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Περίληψη 

Τα τελευταία 50 χρόνια η επιχειρηματική δραστηριότητα γνώρισε μία σημαντική άνθηση σε 

διεθνές επίπεδο. Παράλληλα εμφανίστηκαν πολλές προκλήσεις σε διάφορους τομείς των 

εταιρειών όπως η διοίκηση, η διαχείριση των οικονομικών αλλά και η συμμόρφωση με τα 

ρυθμιστικά πλαίσια μέσα στα οποία ασκούν τις δραστηριότητες τους.  

Η εξέλιξη αυτή επέφερε την ανάγκη για καλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν στο εσωτερικό τους αλλά και στην αξιοπιστία των στοιχείων που 

παρουσιάζουν μέσα από την οποία αντανακλάται η συνολική τους εταιρική δραστηριότητα. 

Πέρα από τον ενδεδειγμένο τρόπο παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων με τον οποίο 

ασχολείται η επιστήμη της Λογιστικής, μεγάλο ρόλο διαδραματίζει και ο έλεγχος εγκυρότητας 

αυτών των στοιχείων. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της Ελεγκτικής και προϋπόθεση 

αποτελεί η θέσπιση του Εσωτερικού Ελέγχου στις επιχειρήσεις. Ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί 

να λειτουργήσει ως δικλίδα ασφαλείας σε περιπτώσεις που η διοίκηση των εταιρειών λειτουργεί 

με αθέμιτες πρακτικές οι οποίες μπορούν να έχουν συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής 

οργάνωσης από τους εργαζομένους μέχρι και τους μετόχους.   

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας του 

Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης. Εξετάζει τα χαρακτηριστικά 

του ελέγχου όταν πραγματοποιείται μέσα από την επιχείρηση (εσωτερική ανάθεση) αλλά και την 

ανάθεση του σε ελεγκτές εκτός της εταιρείας (εξωτερική ανάθεση). Βασική προϋπόθεση για την 

κατανόηση της αναγκαιότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι η επεξήγηση των εννοιών της 

Ελεγκτικής ως επιστήμη στον τομέα της Διοίκησης και των Οικονομικών αλλά και της έννοιας 

του Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζεται 

αναλυτικά η περίπτωση του σκανδάλου της Enron με το οποίο γίνεται κατανοητό πως στην 

πράξη, η άσκηση αθέμιτων πρακτικών μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση εταιρικών 

κολοσσών με δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικά 

Στη σύγχρονη εποχή οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα σύνθετο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον με απώτερο στόχο την επιβίωση και την κερδοφορία τους. Ο τρόπος με τον οποίο 

οργανώνονται οι επιχειρήσεις και οι λειτουργίες τους αποτελεί ένα διαρκές και συστηματικό 

αντικείμενο έρευνας στην οικονομική επιστήμη. Οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αποτελούν 

τον κύριο μοχλό ανάπτυξης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και η πορεία τους επηρεάζει 

πολλές πτυχές της οικονομικής καθημερινότητας των ανθρώπων. Είναι σαφές πως η πορεία των 

εταιρειών, σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, έχει αντίκτυπο στην απασχόληση των 

εργαζομένων, στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, στις εμπορικές συναλλαγές και γενικότερα 

στο κοινωνικό σύνολο. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους 

τους. 

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον διευρύνεται και η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους 

ρυθμούς παρουσιάζονται μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες από τις οποίες οι εταιρείες 

προσπαθούν να επωφεληθούν. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε παρακολουθήσει μία σειρά 

ιδιωτικοποιήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών σε διεθνή κλίμακα, που έχουν επηρεάσει άμεσα 

τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας τους και έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ένα πλαίσιο 

μέσα στο οποίο θα εποπτεύεται και θα ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός των εταιρειών. Βασικό 

συστατικό για την επιτυχή επιδίωξη των στόχων αποτελεί η οργάνωση της διοίκησης της 

εκάστοτε εταιρείας και οι πρακτικές που ακολουθεί.  

Σημαντικό ρόλο στη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της διαδραματίζει η ελεγκτική, η οποία 

πραγματεύεται τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε 

επιχειρήσεις ή φορείς που στοχεύουν στη διαφύλαξη και σωστή διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (Κάντζος-Χονδράκη, 2006). Η 

ελεγκτική ως κλάδος των οικονομικών και του management είναι συγχρόνως και επιστήμη αλλά 

και τεχνική. Ο ρόλος της ως επιστήμη έγκειται στο ότι μέσα από τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς 
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καινούρια γνώση και ως τεχνική διότι ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου τον οποίο έχει ως 

αποστολή να φέρει εις πέρας.  

Η ελεγκτική ασχολείται με τρία  βασικά θέματα (Pickett, 2003): 

 To αντικείμενο του ελέγχου, που αφορά το τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο 

έλεγχος και ποιος είναι ο σκοπός που επιδιώκει. Για τη διενέργεια του ελέγχου 

ενδιαφέρονται οι μέτοχοι, οι διοικούντες και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

επιχείρησης. 

 Το υποκείμενο του ελέγχου, το οποίο αναφέρεται στον ίδιο τον ελεγκτή. Εξετάζεται 

δηλαδή, ποιοι θα πρέπει να διενεργούν τον έλεγχο, τι προδιαγραφές θα πρέπει να 

πληρούν και ποια πρέπει να είναι τα προσόντα τους ώστε να ανταπεξέλθουν στο 

καθήκον τους ως ελεγκτές. 

 Τις διαδικασίες του ελέγχου, δηλαδή, τις επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές που 

ακολουθούνται για τη διενέργεια του ελέγχου και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Επιπλέον η ελεγκτική μπορεί να διακριθεί ανάλογα με το αντικείμενο, το υποκείμενο αλλά και 

τη διάρκεια σε διάφορους ελέγχους. 

Διάκριση Αναλόγως του Αντικειμένου του Ελέγχου 

Οι έλεγχοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. 

Ανάλογα, λοιπόν, με το αντικείμενο μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες 

(Νεγκάκης-Ταχυνάκης, 2013): 

 Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων, κατά τους οποίους διαπιστώνεται η ορθή 

κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα λογιστικά 

πρότυπα. Η διαχείριση και καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται 

με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα, ακεραιότητα και αμεσότητα τους. Επίσης, 

θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η καταγραφή τους να γίνεται 

με υπευθυνότητα. 

 Έλεγχοι συμμόρφωσης, με τους οποίους διαπιστώνεται ο βαθμός συμμόρφωσης του 

ελεγχόμενου σε συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες. Έτσι, διασφαλίζεται η τήρηση 

των καθιερωμένων πολιτικών στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, της ισχύουσας 

νομοθεσίας και των διατάξεων που ισχύουν για τις εταιρικές διαδικασίες. 
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 Λειτουργικοί (Διαχειριστικοί) Έλεγχοι, είναι οι έλεγχοι με τους οποίους 

παρακολουθούνται οι λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας σε συνάρτηση με τους 

στόχους που έχει θέσει. Οι αποφάσεις και οι διαδικασίες αξιολογούνται και παρέχονται 

τα κατάλληλα εργαλεία για την καλύτερη εφαρμογή τους. 

 Διοικητικοί Έλεγχοι, οι οποίοι αξιολογούν το βαθμό κατά τον οποίο επιτυγχάνονται οι 

στόχοι που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της εταιρείας. 

 Έλεγχοι Οικονομικού Εγκλήματος, όπου διερευνάται η ύπαρξη ή μη απάτης στη 

διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών και  στην αποτύπωση των οικονομικών 

στοιχείων. 

