηη ηα ζθάικαηα, 

αηνκηθά ή αζξνηζηηθά, είλαη θαη νπζηψδε θαη δηάρπηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012) 

 

4.8 Γιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 610 «Υπηζιμοποίηζη ηηρ Δπγαζίαρ ηων 

Δζωηεπικών Δλεγκηών» 

 

Σν παξφλ Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζηηο επζχλεο πνπ θέξεη ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο φηαλ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηε θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ηεο δηθήο ηνπ ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο. Ζ επζχλε ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή δελ πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο εξγαζίαο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νχηε θαη ε εξγαζία απηή απνηειεί ηεθκήξην απφ κφλε ηεο. 

 ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν ζηφρνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

είλαη: 

 Να θαζνξίζεη εάλ θαη θαηά πφζν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη πψο απηή ζα επεξεάζεη ηε θχζε, ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ. Ο βαζκφο πνπ ζα επεξεαζηεί ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, φζνλ αθνξά ηελ 

έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη, εμαξηάηαη απφ ηνπο εθηηκψκελνπο 

θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο, ζε επίπεδν ηζρπξηζκνχ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ζπλαιιαγψλ, ππφινηπα ινγαξηαζκψλ θαη γλσζηνπνηήζεηο θ.α., θαζψο θαη απφ ην βαζκφ 

ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ππεηζέξρεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεληξσζέλησλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ ηζρπξηζκψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζα επεξεάζεη ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ζπκθσλνχληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα θάησζη δεηήκαηα: 

1. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, 

2. Ζ έθηαζε ηεο θάιπςεο ηνπ ειέγρνπ, 
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3. Σν νπζηψδεο κέγεζνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν θαη ην νπζηψδεο 

κέγεζνο εθηέιεζεο, 

4. Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη επηινγήο θνλδπιίσλ, 

5. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο δηελεξγεζείζαο εξγαζίαο, 

6. Οη δηαδηθαζίεο επηζθφπεζεο θαη αλαθνξάο. 

 Καη ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία απηή, λα θαζνξίζεη εάλ είλαη 

επαξθήο θαη θαηάιιειε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εμέηαζε θνηλψλ ή παξφκνησλ 

θνλδπιίσλ κε απηά πνπ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη επίβιεςε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ απηφλ. Όζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί αλ 

1. Ζ εξγαζία δηελεξγήζεθε απφ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ επαξθή ηερληθή θαηάξηηζε θαη 

ηθαλφηεηα. 

2. Ζ εξγαζία επηζθνπήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε θαηάιιεια. 

3. Έρνπλ απνθηεζεί επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα ψζηε νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα 

θαηαιήμνπλ ζε εχινγα ζπκπεξάζκαηα. 

4. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη είλαη ηα θαηάιιεια γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη νη 

νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη ζπλεπείο κε 

ηα επξήκαηα ηεο δηελεξγεζείζαο εξγαζίαο. 

5. Οη νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ή ηα αζπλήζε δεηήκαηα πνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επηιχνληαη εγθαίξσο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη: 

 Σελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Δπίζεο, ην εάλ ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο πνπ 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη αλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηνχο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη εάλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο είλαη απαιιαγκέλνη απφ αληηθξνπφκελεο επζχλεο, εάλ ηα πξφζσπα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηαθπβέξλεζε επνπηεχνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη 

ηέινο εάλ ππάξρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε ή απφ εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε. 
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 Σελ ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Γειαδή, εμεηάδεηαη ην γεγνλφο εάλ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη κέιε ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζσκάησλ θαη παξάιιεια εάλ 

θαηέρνπλ επαξθή ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ. 

 Σν εάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δηελεξγείηαη κε ηε δένπζα επαγγεικαηηθή 

επηκέιεηα. Αμηνινγείηαη δειαδή εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζρεδηάδνληαη, επηζθνπνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη θαηάιιεια, φπσο επίζεο θαη αλ 

ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή εγρεηξίδηα ειέγρνπ ή άιια ζπλαθή πξνγξάκκαηα 

ειέγρνπ θαη ηεθκεξίσζεο απηνχ. 

 Καη ηέινο, ην γεγνλφο εάλ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη αγαζηή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ θαη αλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη γλψζε θαη λα 

έρεη πξφζβαζε ζηηο εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαζψο θαη επί ζεκαληηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή  γηα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ αληηιήθζεθε θαη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ (Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ παξάγξαθν 25 ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ γίλεηαη 

κλεία ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο  ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δλψ ε εξγαζία ηελ νπνία 

εθηεινχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξεί λα κεηψζεη ή θαη λα θαηαζηήζεη κεδεληθφ ηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, αληηζέησο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εξγαζία απηή, κπνξεί λα έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο πξφζζεησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε εηδηθνχο πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο. Θα πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε 

αλ νη αξρηθέο εθηηκήζεηο σο πξνο ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο απφθαζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ζηε θχζε θαη ζηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

παξακέλεη θαηάιιειε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο θαζίζηαηαη κεδεληθφο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο θαη ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα ε εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

παξαγξάθνπο 33-35 θαη 37 ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Διέγρνπ 610, ζα πξέπεη: 
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 Να αμηνινγεζεί ε χπαξμε θαη ζεκαληηθφηεηα ησλ απεηιψλ ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ην επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή λα παξέρεη 

άκεζε βνήζεηα. 

 Να αμηνινγεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνθαζίζζεθε λα δεηεζεί άκεζε βνήζεηα ζηε 

θχζε θαη ζηελ έθηαζε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

 Να θαηαγξαθεί πνηνο επηζθφπεζε θαη ζε ηη έθηαζε ηελ εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 230 «Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ». 

 Να ιεθζνχλ νη γξαπηέο ζπκθσλίεο απφ εγθεθξηκέλν ζηέιερνο ηεο νληφηεηαο θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 33 θαη 

 Να ιεθζνχλ ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πνπ παξέρεη άκεζε ππνζηήξημε 

ζηνλ έιεγρν. 

 

4.9 σέζη και ςνεπγαζία Δζωηεπικού και Δξωηεπικού Δλεγκηή 

 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία απαζρνιείηαη θαζψο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ελψ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη σο θχξην θαη 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ απνζηνιή θαη ην ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, νη εξγαζίεο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλεο πξνο ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο 

θάιπςεο ειέγρσλ θαη ηελ απνθπγή δηπιψλ πξνζπαζεηψλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ σο πξνο ην ζθνπφ απηφ 

θαη λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.  

Πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη 

ηαπηφζεκεο κε απηέο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ε εξγαζία ηνπ 

ελφο δε κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ άιινπ, αιιά κφλν λα ηελ 

αιιεινζπκπιεξψζεη (Καδαληδήο, 2006). 
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4.10 Μεθοδολογία ηος Δλέγσος 

 

Ζ πξψηε κέζνδνο ειέγρνπ πνπ εθαξκφζηεθε ζε επηρεηξήζεηο, φπνπ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπο ην επέηξεπε, ήηαλ ν ιεγφκελνο εμνλπρηζηηθφο ή πιήξεο έιεγρνο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ν ειεγθηήο ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο εγγξαθέο θαζ’ νινθιεξίαλ 

πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψζεη ηα πνζά ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. Μηα 

δεχηεξε κέζνδνο πνπ αθνινχζεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ 

είλαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο ζηαηηζηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο, είλαη ζε ζέζε λα δψζεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

 Δίλαη ζαθέο πσο ε πξψηε κέζνδνο απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο φπνπ ην πιήζνο ησλ 

πξνο εμέηαζε ζηνηρείσλ ηνπο είλαη εθηθηφ λα ειεγρζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα κελ έρεη ιεθζεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ειέγρνπ 

θαη ν ειεγθηήο λα νδεγεζεί ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, νδεγήζεθε ε ειεγθηηθή πξαθηηθή ζε κία ηξίηε κέζνδν 

ειέγρνπ, πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε θαη εχθνια εθαξκφζηκε, ηε κέζνδν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο 

κεζφδνπ, πνπ απνηειεί ζηελ νπζία κηα αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, κπνξεί ν ειεγθηήο λα θξίλεη ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηνλ 

πθηζηάκελν εζσηεξηθφ έιεγρν θαη αλαιφγσο λα πξνζαξκφζεη ηελ έθηαζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ 

έξγνπ. 