 Έλεγχοι Συστημάτων Πληροφόρησης, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των 

πληροφοριών. 

 Ειδικοί Έλεγχοι, που δεν εντάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

Διάκριση Αναλόγως του Υποκείμενου και της Διάρκειας του Ελέγχου 

Ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου (δηλαδή τον ελεγκτή που τον διενεργεί) και τη σχέση 

που έχει με την υπό έλεγχο εταιρεία, οι έλεγχοι διακρίνονται σε (Καραμάνης, 2008): 

 Εσωτερικούς, που διενεργούνται από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της ίδιας της 

επιχείρησης, τους λεγόμενους εσωτερικούς ελεγκτές. 

 Εξωτερικούς, που διενεργούνται από ελεγκτές οι οποίοι δεν έχουν εξαρτημένη σχέση 

εργασίας με την επιχείρηση και προσκαλούνται συνήθως από τους μετόχους ή τη 

διοίκηση για αυτό το σκοπό. 

 Μικτούς, κατά τους οποίους εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές συνεργάζονται για τη 

διενέργεια ελέγχου σε μια οικονομική μονάδα. 

Επίσης, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια για την οποία διενεργούνται, οι έλεγχοι χωρίζονται σε: 

 Μόνιμους ή Διαρκείς, που διενεργούνται σε συνεχή βάση και λαμβάνουν χώρα κατά 

την εκτέλεση της οικονομικής πράξης, συναλλαγής ή οικονομικής λειτουργίας. 

 Τακτικούς ή Περιοδικούς, που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

διενεργούνται αποκλειστικά από εσωτερικούς ελεγκτές. 
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 Έκτακτους ή Περιστασιακούς, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα σε έκτακτες περιπτώσεις με 

εντολή της διοίκησης ή των εσωτερικών  ελεγκτών.  

Εν κατακλείδι, η ανάγκη για έλεγχο στις επιχειρήσεις είναι πρωτεύουσας σημασίας στα πλαίσια 

της διοίκησης της. Με την ελεγκτική να λειτουργεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο οι επιχειρήσεις 

μπορούν να παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες τους και να λειτουργούν μέσα στα 

πλαίσια της νομιμότητας. Θα επιχειρήσουμε να μην επεκταθούμε σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα 

της ελεγκτικής όπως τα νομικά πλαίσια και τις εξειδικευμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 

ελεγκτές ώστε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου μέσα στον οποίο θα 

παρουσιαστούν πολλά από αυτά τα ζητήματα. 

 

1.2 Αντικείμενο και Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 
 

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τη μορφή των σχέσεων σε μια εταιρική οντότητα και το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο διοικείται και ελέγχεται δεδομένης της σημασίας που έχουν οι 

επιχειρήσεις στο βιοτικό επίπεδο των χωρών. Οι εταιρικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα 

μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνεχώς προσαρμόζεται και μεταβάλλεται προκειμένου 

να εξυπηρετείται και να προωθείται η υγιής επιχειρηματικότητα. 

Τα αντικείμενα που αναλύονται στην εργασία έχουν να κάνουν με την ευρύτερη έννοια 

της ελεγκτικής. Αφού παρουσιάσουμε κάποιες βασικές αρχές που την διέπουν θα ασχοληθούμε 

με το κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου και τις δύο επικρατούσες μορφές ανάθεσης του. Ο 

εσωτερικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσα από την επιχείρηση είτε με ανάθεση 

του σε εξωτερικούς ελεγκτές. Θα μελετηθούν οι βασικές έννοιες των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, οι αρχές μέσα στις οποίες πραγματοποιείται και η συνεισφορά του στην καλύτερη 

λειτουργία των εταιρειών. Έπειτα, γίνεται παρουσίαση της εξωτερικής ανάθεσης του ελέγχου 

και των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης διαδικασίας. Επιτυγχάνεται, λοιπόν, μία σύγκριση 

των δύο μεθόδων ανάθεσης. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο θα εξετάσουμε την περίπτωση απάτης της 

Enron όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να 

υπάρξει στον έλεγχο μιας εταιρείας και τις πρακτικές που μπορεί να ακολουθηθούν και να 

οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες. 
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Σκοπός των παραπάνω είναι κατά κύριο λόγο η κατανόηση του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και η ανάδειξη του σε σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Επίσης, μπορούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για το ποια είναι η πιο κατάλληλη μορφή 

ανάθεσης του και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Παράλληλα, γίνεται επισκόπηση των 

αρχών που θα πρέπει να διέπουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

ελεγκτές ώστε μέσω του εσωτερικού ελέγχου να προαχθεί η υγιής ανταγωνιστικότητα και η 

οικονομική ανάπτυξη. 

 

1.3 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Η διάρθρωση της εργασίας ξεκινάει με ένα 

εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται επιγραμματικά το αντικείμενο της εργασίας, ο 

σκοπός της όπως και η χρησιμότητα του περιεχομένου της στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί και αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο και τη διάκριση του ανάλογα με τη φύση 

της ανάθεσης του, καθώς και τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών. 

Στο Κεφάλαιο 3, αναπτύσσεται το κυρίως θέμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Γίνεται 

ανάλυση της έννοιας και των σκοπών που εξυπηρετεί στη σύγχρονη επιχειρηματική 

δραστηριότητα όπως και του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν τον 

Εσωτερικό Έλεγχο. Εν συνεχεία, γίνεται η διάκριση και η ανάλυση του τρόπου εφαρμογής του 

με εσωτερική και εξωτερική ανάθεση και η σύγκριση των δύο μεθόδων.  

Στο κεφάλαιο 4, αναλύεται η υπόθεση της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών και 

συναφών προϊόντων, Enron, ώστε να διαπιστώσουμε πως η παραποίηση στοιχείων και η σαθρή 

παρουσία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να επηρεάσει την πορεία των εταιρειών και να οδηγήσει 

ακόμα και στην κατάρρευση τους. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας για τις μορφές 

του Εσωτερικού Ελέγχου, οι δυσκολίες που προέκυψαν στη διάρκεια εκπόνησης της 
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διπλωματικής εργασίας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν γύρω από το θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγικά 
 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν διάφορες έρευνες με τα αποτελέσματα 

τους, έχοντας ως στόχο να προβληθούν και άλλες μελέτες για το θέμα του Εσωτερικού Ελέγχου 

και της λειτουργίας του είτε από Εσωτερικούς Ελεγκτές είτε από Εξωτερικούς Ελεγκτές, έτσι 

ώστε να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρεται 

ο συγγραφέας - ερευνητής, αλλά και το θέμα που ερευνά. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται και η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των συμπερασμάτων καθώς και τα τελικά 

συμπεράσματα της κάθε έρευνας. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τον προσωπικό σχολιασμό 

και την προσωπική κριτική για την βιβλιογραφική επισκόπηση που σας παρουσιάστηκε. 

 

2.2 Έρευνες για τον Εσωτερικό Έλεγχο 
 

Οι Ma’ayan et al. (2016), έκαναν μία έρευνα η οποία πραγματεύεται τους Εσωτερικούς ελέγχους 

στις οργανωτικές μονάδες στο Ισραήλ. Η έρευνα αυτή δοκιμάζει ένα μοντέλο, το οποίο εξετάζει 

τον ρόλο των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των εσωτερικών ελεγκτών, στη διευκόλυνση 

της μάθησης των εσωτερικών ελέγχων, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους. Οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι, η υποστήριξη των ανώτατων διοικητικών στελεχών για τον εσωτερικό έλεγχο, 

καθώς επίσης και η ικανότητα των ελεγκτών, διευκολύνει τους ελέγχους και βοηθάει τις 

ελεγκτικές μονάδες να βελτιώσουν την ηθικότητα, την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας των στοιχείων με χρονική 

υστέρηση, παρέχουν υποστήριξη για υποτιθέμενη έμμεση σχέση μεταξύ της ικανότητας των 

ελεγκτών και της σχέσης ελεγκτή και ελεγχόμενου καθώς και τρία μέτρα, την ηθική 

συμπεριφορά, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. 

Επιπρόσθετα, σε μία έρευνα των Johl et al. (2013) προσπαθούν να εξετάσουν την 

επιρροή της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου στον ολοένα και περισσότερο κοινό 
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μηχανισμό εσωτερικής διακυβέρνησης, για την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων μίας 

επιχείρησης σε μία αναπτυσσόμενη χώρα, όπως η Μαλαισία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τη 

σχέση μεταξύ της λειτουργίας του Εσωτερικού ελέγχου και των μη-κανονικών δεδουλευμένων 

αλλά και εάν το διοικητικό συμβούλιο παίζει κάποιο ρόλο μεσολαβητή στη σχέση. Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα είναι ένα σύνολο δεδομένων από τις 

απαντήσεις της έρευνας και αρχειακών δεδομένων. Τα ευρήματα αυτής της παλινδρόμησης 

έδειξαν μια απροσδόκητη θετική σχέση μεταξύ της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και των 

μη-κανονικών δεδουλευμένων. Αυτή η σχέση εξαρτάται από το κατά πόσο οι εταιρείες 

αναθέτουν σε τρίτους τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου και κατά πόσο αυτές συνδέονται 

πολιτικά. Επιπλέον, η έρευνα αυτή δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου και των μη-κανονικών δεδουλευμένων είναι αρνητική και συγκεκριμένα η οργανωτική 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, οι οικονομικές δραστηριότητες ελέγχου και η επένδυση, 

σχετίζονται με την χαμηλή εισοδηματική αύξηση των μη-κανονικών δεδουλευμένων. 

Εν συνεχεία, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση της ποιότητας της διοίκησης με την ποιότητα 

του εσωτερικού ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι οι χαμηλές προκαθορισμένες 

μεταβλητές για την ποιότητα της διοίκησης και οι συντελεστές ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου είναι αρνητικά συσχετισμένες με τα μη-κανονικά δεδουλευμένα, η μεταβλητή 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών είναι θετικά συσχετισμένη με τα μη-

κανονικά δεδουλευμένα. Δείχνοντας έτσι, την πιθανότητα μίας υποκατάστασης αυτών των δύο. 

Οι συνέπειες των ευρημάτων τους έδειξαν ότι, κάποια χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς, και αυτά 

τα ευρήματα αναμένεται να ενημερώσουν το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλων 

ρυθμιστικών φορέων για το ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό 

μηχανισμό εσωτερικής διακυβέρνησης και μπορεί να συνδράμει στην αγορά, στις κανονιστικές 

μεταρρυθμίσεις, στις αλλαγές και να ενημερώσει τον αναθεωρημένο Μαλαισιανό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης.   
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2.3 Έρευνες για την Εξωτερική Ανάθεση του Ελέγχου (Outsource) 
 

Σύμφωνα με την έρευνα των Davidson et al. (2013) οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πρόθυμοι να 

βασιστούν  κατά κύριο λόγο στο έργο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όταν η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει ανατεθεί εξωτερικά,  αντίθετα δηλαδή, με την 

περίπτωση που η λειτουργία τού πραγματοποιείται εκ των έσω. Επιπλέον, μέσα από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι όταν χρησιμοποιείται περιοδικός έλεγχος, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές βασίζονται περισσότερο στην εξωτερική ανάθεση παρά στην εσωτερική. 

Ωστόσο, όταν υπάρχει συνεχής έλεγχος η εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών δεν διαφέρει είτε 

πρόκειται για outsourcing είτε για in-house. Τέλος, οι προηγούμενες βιβλιογραφίες 

υποδηλώνουν  πως η εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε 

υψηλότερα επίπεδα εξάρτησης, δηλαδή τίθεται κίνδυνος για την ανεξαρτησία του ελεγκτή  και 

στη συνέχεια σε χαμηλότερο κόστος εξωτερικού ελέγχου. 

Ακόμη μία μελέτη που αφορά τον Εσωτερικό έλεγχο μέσα από outsourcing διαδικασία 

είναι αυτή των Munro et al. (2010), η οποία εξετάζει την επιρροή της εξωτερικής ανάθεσης του 

εσωτερικού ελέγχου και τη συμμετοχή στη διαβούλευση της εξάρτησης του εξωτερικού ελεγκτή 

με την  εργασία πάνω στον εσωτερικό έλεγχο. Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής προσπαθούν  να 

εξετάσουν εάν αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την εξάρτηση από εργασίες εσωτερικού ελέγχου 

που έχουν ήδη αναληφθεί και τη χρήση των εσωτερικών ελεγκτών ως βοηθοί, με διάκριση της 

αξιολόγησης του ελέγχου και του ουσιαστικού ελέγχου. Μέσα από την έρευνα προκύπτει ότι οι 

εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν ως επί το πλείστων  τους εσωτερικούς ελεγκτές ως βοηθούς.   

Γενικά, οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τον εσωτερικό έλεγχο περισσότερο για γεγονότα 

αξιολόγησης ελέγχου. 

Η μελέτη των Carey et al. (2006), εξετάζει την έκταση και τους καθοριστικούς 

παράγοντες της εξωτερικής ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε ένα δείγμα 304 εταιρειών 

εισηγμένων στο χρηματιστ0ήριο της Αυστραλίας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι 99 

(31%) από τις ερωτηθέντες εταιρείες εισάγουν τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου και από 

αυτές 45 (45,45%) εταιρείες αναθέτουν σε εξωτερικές εταιρείες είτε μερικώς είτε εξολοκλήρου 

τις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου. Η βασική υπόθεση αναπτύχθηκε για να εξετάσει 

την επιρροή των τεσσάρων καθοριστικών παραγόντων της εξωτερικής ανάθεσης του 
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εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, της εξοικονόμησης του κόστους, του μεγέθους της επιχείρησης, 

της τεχνογνωσίας του εξωτερικού παρόχου, της εταιρικής στρατηγικής της εξωτερικής ανάθεσης 

των μη βασικών δραστηριοτήτων. Η εξεταζόμενη υπόθεση βασίζεται σε μία υλικοτεχνική 

ανάλυση παλινδρόμησης με την εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου να αποτελεί μία 

εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία υποστηρίζει έντονα τη τεχνική επάρκεια και την εξοικονόμηση 

του κόστους ως σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την εξωτερική ανάθεση του 

εσωτερικού ελέγχου. Παρ’ όλα αυτά το μέγεθος δεν φάνηκε να σχετίζεται με την εξωτερική 

ανάθεση στο μοντέλο αυτό. Περεταίρω αναλύσεις έδειξαν ότι εταιρείες που εισήγαγαν τον 

εσωτερικό έλεγχο για πρώτη φορά μέσω outsourcing τείνουν να είναι μικρότερες, και για το 

επιμέρους δείγμα των 71 εταιρειών, οι οποίες παλιότερα είχαν υιοθετήσει τις υπηρεσίες του 

εσωτερικού ελέγχου, η εξωτερική ανάθεση είναι η μέθοδος που επικρατεί μεταξύ των 

μεγαλύτερων εταιρειών. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το 75% των εταιρειών που αναθέτουν σε 

εξωτερικούς ελεγκτές τον εσωτερικό τους έλεγχο, τον αναθέτουν σε αυτούς που τους ασκούν 

και εξωτερικό έλεγχο, δηλαδή, τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος γίνεται από 

τους ίδιους παρόχους. Ο κύριος λόγος που οι επιχειρήσεις δέχονταν τις υπηρεσίες και για τους 

δύο ελέγχους από το ίδιο άτομο ήταν ο οικονομικός, διότι το κόστος ήταν μικρότερο. Ωστόσο, 

για πολλούς υπάρχει κίνδυνος για την ελεγκτική ανεξαρτησία μέσα από αυτή τη διαδικασία. 