 ηελ πξάμε, ην ειεγθηηθφ έξγν ζα κπνξνχζε λα δηαρσξηζηεί ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα, 

σο θαησηέξσ: 

 Γεληθή γλσξηκία ηεο επηρείξεζεο. Σν πξψην απηφ ζηάδην πεξηιακβάλεη θαη’ αξρήλ 

θάπνηεο πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ ειεγθηή λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα 

ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ειεγθηήο, θαηά ην 

ζηάδην απηφ, ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ επηρείξεζε θαη βξίζθνληαη εθηφο απηήο, φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε θαη ηέινο ησλ ηπρφλ 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνεγνχκελα εμαρζεί. Δλ ζπλερεία, ν ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο 

ζπλεληεχμεηο κε ηε δηνίθεζε απηήο. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ην κφληκν θάθειν 

ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη.  
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 Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε απηφ ην ζηάδην, ν ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα κειεηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

εθαξκφδεη θάζε επηρείξεζε θαη λα ηηο αμηνινγήζεη, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ 

επαιεζεχζεσλ.  

 Δμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ. ην ηειηθφ πιένλ ζηάδην, ν ειεγθηήο θαιείηαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πέξαλ απηνχ, ζα εθηειέζεη ηηο ελδεδεηγκέλεο επαιεζεχζεηο θαη επηθπξψζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θαη λα εθθξάζεη θαηάιιειν ηχπν γλψκεο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Παπαδάηνπ, 2001). 

 

4.11 Καηανόηζη και Πεπιγπαθή ηος ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

 

χκθσλα κε ην πιάλν αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο 

δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαη επηζεκαίλεη ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο, θαζψο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε κειέηε νξγαλνγξακκάησλ θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, κε ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο, κε επηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο πξνεγνχκελσλ εθζέζεσλ πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ εζσηεξηθνχο είηε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, αιιά θαη κε ηε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ, 

ηππνπνηεκέλσλ ζπλήζσο, εξσηεκαηνινγίσλ. Ο ειεγθηήο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηιέγεη θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη 

ην ζχλνιν απηψλ. Όιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη, απνηππψλνληαη ζε 

ηππνπνηεκέλεο κνξθέο, νη νπνίεο είλαη: 

 Γηαγξάκκαηα ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία είλαη κηα 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ρξνλνινγηθήο ξνήο ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ζχκβνια, θαζψο θαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξνπζίαζεο, 

ψζηε ηα δηαγξάκκαηα απηά λα θαζίζηαληαη θαηαλνεηά απφ φινπο, αζρέησο ηεο 

γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.   

 Πεξηγξαθηθέο εθζέζεηο δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε απηέο ηηο εθζέζεηο 

γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ πνξηζκάησλ πνπ έρεη εμαγάγεη ν ειεγθηήο έπεηηα απφ 

ζπλεληεχμεηο θαη πνπ δηελήξγεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα θάζε ιεηηνπξγία ηεο 
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επηρείξεζεο. Βνεζεηηθφ ξφιν ζε απηήλ ηνπ ηελ εξγαζία δηαδξακαηίδεη ε ζχληαμε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ εηδηθνχ γηα απηφλ ην ζθνπφ (Παπαδάηνπ, 2001). 

Τπάξρνπλ ελδεηθηηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα θαη ινγαξηαζκνχο, 

φπνπ ε ζπκπιήξσζε αξλεηηθήο απάληεζεο ζηηο ππνβαιιφκελεο εξσηήζεηο ππνδειψλεη 

πηζαλή αδπλακία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο κπνξεί επίζεο λα επηζεκάλεη, γηα θάζε 

εμεηαδφκελν αληηθείκελν, θάπνηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ απνθφκηζε έπεηηα απφ 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ φιε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

κεγαιχηεξε επειημία θαη αμηνπηζηία. Οη εξσηήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη 

γηα θάζε αληηθείκελν ππάξρεη έλα μερσξηζηφ εξσηεκαηνιφγην. Έλα ηππηθφ εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ εμέηαζε ησλ εμήο ιεηηνπξγηψλ: 

Γεληθέο επηζεκάλζεηο, κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ελζψκαηα θαη αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, 

ζπκκεηνρέο θαη ρξεφγξαθα, αγνξέο – παξαγγειίεο - ηηκνιφγηα πξνκεζεπηψλ, απνζέκαηα, 