Κάτι που εγείρει διάφορα ζητήματα για τη διαχείριση της ελεγκτικής ανεξαρτησίας και 

αντικειμενικότητας. 

Άλλη μία έρευνα είναι αυτή των  Ahlawat et al. (2004), η οποία εξετάζει εάν η εξωτερική 

ανάθεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελέγχου είναι ευάλωτη ως προς τους πελάτες σε 

σχέση με την εσωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου, η οποία μπορεί να είναι ευαίσθητη 

στη συνηγορία του εργοδότη. Η λειτουργία του Εσωτερικού ελέγχου εξελίσσεται από την 

παραδοσιακή λειτουργία του ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα ενεργειών, οι 

οποίες προσθέτουν αξία στους οργανισμούς. Επιπρόσθετα, οι οικονομικές πιέσεις οδήγησαν 

ορισμένες εταιρείες να στραφούν σε εξωτερική ανάθεση των καθηκόντων του εσωτερικού 

ελέγχου. Οι διαρκείς αλλαγές προκάλεσαν κάποια θέματα ανησυχίας σχετικά με τη πιθανή 

έλλειψη αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ήταν η εξής: 66 μέλη του Ινστιτούτου 
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Εσωτερικών Ελεγκτών ολοκλήρωσαν μία μελέτη περίπτωσης με θέμα ένα σενάριο εταιρικής 

εξαγοράς. Από τους 66 συμμετέχοντες, οι 35 ήταν από εταιρείες (in house) και οι 21 ήταν από 

τις 4 μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες του κόσμου. Η συνηγορία χειραγωγήθηκε, ζητώντας από 

τους συμμετέχοντες να υποθέσουν το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή είτε για τον αγοραστή είτε 

για τον πωλητή από το προτεινόμενο τμήμα. Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρχε 

σημαντική προάσπιση του εργοδότη στις απόψεις και των in-house αλλά και των outsource 

εσωτερικών ελεγκτών. Ωστόσο, η προάσπιση του εργοδότη ήταν λιγότερο σοβαρή με την 

εξωτερική ανάθεση. 

Τέλος, το άρθρο των Swanger et al. (2001) παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας μελέτης 

δύο φάσεων. Η μελέτη αυτή αφορά την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή, όταν η ελεγκτική 

εταιρεία παρέχει τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Αρχικά, 

αναφέρεται πως η ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες έχει 

εντείνει τους φόβους διάφορων πολιτικών παρατάξεων, όπως του SEC, για πιθανή απομείωση 

της ανεξαρτησίας. Σύμφωνα, με τους συγγραφείς οι φόβοι αυτοί προκύπτουν από την αυξημένη 

οικονομική εξάρτηση, η οποία υπάρχει όταν παρέχονται επιπρόσθετες υπηρεσίες ελέγχου στους 

πελάτες. Καθώς και από την μακροχρόνια άποψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία λειτουργία 

διαχείρισης ασυμβίβαστη με την λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου. 

Στην 1
η
 φάση της έρευνας προέκυψε σαν αποτέλεσμα ότι, η ανεξαρτησία του ελεγκτή 

είναι μεγαλύτερη όταν η εταιρεία έχει δικό της προσωπικό εσωτερικού ελέγχου ή όταν 

προσλαμβάνει μία ελεγκτική εταιρεία, παρά όταν ο εξωτερικός ελεγκτής εκτελεί και τις 

λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου. Στην 2
η
 φάση της έρευνας προκύπτει ότι η ανεξαρτησία 

του ελεγκτή είναι υψηλότερη όταν οι υπηρεσίες ελέγχου παρέχονται από ένα διαφορετικό τμήμα 

της ελεγκτικής εταιρείας. Οι αντιλήψεις δεν διαφέρουν μεταξύ της ολικής και μερικής 

λειτουργίας του outsourcing, οι οποίες αντικρούονται από τους πρόσφατους περιοριστικούς 

κανόνες για την έκταση των ρυθμίσεων της εξωτερικής ανάθεσης. 
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2.4 Συμπεράσματα Κεφαλαίου 
 

Με βάση την τρέχουσα βιβλιογραφική επισκόπηση αυτό που μπορεί κανείς να συμπεράνει για 

τον εσωτερικό έλεγχο είναι ότι είναι μία διαδικασία, η οποία χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο από τις οικονομικές οντότητες για την επίτευξη των στόχων της διοίκησης. 

Ωστόσο, από διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για την ανάθεση του εσωτερικού 

ελέγχου σε ελεγκτικές εταιρείες προέκυψε ότι οι περισσότεροι αναθέτουν τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου σε τρίτους και μάλιστα στα ίδια πρόσωπα που τους ασκούν και τις 

διαδικασίες του εξωτερικού ελέγχου, διότι έτσι επιτυγχάνουν χαμηλότερο κόστος και 

μεγαλύτερη αξία. Σύμφωνα όμως με τα ευρήματα συμπεραίνει κανείς ότι, αυτή η επιλογή 

εγκυμονεί κινδύνους ως προς την ελεγκτική ανεξαρτησία και κατ’ επέκταση ως προς την 

αξιοπιστία και τη νομιμότητα της ελεγχόμενης μονάδας, άρα και της ελεγκτικής εταιρείας, διότι 

η αξιοπιστία μίας εταιρείας εξαρτάται και από τα δύο μέλη που απαρτίζουν τη συνεργασία.  

Από διάφορα σκάνδαλα που προέκυψαν μεταξύ ελεγκτικών εταιρειών και ελεγχόμενων 

εταιρειών είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι η επίτευξη του κέρδους είναι ένας στόχος για 

κάθε οικονομική μονάδα και πολλές φορές για να επιτευχθεί, άτομα σε θέσεις κύρους συναινούν 

είτε σε μία πλαστή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων είτε σε μία κρυφή συμφωνία. Το 

ανθρώπινο στοιχείο μπορεί πολύ εύκολα να κυριευθεί από απληστία και να αρχίζει να πράττει 

σύμφωνα με το συμφέρον. Γι’ αυτό θα ήταν πιο σοφό να μην μπερδεύονται τα στάδια του 

ελέγχου και να μην γίνονται από τα ίδια πρόσωπα και ο λόγος είναι απλός. Δημιουργείται μία 

επιπλέον οικειότητα μεταξύ της ελεγκτικής εταιρείας και της ελεγχόμενης και αυτό επιφέρει μια 

σχέση υψηλής εξάρτησης του ελεγκτή με την επιχείρηση και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 

καταπάτηση του Δεοντολογικού Κώδικα των ελεγκτών. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη δική μου γνώμη και αντίληψη, μία επιχείρηση θα πρέπει να 

αναθέτει σε μία ελεγκτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο όταν αυτός είναι περιοδικός για να 

είναι ακόμη πιο αξιόπιστη η διαδικασία και γιατί λόγω ανταγωνισμού οι ελεγκτικές εταιρείες θα 

απαρτίζονται από κατάλληλα και σωστά καταρτισμένα άτομα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ασκούν 

τα ίδια άτομα και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο. Κάθε έλεγχος θα πρέπει να γίνεται 

από διαφορετικά άτομα που να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και το γνωστικό τους επίπεδο να 

είναι ευρύ. Σε αυτή την περίπτωση ένας μετέπειτα εξωτερικός έλεγχος από έναν άλλον ελεγκτή 
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θα μπορέσει να βασιστεί στα ευρήματα που προέκυψαν από τον εσωτερικό έλεγχο και αυτή θα 

είναι μία διαδικασία πιο γρήγορη και λογικά χαμηλότερου κόστους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

3.1 Εισαγωγικά 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον εσωτερικό έλεγχο. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποιοι 

ορισμοί του εσωτερικού ελέγχου είτε από συγγραφείς είτε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή τι 

εξετάζεται και τι αξιολογείται μέσα από τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου. Έπειτα, 

προβάλλεται η σημασία που κατέχει ο εσωτερικός έλεγχος για την προστασία των συμφερόντων 

της διοίκησης κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, καταδεικνύονται τα είδη του εσωτερικού ελέγχου. 

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το κεφάλαιο είναι το 

Σύστημα του Εσωτερικού ελέγχου, όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομικής μονάδας. 

Ακόμα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι δύο θεωρήσεις με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η 

αξιολόγηση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο Κώδικας 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας σύμφωνα με τη IFAC (International Federation Accountants) και 

του ΣΟΕΛ αλλά και η επαγγελματική ανεξαρτησία. Άλλο ένα σημαντικό θέμα που 

αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι επιτροπές ελέγχου αλλά και το σύστημα 

Εσωτερικών Δικλίδων που συμβάλλουν στον έλεγχο της διοίκησης. 

Επιπρόσθετα, αναλύεται η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου μέσα από την εξωτερική 

ανάθεση του, οι λόγοι της ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς ελεγκτές, τα 

πλεονεκτήματα αυτής της ανάθεσης, αλλά και η σύσταση ομάδας για την άσκηση του 

εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τον τύπο ανάθεσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα πρότυπα 

απόδοσης, οι προτεινόμενες πρακτικές στη σχεδίαση του εσωτερικού ελέγχου και η σημαντική 

αξία που κατέχει ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, παρουσιάζεται η δυνατότητα 

του ελεγκτή να προσθέσει επιπλέον αξία μέσα από τον ελεγκτικό σχεδιασμό. 
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3.2 Εννοιολογικός Προσδιορισμός 
 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

συμβουλεύονται πώς να επιτύχουν τους στόχους με το καλύτερο δυνατό τρόπο, να 

διαχειρίζονται τους κινδύνους αλλά και να βελτιώνουν το υπάρχον σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου (Asare, 2009). Σύμφωνα με τον Παπαστάθη (2014), ο Εσωτερικός έλεγχος (Internal 

Auditing) «αναφέρεται στην υπηρεσία Ελέγχου και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή τις επιμέρους λειτουργίες και στο να 

προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες». 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 

για το 1978 ήταν ο εξής: «Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη 

δραστηριότητα αξιολόγησης καθιερωμένη μέσα σε έναν οργανισμό. Είναι ένας έλεγχος ο οποίος 

λειτουργεί εξετάζοντας και αξιολογώντας την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των 

άλλων ελέγχων. Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει τα μέλη του οργανισμού 

να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος τούς παρέχει αναλύσεις, 

αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την ανασκόπηση  των 

δραστηριοτήτων». 

Ωστόσο, το 1999 έδωσε έναν άλλο ορισμό για τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος αναφέρει 

πώς είναι «Μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Επιπλέον, βοηθάει τον 

οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, εφαρμόζοντας μία συστηματική και πειθαρχημένη 

μέθοδο, ώστε να αξιολογήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκτίμησης 

κινδύνου, του ελέγχου και των διοικητικών διαδικασιών». 

Ένας ακόμη ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτός που απέδωσε ο Sawyer το 

2003. Όρισε λοιπόν τον εσωτερικό έλεγχο ως μία συστηματική, αντικειμενική αξιολόγηση των 

εσωτερικών ελεγκτών για τις διάφορες λειτουργίες και ελέγχους μέσα σε έναν οργανισμό, η 

οποία καθορίζει εάν (Karagiorgos, 2011): 

1. Οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες. 

2. Οι κίνδυνοι της εταιρείας εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται. 
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3. Ακολουθούνται οι εξωτερικοί κανονισμοί και οι αποδεκτές εσωτερικές πολιτικές και 

διαδικασίες. 

4. Πληρούνται ικανοποιητικά τα λειτουργικά κριτήρια. 

5. Οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και οικονομικά. 

6. Οι στόχοι της επιχείρησης επιτυγχάνονται αποτελεσματικά. 

Όλα αυτά έχουν ως σκοπό την παροχή συμβουλών, τη διαχείριση, καθώς και τη βοήθεια των 

μελών του οργανισμού στην αποτελεσματική εκτέλεση των κυβερνητικών ευθυνών τους. 

 

3.3 Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Ένας από τους κύριους στόχους του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υπηρεσιών στη 

διοίκηση της επιχείρησης, μέσα από κατάλληλα επιστημονικά καταρτισμένα άτομα (ελεγκτές), 

με στόχο την ορθή και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσα από τον Εσωτερικό έλεγχο εξετάζεται και αξιολογείται (Παπαστάθης, 

2014): 

 Η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων οργάνωσης σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 

 Η ορθή λειτουργία της επιχείρησης, μέσα από σύγκριση των αρχικών στόχων με το 

τελικό αποτέλεσμα.  

 Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και η 

αποτελεσματική διαχείριση του. 

 Η ύπαρξη ή μη επικερδών δραστηριοτήτων, μέσα από επιστημονικές αναλύσεις.  

 Η πορεία των επενδύσεων και αν ακολουθούν τον αρχικό σχεδιασμό.  

 Εάν οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται στις αποφάσεις της διοίκησης. 

Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται συνεπώς, στην καταλληλότητα και στην 

αποτελεσματικότητα των βασικών διευθυντικών ελέγχων που σχετίζονται με πέντε βασικά 

αντικείμενα (Pickett, 1997):  
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1. Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. 

2. Συμμόρφωση στους νόμους, στις πολιτικές, στις διαδικασίες και στους κανονισμούς. 

3. Διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και των συμφερόντων. 

4. Αποτελεσματική εφαρμογή των πόρων. 

5. Επίτευξη των στόχων και των καθηκόντων του οργανισμού. 

 

Καθώς, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης αλλά και για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των 

καθηκόντων της διοίκησης, λειτουργεί σύμφωνα με τα μέτρα που έχει θεσπίσει η διοίκηση. Η 

αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου γίνεται με ορισμένα πρότυπα, που 

δημιούργησε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και τα οποία ορίζουν το σκοπό αλλά και την 

προσωπικότητα του εσωτερικού ελεγκτή. 

Τα πρότυπα αυτά είναι πέντε και θα πρέπει κάθε εσωτερικός ελεγκτής να τα ακολουθεί, αυτά 

είναι τα εξής (Κάντζος-Χονδράκη, 2006): 

 Η ύπαρξη ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας στις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 Η σωστή επαγγελματική κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών. 

 Η ικανότητα να αναγνωρίζει κάθε εσωτερικός ελεγκτής το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

καλείται να εργασθεί. 

 Η ποιότητα των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή. 