απαηηήζεηο, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ππνρξεψζεηο, κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, έμνδα, έζνδα, 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινηπνί ηνκείο (Πξσηνςάιηεο, 1993). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ειεγθηηθή πξαθηηθή έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα απνθηά γλψζε ησλ δηθιείδσλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ έιεγρν.  Οη δηθιείδεο 

απηέο αθνξνχλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όκσο 

είλαη πηζαλφ πνιιέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα κελ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηνλ έιεγρν. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζα εληνπίζεη θαη ζα 

επηιέμεη ηηο δηθιείδεο, κεκνλσκέλεο ή ζπλδπαζκέλεο, πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο. Ζ απφθηεζε 

γλψζεο ησλ ζεκαληηθψλ γηα ηνλ έιεγρν δηθιείδσλ ζεκαίλεη αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηεο εθαξκνγήο επαιεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη δηαδηθαζίεο δηθιείδσλ πεξηιακβάλνπλ αξρηθά ηελ εμέηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

δηθιείδσλ, δειαδή ην θαηά πφζν ε δηνίθεζε έρεη δεκηνπξγήζεη θαη πηνζεηήζεη κηα θνπιηνχξα 

εηιηθξίλεηαο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απαηηείηαη ε θαηαλφεζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο γηα ηα αληηθείκελα πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθά γηα ηνλ έιεγρν (ή ε 

ιήςε ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη εγρεηξηδίσλ) θαη ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξάιιεια, απαηηείηαη ε θαηαλφεζε θαη ε θαηαγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Όηαλ πξφθεηηαη γηα κηα νληφηεηα κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, 

είλαη πηζαλφ λα εληνπηζηεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν θίλδπλνο νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο, ε 

νπνία δελ εληνπίζηεθε απφ ηε δηνίθεζε θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί γηα πνην ιφγν νη 

δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο νληφηεηαο απέηπραλ λα εληνπίζνπλ ηνλ θίλδπλν θαη αλ, θαη’ 

επέθηαζε, ππάξρεη ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε 

ηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζα θνηλνπνηήζεη γξαπηψο θαη εγθαίξσο ηηο ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ζηνπο αζθνχληεο ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Σα ζπζηαηηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο δηθιείδσλ αζθαιείαο αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ο ξφινο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη θαηαξρήλ λα εληνπίζεη θαη λα 

πεξηγξάςεη ηελ δηθιείδα γηα ηελ πεξηνρή ειέγρνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ζηελ ζπλέρεηα λα 

αμηνινγήζεη εάλ ε δηθιείδα απηή έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη ηέινο λα δηαπηζηψζεη εάλ ε 

δηθιείδα απηή εθαξκφδεηαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθιείδσλ 

πξνθχςεη απνπζία ή αλεπάξθεηα, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ 

ζηνπο αζθνχληεο ηελ δηαθπβέξλεζε. ηε ζπλέρεηα, αμηνινγψληαο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

θαη ην θαηά πφζν νη επηπηψζεηο απηέο αμηνινγνχληαη σο νπζηψδεηο ή/θαη δηάρπηεο, 

ελδερνκέλσο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ επίδξαζε ηεο αλεπάξθεηαο απηήο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 

 

4.12 ςμπεπάζμαηα 

 

Δλ θαηαθιείδη, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ κηαο επηρείξεζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζεη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην απνδνηηθφο 

θαη αμηφπηζηνο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο, εθηφο απφ ηηο ινηπέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, λα 

έρνπλ αμηνινγεζεί θαηάιιεια θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε 

ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή λα εθθξάδεηαη ε ελδεδεηγκέλε κνξθή γλψκεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κε βάζε 

ηηο δηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη πψο απηέο 

αμηνινγνχληαη. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε κηαο κηθξνκεζαίαο νληφηεηαο, ε νπνία 

έρεη πηνζεηήζεη απινπζηεπκέλεο θαη ιηγφηεξν δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ.  

 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη σο εμήο: 

Γηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – Πεξηβάιινλ δηθιείδσλ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ δηθιείδσλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 

επηρείξεζεο. Σν επίπεδν απηφ, κε βάζε ην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά 

ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ θνλδπιίσλ.   

  Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ «θνπιηνχξα» ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλαιιαγέο πξνο φθεινο ησλ 

ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα ζα θαηαγξάςεη ηελ θαηαλφεζε απηή ζε έλα θχιιν εξγαζίαο θαη ζα 

αμηνινγήζεη παξάιιεια θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν ζπκπέξαζκα σο 

πξνο ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα επεξεάζεη ην είδνο θαη ηελ 

έθηαζε ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 

Γηθιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – Καηαγξαθή θπθισκάησλ θαη δηθιείδσλ 

  Ζ θαηαγξαθή είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εληνπίδνληαη νη δηθιείδεο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ιάζνπο. Ζ δηθιείδα 

ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν φηαλ: α) πξνιακβάλεη ηελ επέιεπζε ζεκαληηθνχ 

ιάζνπο β) εληνπίδεη θαη δηνξζψλεη ηα ζεκαληηθά ιάζε. 

  Ο εληνπηζκφο ησλ δηθιείδσλ γίλεηαη κε δηεξεχλεζε θαη ζπλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ 

θαη ηελ δηνίθεζε αιιά θαη παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ζε 
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κνξθή θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο πνπ ελδέρεηαη λα θαιχπηνπλ κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθιείδσλ. 

  Ο ειεγθηήο θαηαξηίδεη ιίζηα κε ην ζχλνιν ησλ δηθιείδσλ πνπ εληφπηζε φηη 

αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ έιεγρν θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

ησλ δηθιείδσλ. 

 ην παξφλ παξάδεηγκα ε επηρείξεζε απαζρνιεί κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κε 

ζπλέπεηα ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ λα κελ έρεη εθαξκνγή. 

Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ  

Δθφζνλ εληνπηζηνχλ δηθιείδεο, επαξθψο ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ, αμηνινγνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ δηθιείδσλ πνπ δηελεξγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.  

  Οη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

επαξθνχο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο είλαη:  1. Βαζκφο ζπζρέηηζεο: ε εθαξκνγή ηεο 

δηθιείδαο πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην δεηνχκελν απνηέιεζκα. Όζν πην άκεζε είλαη ε 

ζρέζε ηφζν πεξηζζφηεξν ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηθιείδα 2. Ηθαλφηεηα επηινγήο: ε 

δηθιείδα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα πνζνηηθά ή/θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ψζηε λα εληνπίζεη ηηο 

πεξηπηψζεηο απφθιηζεο. 3. Σξφπνο εθαξκνγήο: ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε 

εθαξκφδεη ηελ δηθιείδα  επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο εμαξηάηαη 

απφ ηνπο θαησηέξσ παξάγνληεο: α) ηελ ζπρλφηεηα ηεο εθαξκνγήο: φζν πην ζπρλή θαη 

ηαθηηθή είλαη ε εθαξκνγή ηφζν απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα β) Δκπεηξία θαη ηθαλφηεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ: ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλεηαη εάλ ε δηθιείδα εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ 

κε ιίγεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ή απφ πξνζσπηθφ κε ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο ή απφ 

απξφζεθην πξνζσπηθφ. 4. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο: ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο  δηθιείδαο 

εμαξηάηαη απφ ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπεη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη 

απφθιηζε. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη έγθαηξα, λα εληνπίδνπλ πνηεο 

απφ ηηο εληνπηζκέλεο απνθιίζεηο είλαη ιάζε θαη λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε απηά. 

Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο δηθιείδσλ.  

  Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθιείδσλ ρσξίδνληαη ζε δχν θάζεηο νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Ζ πξψηε θάζε δηελεξγείηαη κε ζθνπφ λα 

δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ επαξθψο ζρεδηαζκέλεο δηθιείδεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή. Ζ 

δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ην έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ. Γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο αμηνιφγεζεο ζε θάζε κηα απφ ηηο δχν θάζεηο ηα «εξγαιεία» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο 1. Γνθηκαζίεο Ρνήο πλαιιαγψλ, 2. Παξαηήξεζε- 
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Δπηζεψξεζε-Γηεξεχλεζε θαη 3. Δπαλεθηέιεζε. Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάινγα κε ηελ θάζε αμηνιφγεζεο. 

  Ο ρξήζηεο, πξηλ μεθηλήζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθιείδσλ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ έρεη  ήδε ζπιιέμεη αιιά θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ ζα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξηνρέο 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη θαηαλφεζε ησλ δηθιείδσλ.    

  Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηνρέο θηλδχλνπ γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί θαηαγξαθή δηθιείδσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά νη δηθιείδεο πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο θαζψο ζεσξνχληαη 

εμνξηζκνχ πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ ιφγσ απάηεο.  

  Α’ θάζε: Γηαπίζησζε φηη έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη ππάξρνπλ δηθιείδεο (Test of Controls: 

Design and implementation) . ηελ θάζε απηή δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ νη δηθιείδεο θαη ε 

πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηθιείδαο, αλ δειαδή έρεη 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. Γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζε απηήο ν ειεγθηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλδπαζκνχο απηψλ: 1). Γνθηκαζία Ρνήο πλαιιαγψλ σο δηαγλσζηηθφ 

εξγαιείν χπαξμεο επαξθνχο δηθιείδαο. Ο ειεγθηήο επηιέγεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θξίλεη σο πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Πξνζδηνξίδεη έλα δείγκα θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, κε ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πιήζνο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζέιεη λα 

απνηππψζεη κε ηελ δηαδηθαζία απηή. ηελ ζπλέρεηα, μεθηλψληαο απφ θάπνην ζεκείν ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαθνινπζεί ηελ ζπλαιιαγή ζε φια ηα πξνεγνχκελα θαη επφκελα ζηάδηα ηεο. 

Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ν ειεγθηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηηο εμήο 

δηαδηθαζίεο: 2α) Παξαηήξεζε: είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ειεγθηήο παξαηεξεί ηελ 

ιεηηνπξγία κηαο δηθιείδαο. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ηελ πξψηε ελέξγεηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο θαη ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ 

ζχληαμε κηαο ζπλνπηηθήο αλαθνξάο  2β) Δπηζεψξεζε: πξφθεηηαη γηα επηζεψξεζε εγγξάθσλ, 

ζηνηρείσλ, θαηαζηάζεσλ θιπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη έλαο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο. Ζ 

επηζεψξεζε είλαη ν πην εχθνινο θαη άκεζνο ηξφπνο λα πεηζηεί ν ειεγθηήο θαη λα ηεθκεξηψζεη 

φηη κηα δηθιείδα ππάξρεη, 2γ) Γηεξεπλήζεηο (εξσηήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο): κε ηελ δηαδηθαζία 

απηή ν ειεγθηήο κέζσ εξσηήζεσλ ζην πξνζσπηθφ θαη ηελ δηνίθεζε θαη ζπλεληεχμεσλ 

απνηππψλεη θαη θαηαγξάθεη ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο δηθιείδαο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ 

επηηξέπεη πάληα ηελ ηεθκεξίσζε κέζσ εγγξάθσλ, αλ θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνλ εξσηψκελν ή κε ηελ 

ζχληαμε πξαθηηθνχ ζπλάληεζεο ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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Οη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζκέλα γηα ηελ δηαπίζησζε 

φηη ππάξρεη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε  δηθιείδα ε νπνία έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή.  

Δηδηθφηεξα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ απαηηνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθηηκήζεσλ θαη 

εχινγσλ αμηψλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη γηα ηηο πσιήζεηο ν ρξήζηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζα πξέπεη 

εκπινπηίζεη ηελ θαηαγξαθή γεληθψλ δηθιείδσλ  κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

Όηαλ ν ειεγθηήο θαηαγξάθεη κηα δηθιείδα, δηελεξγεί ζπγρξφλσο έλαλ έιεγρν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο απνθαίλεηαη γηα ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ηεο δηθιείδαο ζε ζρέζε κε 

ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί.   

Δάλ θαηά ηελ θαηαγξαθή δηαπηζησζεί φηη ε δηθιείδα είλαη ειιηπήο σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, ην γεγνλφο απηφ ηζνδπλακεί κε απνπζία δηθιείδαο. Ζ απνπζία δηθιείδαο 

αμηνινγείηαη κε Υακειή δηαζθάιηζε θαη δελ δηελεξγείηαη άιιε δηαδηθαζία.  