 Ο τρόπος διοίκησης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Ωστόσο, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ακεραιότητας, 

αντικειμενικότητας, εχεμύθειας και επάρκειας. Κατά συνέπεια, ένας εσωτερικός ελεγκτής, 

σύμφωνα με τα πρότυπα συμπεριφοράς που θέσπισε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, θα 

πρέπει να είναι ένα άτομο απόλυτα ειλικρινές, το οποίο να διακατέχεται από επαρκείς γνώσεις 

για το αντικείμενο του, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του (στοιχείο της ακεραιότητας). Επιπλέον, οφείλει να εκτελεί τις υπηρεσίες για τις 

οποίες είναι υπεύθυνος, χωρίς να δέχεται δέλεαρ και δώρα από πελάτες και προμηθευτές, για να 
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μην επηρεάσουν την επαγγελματική του κρίση (στοιχείο της αντικειμενικότητας). Τέλος, ο 

εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να μην διαρρέει τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει για 

προσωπικό του όφελος (στοιχείο της εχεμύθειας) αλλά και να είναι σε θέση να ακολουθεί και να 

τηρεί τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της 

διοίκησης (στοιχείο της επάρκειας). 

 

3.4 Η σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Οι συνεχόμενες αλλαγές στα δεδομένα της διεθνούς οικονομίας αλλά και της εγχώριας 

καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ελέγχου σε μία οικονομική μονάδα, διότι μέσα από τον 

εσωτερικό έλεγχο προστατεύονται τα συμφέροντα της διοίκησης της επιχείρησης. 

Οι διοικήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να ελέγξουν εάν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, διότι δεν έχουν την σωστή και αντικειμενική 

πληροφόρηση που απαιτείται. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη μία λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου, η οποία θεωρείται ανεξάρτητη από τη γραμμή παραγωγής.  

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα διοικούνται από 

τους ανθρώπους, και όπως είναι λογικό τα λάθη, οι κλοπές και οι ατασθαλίες είναι έμφυτα στον 

άνθρωπο. Συνεπώς, οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης αποτελούν έναν ισχυρό παράγοντα για 

την ύπαρξη ενός ελέγχου σε μία οικονομική οντότητα, ώστε να μειωθούν τα λάθη, η 

ανειλικρίνεια και η απάτη. 

  Ακόμη, μέσω της θέσπισης του εσωτερικού ελέγχου επιτυγχάνεται ο έγκαιρος 

εντοπισμός των λαθών, για τη διόρθωση τους αλλά και για την καταστολή τους. Θεωρείται ότι 

το λογιστικό σφάλμα είναι απόρροια αμέλειας ή μη γνώσης των λογιστικών κανόνων. Ένας 

ακόμη λόγος που χρήζει σημαντική την ύπαρξη του ελέγχου είναι η πιθανή σύγκρουση 

συμφερόντων που υπάρχει μεταξύ της διοίκησης και των ιδιοκτητών-μετόχων της οικονομικής 

οντότητας. Τέλος, ένας άλλος λόγος ιδιαίτερα πρακτικός, είναι η διευκόλυνση που προσδίδει 

στην εργασία και στη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου ένα ορθό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, παρέχοντας στην επιχείρηση χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αξία. 
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Η υπηρεσία της ελεγκτικής μπορεί συνεπώς να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την 

αποκάλυψη λαθών και να συνεισφέρει στην ορθολογικότερη λειτουργία της επιχείρησης αλλά 

και για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο για τους μετόχους όσο και για τους εργαζομένους 

και τους τρίτους (Καζαντζής, 2006).  

 

3.5 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Τα είδη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι τα εξής (Νεγκάκης-Ταχυνάκης, 2013): 

1) Έλεγχος Παραγωγής (Productions Audit): ασχολείται με τις διαδικασίες της 

παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή με το εάν για παράδειγμα ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός λειτουργεί σωστά, αν τα διάφορα τμήματα της  επιχείρησης απαρτίζονται 

από κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένα στελέχη, αν τα προϊόντα πληρούν τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου και τέλος εάν τηρούνται οι απαραίτητες 

διαδικασίες σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.  

2) Οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits): στοχεύουν στη διασφάλιση του ενεργητικού 

και στην περιουσία της οικονομικής οντότητας και ταυτόχρονα επιδιώκουν οι 

οικονομικές καταστάσεις και τα στοιχεία της επιχείρησης να είναι αληθή, ακριβή και 

αξιόπιστα. 

3) Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits): αφορούν το πλαίσιο και τις διαδικασίες 

συμμόρφωσης προς τις πολιτικές της επιχείρησης. Οι λειτουργικοί έλεγχοι στοχεύουν 

στην αξιολόγηση και στην εκτίμηση της δομής του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου, και 

επιδιώκουν τη δημιουργία νέων συστημάτων ή τη βελτίωση όσων κρίνονται αναγκαία. 

4) Διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits): εξετάζουν το βαθμό διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση τους σε αυτές. Αντικειμενικός 

σκοπός των διοικητικών ελέγχων είναι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης.  
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3.6 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control) σύμφωνα με τον Παπαστάθη (2014), «είναι ένα 

οργανωμένο σύστημα λειτουργιών και διαδικασιών, σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων 

που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην αποτελεσματική λειτουργία για την εξάλειψη 

των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού». 

Αρχικά, η θέσπιση αυτού του συστήματος έχει ως σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο 

υλοποίησης των στρατηγικών στόχων της διοίκησης. Να μπορεί η διοίκηση με τη χρήση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα, κάνοντας 

τα σύγκριση με τους αρχικούς στόχους. Ακόμη, πρέπει να είναι ένα ευέλικτο και 

αποτελεσματικό σύστημα, ικανό να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στα νέα δεδομένα αλλά 

και να επιδιώκει τη βιωσιμότητα της μονάδας. Τέλος, πρέπει να παρέχει κανόνες, οι οποίοι να 

διαχειρίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν την ευρωστία 

και τη βιωσιμότητα της οικονομικής μονάδας.  

 

Περιεχόμενο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει κατάλληλα συστήματα με σκοπό την 

αποτελεσματική λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Τέτοια συστήματα είναι τα ακόλουθα 

(Παπαστάθης, 2014): 

 Οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη που διαχωρίζει τις λειτουργίες σε κύριες και 

δευτερεύουσες. 

 Πλαίσιο με τα καθήκοντα και τις πολιτικές ανά τμήμα ώστε να καλύπτονται οι 

δραστηριότητες όλων των ιεραρχικών επιπέδων. 

 Καταγραφή των στρατηγικών στόχων με τα χρονοδιαγράμματα τους για την  επίτευξη 

του επιθυμητού αποτελέσματος. 

 Πολιτική αγορών και προμηθειών σε όλες τις κατηγορίες και τα επίπεδα. 

 Πολιτική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 
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 Ανάπτυξη συστήματος M.I.S. για την αναβάθμιση των επιδιωκόμενων στόχων. 

 Αξιόπιστο σύστημα μηχανογράφησης ικανό να παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση 

και διασφάλιση των αρχείων. 

 Στρατηγικές επενδύσεων, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο, αλλά 

και πολιτικές για τις αναμενόμενες αποδόσεις αυτών. 

 Συστήματα ενημέρωσης για φορολογικά ζητήματα, φορολογικές υποχρεώσεις και για 

δικαιώματα φορολογικών απαλλαγών.  

 Σύστημα I.S.O. το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

 Πολιτική τιμολόγησης αλλά και πωλήσεων σε όλα τα τμήματα και ιεραρχικές βαθμίδες 

της επιχείρησης. 

 Σύστημα διαχείρισης ίδιων και ξένων κεφαλαίων. 

 Σύστημα εξουσιοδότησης. 

 Σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας. 

 Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, μισθοδοσίας, αξιολόγησης και εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 Καθιέρωση αρχών εσωτερικού ελέγχου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των άλλων συστημάτων. 

Συμπεραίνει κανείς ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, είναι τόσο 

αποτελεσματικά, όσο αποτελεσματική είναι και η στήριξη αυτών από τους διοικούντες για 

εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής μονάδας. 
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Διάγραμμα 3.1: Οργάνωση της Σύγχρονης Επιχείρησης  

Πηγή: Παπαστάθης 2014 

 

Βασικές Αρχές Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

Κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρέχει τα εξής συστατικά (Φάκος, 2013): 

 Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα: Αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους που 

είναι υπεύθυνοι για την απόδοση και την κερδοφορία της οικονομικής μονάδας αλλά και 

για τη σωστή χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜ

ΜΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΟΡΙΩΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
M.I.S. 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΑΡΧΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩ
Ν 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΑΥΤΩΝ 
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 Αξιοπιστία οικονομικής πληροφόρησης: Αφορά την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων και των οικονομικών αναλύσεων. 

 Συμμόρφωση: Σχετίζεται με τη συμμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στους 

ισχύοντες νόμους και κανόνες . 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από πέντε συστατικά στοιχεία, τα οποία είναι 

αλληλεξαρτώμενα μεταξύ τους. Αυτά είναι τα ακόλουθα (Καζαντζής, 2006): 

1. Το περιβάλλον του ελέγχου: Καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τη πειθαρχία, τις 

ανθρώπινες αξίες αλλά και τη στάση των στελεχών απέναντι στους κανόνες που έχει 

θεσπίσει η διοίκηση. Επιπλέον, λειτουργεί και ως ασπίδα για ολόκληρη την οικονομική 

μονάδα. Ωστόσο, στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα χαρακτηριστικά της ακεραιότητας και των ηθικών αξιών των στελεχών της 

οικονομικής μονάδας, η πολιτική που αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

διότι συνεισφέρει στην ύπαρξη κατάλληλου και έμπιστου προσωπικού. Επιπλέον, η 

συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βελτίωση των μηχανισμών εσωτερικού 

ελέγχου. Τέλος, ο ελεγκτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του και την οργανωτική δομή, η 

οποία σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των στελεχών και τη λήψη αποφάσεων. 

2. Η εκτίμηση των κινδύνων από την ίδια την οικονομική μονάδα: Οι κίνδυνοι μίας 

επιχείρησης εξαρτώνται είτε θετικά είτε αρνητικά από α) τη ραγδαία ανάπτυξη των 

εργασιών, β) τη ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, γ) τις μεταβολές στο 

λειτουργικό περιβάλλον, δ) την επέκταση σε άλλες χώρες των δραστηριοτήτων, ε) τους 

καινούργιους κανόνες ή λογιστικά πρότυπα που προκύπτουν και τέλος από στ) 

καινούργια επιχειρησιακά μοντέλα και προϊόντα. Για τους πιο πάνω λόγους κάθε 

ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει πως συμπεριφέρεται η αντίστοιχη ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα στους εκάστοτε κινδύνους που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο 

κίνδυνος και πόσο μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις τις μονάδας αλλά 

και με ποιον τρόπο.  

3. Μηχανισμοί Εσωτερικού Κινδύνου: Πρόκειται για όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όπως 

πολιτικές, και μηχανισμοί που βοηθούν την οικονομική μονάδα για τη σωστή λήψη 
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αποφάσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που 

επηρεάζουν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Τέτοιοι μηχανισμοί – 

διαδικασίες μπορεί να είναι α) η μέτρηση και η αξιολόγηση των επιδόσεων, β) η 

επεξεργασία των πληροφοριών, γ) οι φυσικοί έλεγχοι και δ) ο διαχωρισμός των 

καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. 

4. Τα συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένας 

ελεγκτής να γνωρίζει επαρκώς το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η 

ελεγχόμενη εταιρεία. Συνεπώς, το πληροφοριακό σύστημα που θα σχετίζεται με τις 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να παρέχει 

μία αληθή και επαληθεύσιμη εικόνα των συναλλαγών της οικονομικής μονάδας, 

οδηγώντας έτσι τον ελεγκτή να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά ως ελεγκτικά τεκμήρια 

για τον έλεγχο του. 

5. Η παρακολούθηση και η διαχείριση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου: Το σύστημα 

του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς. Είναι απαραίτητο να 

αξιολογείται διαρκώς ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης, 

διότι η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων στην αγορά, καθιστά απαραίτητη την γρήγορη 

προσαρμογή του συστήματος και αυτή μπορεί να επέλθει μόνο με τη συνεχή 

παρακολούθησή του. 

 

Επισκόπηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Όταν ένας ελεγκτής αναλαμβάνει να ασκήσει εσωτερικό έλεγχο σε μία οικονομική μονάδα 

πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος της 

ελεγχόμενης μονάδας. 

Αρχικά, οι ελεγκτές κάνουν την επισκόπηση της οικονομικής μονάδας και καταγράφουν 

τη διαδικασία που ακολούθησαν στα φύλλα ελέγχου. Το στάδιο της επισκόπησης έχει δύο μέρη 

α) τη προκαταρκτική επισκόπηση και β) τη προκαταρκτική αξιολόγηση. 

I. Προκαταρκτική Επισκόπηση: Ο ελεγκτής, αρχικά, αποκτά μία γενική εικόνα για το 

ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει υιοθετήσει η ελεγχόμενη μονάδα. Αφού 

πάρει τις γενικές πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για να συνεχίσει το έργο του, 
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συγκεντρώνει πιο ειδικές πληροφορίες μέσα από τα διαγράμματα ροής και τα 

ερωτηματολόγια ελέγχου. Αφού ολοκληρωθεί η προκαταρκτική επισκόπηση σειρά έχει 

το δεύτερο μέρος, αυτό της προκαταρκτικής αξιολόγησης. 

II. Προκαταρκτική Αξιολόγηση: Στόχος του μέρους αυτού είναι ο εντοπισμός τυχόν 

αδυναμιών του συστήματος. Δηλαδή, ο εντοπισμός ψεγαδιών, τα οποία καθιστούν το 

σύστημα «ανίκανο» να προλάβει ή ακόμη και να αποτρέψει τη δημιουργία σφαλμάτων.  

Τέλος, σύμφωνα με τον Καζαντζή Χ. (2006) εάν η προκαταρκτική αξιολόγηση δείξει ότι δεν 

είναι ασφαλές ο ελεγκτής να λάβει υπόψη του κάποια τμήματα του εσωτερικού ελέγχου, τότε 

δεν είναι απαραίτητο να γίνουν οι έλεγχοι συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή πιστότητας, απλά 

ο ελεγκτής απαιτεί να αυξηθούν οι επαληθευτικές διαδικασίες. 

 

Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο 

θεωρήσεις, με τη θεώρηση του Τελικού Αποτελέσματος και με τη θεώρηση της Μεθόδου.  

Η θεώρηση του Τελικού Αποτελέσματος εστιάζει περισσότερο στο αποτέλεσμα και 

λιγότερο στο τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του αποτελέσματος. 

Από την άλλη μεριά η θεώρηση της Μεθόδου αξιολογεί το Λογιστικό Σύστημα σύμφωνα 

με την αρχιτεκτονική του και επιδιώκει να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο παρήχθησαν τα 

αποτελέσματα.  