ε πεξίπησζε απνπζίαο δηθιείδαο ή αλεπάξθεηαο δηθιείδαο ν ρξήζηεο ζπλππνινγίδεη 

ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη εθφζνλ ε δηθιείδα είλαη ζεκαληηθή ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη θαηαιιήισο θαη αξκνδίσο ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα γηα ηελ απνπζία ηεο 

δηθιείδαο. Ζ ελεκέξσζε ηεο απνπζίαο δηθιείδσλ ζα πξέπεη λα γίλεη γξαπηψο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ έληππν γλσζηνπνίεζεο ζεκάησλ. 

Ο ρξήζηεο κε ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ δηθιείδσλ πνπ θαηαγξάθνληαη σο νξζέο απφ 

άπνςε ζρεδηαζκνχ, κπνξεί λα επηθαιεζηεί γλψζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηθιείδσλ. Με ηελ 

γλψζε απηή απνθηά Υακειή δηαζθάιηζε. Ζ Υακειή δηαζθάιηζε δηαθέξεη απφ απηή πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία δηθιείδαο θαζψο, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ειεγθηή λα εθηειέζεη 

δηαδηθαζίεο επί κηαο νξζά ζρεδηαζκέλεο δηθιείδαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο.   

Β’ Φάζε: Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ (Test of Controls- 

operating effectiveness). ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ηεο 

δηθιείδαο θαη φηη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ε δηθιείδα ιεηηνπξγνχζε. Γηα λα απνθηεζεί 

δηαζθάιηζε φηη ε δηθιείδα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη ν έιεγρνο λα θαιχπηεη φζν 

ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα.   

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο δηαζθάιηζεο απηήο απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ νη αλσηέξσ 

δηαδηθαζίεο παξαηήξεζεο, επηζεψξεζεο θαη δηεξεχλεζεο αιιά θαη δηαδηθαζίεο 

επαλεθηέιεζεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλεθηέιεζεο επηηξέπεη ζηνλ 

ειεγθηή λα ειέγμεη κε άκεζν ηξφπν ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο γηα έλα δείγκα ζπλαιιαγψλ 
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ή εγγξαθψλ ή γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα 

ηνλ πιεζπζκφ.   

Σα βήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο θάζεο είλαη ηα εμήο: α) πξνζδηνξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηεο απφθιηζεο: είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ηη ζα ζεσξεζεί 

απφθιηζε, β) θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο: ην δείγκα κπνξεί λα πξνθχςεη κε 

ζηαηηζηηθφ ηξφπν κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο ή κε κε ζηαηηζηηθφ ηξφπν κε ηελ 

ρξήζε πηλάθσλ κε έηνηκα δείγκαηα, γ) παξαηήξεζε, επηζεψξεζε, δηεξεχλεζε θαη 

επαλεθηέιεζε ησλ «αληηθεηκέλσλ» ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη απφθιηζε  

Υξεζηκνπνίεζε ηεθκεξίσζεο πνπ απνθηήζεθε ζε πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο 

Σν ΓΠΔ 330 «Αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο», δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη σο ηεθκεξίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ, 

ηεθκεξίσζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ν ειεγθηήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη σο ηεθκεξίσζε δηθιείδσλ, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο είλαη νη 

θαησηέξσ: α) χπαξμε πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ε εηαηξεία, έρεη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο π.ρ. ζπζηήκαηα ISO θιπ), β) χπαξμε ρεηξνλαθηηθψλ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλσλ δηθιείδσλ (ε απηνκαηνπνίεζε νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα), γ) 

χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ δηθιείδσλ IT, δ) χπαξμε αιιαγψλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο 

ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ηεθκεξηψλεηαη κε ηεθκεξίσζε πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη χπαξμε 

απνθιίζεσλ θαη ε) ζεκαληηθφηεηα ηεο δηθιείδαο γηα ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν.   

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επαλαιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά θάζε 3 ρξφληα αλ δελ έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο ζηηο δηθιείδεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη 

ππάξμεη αιιαγή ζε δηθιείδα, απηή ειέγρεηαη γηα ηελ επάξθεηα ηεο ζηελ ρξήζε πνπ 

ζπληειέζηεθε ε αιιαγή (ΓΠΔ 330, παξάγξαθνο 14).  

Βαζκνιφγεζε δηθιείδσλ.  

Ζ χπαξμε αλεπαξθψλ δηθιείδσλ ηζνδπλακεί κε ρακειή δηαζθάιηζε θαη δελ 

εμεηάδεηαη πεξεηαίξσ αιιά νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη 

ελδερνκέλσο θαη ζε ζέκα εμαίξεζεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ.  

Καη’ αληηζηνηρία, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθιείδσλ πξνθχςεη 

αλεπάξθεηα, ζχκθσλα κε ην ΓΠΔ 265 «Κνηλνπνίεζε ειιείςεσλ ζε εζσηεξηθέο δηθιίδεο 

ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε», ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ην 



 

54 

 

 

γλσζηνπνηήζεη ζηνπο αζθνχληεο ηελ δηαθπβέξλεζε θαη ελδερνκέλσο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ 

επίδξαζε ηεο αλεπάξθεηαο απηήο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ (Δγρεηξίδην PKF International). 

Όζνλ αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ εμεηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε δηαζθάιηζε πνπ θαηέρεη ν ειεγθηήο απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθιείδσλ είλαη 

αλεπαξθήο, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξψην κέιεκα ηνπ 

είλαη λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε γηα ηηο αλαθχπηνπζεο δπζιεηηνπξγίεο θαη ελ ζπλέρεηα, 

αλάινγα κε ην θαηά πφζν νη επηπηψζεηο απηέο αμηνινγνχληαη σο νπζηψδεηο ή/θαη δηάρπηεο, λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηε γλψκε ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ ειεγθηηθή επηζηήκε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνινπζψληαο 

ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο θαη ησλ γεληθφηεξσλ εμειίμεσλ ζην νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Ο έιεγρνο φκσο ησλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζεκαληηθφο θαη νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ δηαρξνληθά παξακέλνπλ νη ίδηνη. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απνηειεί κηα 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί θαη ζε κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, κηαο θαη ν θχξηνο φγθνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα 

απαξηίδεηαη απφ απηέο. Δίλαη ζπλήζσο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπνπ δελ ππάξρεη ε 

πνιπηέιεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζπρλά ζπλαληάηαη θαθνδηαρείξηζε κε 

δπζκελή, ηειηθά, απνηειέζκαηα. Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θπξίσο 

ζπκβνπιεπηηθφο σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνιακβάλνληαη ιάζε, είηε εθνχζηα, είηε αθνχζηα θαη 

λα επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε απψηεξε βησζηκφηεηα ηεο. 

Έλα ηζρπξφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληειεί επίζεο θαη ζηε δηελέξγεηα ελφο 

αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ωο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, απηφο παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο, δε 

δηαζθαιίδεη φκσο ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, νχηε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε δηνίθεζε έρεη δηεθπεξαηψζεη ην έξγν ηεο. Έρνληαο 

επηβεβαησζεί ε χπαξμε ελφο επαξθνχο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ην έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζίζηαηαη απηνκάησο επθνιφηεξν θαη πην 

ζηνρεπκέλν γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ηνκείο. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο κεηά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηθιείδσλ απηήο, καδί κε ηηο ινηπέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο, θαζνξίδεη θαηάιιεια ηε θχζε θαη 

ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαη δχλαηαη λα εθθξάζεη γλψκε γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηέρνπλ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή 

ιάζνο.  
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Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν, νη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο λα δξάζνπλ επηθνπξηθά ε κηα πξνο 

ηελ άιιε, θαη νη δχν καδί, σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη λα 

ππνβάιινπλ, ε θάζε κηα απφ ηε κεξηά ηεο, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηψλ, ηφζν ζε ινγηζηηθφ, φζν θαη ζε δηαρεηξηζηηθφ 

επίπεδν. Δίλαη δεδνκέλν άιισζηε πσο ν έιεγρνο ζε θάζε κνξθή ηνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη εθαξκφδεηαη ζσζηά απνηειεί κηα ιεηηνπξγία πνπ πξνάγεη, κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, ην 

ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δλ θαηαθιείδη, λα επηζεκαλζεί φηη απνηειεί πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ην 

γεγνλφο φηη δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο κέζνδνη, ψζηε λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο χπαξμεο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ηνπ είδνπο 

γλψκεο πνπ εθθξάδεηαη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο ε ζπζρέηηζε ηνπο, βάζεη ζηνηρείσλ εμαρζέλησλ 

απφ εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, νη νπνίεο θαηά θαλφλα δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ππφθεηληαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν. 
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