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η τελική αξιολόγηση παρουσιάζει τόσο τη ποσοτική όσο 

και τη ποιοτική αξιολόγηση του συστήματος και έχει ως σκοπό να προσδιορίσει κατά πόσο 

πρέπει να θεωρείται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αξιόπιστο, σε σχέση με τους κινδύνους 

ώστε να μην προκύψουν σφάλματα ή παραλείψεις από αυτό το σύστημα. 

Εν κατακλείδι, με το πέρας και των δύο αυτών σταδίων, δηλαδή της επισκόπησης και της 

αξιολόγησης, ο ελεγκτής οφείλει να συντάξει μία έκθεση με τα θέματα που σχετίζονται με το 

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου προς τη διοίκηση και να της παρουσιάσει τις πιθανές 

παρατηρήσεις αλλά και τους τρόπους βελτίωσης του συστήματος. 
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3.7 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 
 

Μέσα από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας επιχειρείται να προασπιστεί η απόκτηση 

δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή και δεοντολογική λήψη αποφάσεων.  

Κάθε επαγγελματίας ελεγκτής επιδιώκει μέσα από το έργο του να χτίσει μία αμοιβαία 

εμπιστοσύνη με την ελεγχόμενη εταιρεία. Αυτή η σχέση επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση 

κάποιων χαρακτηριστικών του επαγγελματία ελεγκτή, όπως αυτό της ακεραιότητας, της 

αντικειμενικότητας αλλά και με την ύπαρξη πειθαρχικών ποινών σε όσους ελεγκτές δεν τηρούν 

τον Κώδικα.  

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις ελεγκτών, οι  οποίοι εξαπατούν τους πελάτες τους, 

δηλαδή την ελεγχόμενη εταιρεία διότι σε αρκετές περιπτώσεις τα άτομα της ελεγχόμενης 

μονάδας δεν μπορούν να αξιολογήσουν σωστά το έργο των ελεγκτών. Για το λόγο αυτό 

αναφερόμαστε σε «επαγγελματίες» ελεγκτές, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη 

ειδικής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης τους αλλά και τη διασφάλιση των αξιών. 

 
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC (International Federation of 

Accountants) 

Οι θεμελιώδεις δεοντολογικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας επαγγελματίας ελεγκτής 

είναι οι εξής (Νεγκάκης-Ταχυνάκης, 2013): 

1. Ακεραιότητα (Integrity): Κάθε επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να είναι έντιμος και 

ειλικρινής στην παροχή των ελεγκτικών υπηρεσιών του. 

2. Αντικειμενικότητα (Objectivity): Ένας επαγγελματίας ελεγκτής χαρακτηρίζεται από 

αντικειμενικότητα όταν είναι δίκαιος και αμερόληπτος και δεν εμπλέκεται σε 

προκαταλήψεις και συμφεροντολογικές κινήσεις αλλά και όταν δεν επιτρέπει τρίτα 

πρόσωπα αλλά και καταστάσεις να επηρεάσουν την επαγγελματική του κρίση. 

3. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Η εμπιστευτικότητα διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη σχέση των δύο εξαρτώμενων μερών. Κάθε πληροφορία που γνωρίζει ο 

ελεγκτής για την ελεγχόμενη εταιρεία δεν πρέπει ούτε να δημοσιοποιείται αλλά ούτε να 
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αποκαλύπτεται σε τρίτους για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων, όταν δεν υπάρχει 

νόμιμο ή επαγγελματικό δικαίωμα για να συμβεί κάτι τέτοιο. 

4. Επαγγελματική συμπεριφορά (Professional behavior): Μία από τις υποχρεώσεις ενός 

επαγγελματία ελεγκτή είναι να είναι συνεπής τόσο στο έργο του όσο και στους νόμους 

και κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει και να αποτρέπει 

συμπεριφορές και πράξεις που δυσφημούν το επάγγελμα του ελεγκτή. 

5. Επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια (Professional competence and due care): 

Απαραίτητο στοιχείο για την επάρκεια ενός επαγγελματία ελεγκτή είναι η διαρκής 

ανανέωση του γνωστικού του αντικειμένου όπως για παράδειγμα οι  αλλαγές στους 

νόμους, στα διεθνή πρότυπα, οι σύγχρονες τεχνικές, τα οποία καθορίζουν άμεσα την 

ανταγωνιστικότητα ενός ελεγκτή ως προς τις υπηρεσίες του. Επιπλέον, κάθε ελεγκτικό 

και λογιστικό πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται πιστά και με την απαραίτητη προσοχή. 

6. Τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια (Technical and professional standards): Κάθε 

επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να ασκεί το έργο του σύμφωνα με τεχνικά και 

επαγγελματικά κριτήρια που αντιστοιχούν κάθε φορά. Ωστόσο, πρέπει να σέβονται και 

να τηρούν τις οδηγίες και κανόνες που ισχύουν κάθε φορά στην ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία 

τόσο των ελεγκτών όσο και των Σωμάτων που υπηρετούν. 

 

Επαγγελματική Ανεξαρτησία 

Για να μπορεί να θεωρηθεί η γνώμη και κατ’ επέκταση το έργο ενός ελεγκτή ορθό και 

αντικειμενικό, είναι απαραίτητο ο ελεγκτής να διακατέχεται από επαγγελματική ανεξαρτησία.  

Η ανεξαρτησία ενός επαγγελματία ελεγκτή ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό της 

ακεραιότητας και της αντικειμενικότητας του ελεγκτή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο 

ελεγκτής δεν χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλές 

φορές η σχέση του με τη διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας μπορεί να ξεπερνά τα 

επιτρεπτά όρια. 
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Για το λόγο αυτό κάθε ελεγκτής οφείλει στην άσκηση του έργου του να διακατέχεται από 

ανεξαρτησία σκέψης, χωρίς να επηρεάζεται από τρίτους και να μην λειτουργεί σύμφωνα με το 

συμφέρον τρίτων, διότι με αυτό τον τρόπο εγκυμονεί ο κίνδυνος να μειωθεί η αντικειμενικότητα 

του ελεγκτή αλλά και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο ελεγκτής. 

Πιθανοί λόγοι που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανεξαρτησία ενός ελεγκτή στην πορεία 

των ελεγκτικών του υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013) είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Ιδιοτελείς λόγοι, δηλαδή ο ελεγκτής εσκεμμένα να μην εφαρμόσει κάποιες αρχές, 

προκειμένου την απολαβή οικονομικών και προσωπικών συμφερόντων από την 

ελεγχόμενη εταιρεία. 

 Η περίπτωση της αυτό-εξέτασης, όπου ο ίδιος ο ελεγκτής έχει εξετάσει κάποια στοιχεία 

και για το λόγο αυτό δεν ξανά εξετάζονται. Όμως, αυτό εγκυμονεί κινδύνους, διότι ο 

ελεγκτής είναι άνθρωπος και μπορεί να έχει κάνει κάποιο λάθος πιο πριν, και να 

επιχειρήσει να το αποκρύψει ώστε να μην έχει κυρώσεις. 

 Η συνηγορία, μία κατάσταση που πρέπει να εξετάζεται διαρκώς ώστε να μην 

επηρεάζεται η αρχή της αντικειμενικότητας των ελεγκτών. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου ένας ελεγκτής έχει χρόνια συνεργασία με ορισμένα μέλη της 

διοίκησης ελεγχόμενων οντοτήτων και αυτό μπορεί να επιφέρει σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνηγορία, κάτι που δεν θα ήταν δόκιμο. 

 Η οικειότητα, η οποία είναι φυσικό επακόλουθο μίας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ 

ελεγκτού και ελεγχόμενης εταιρείας. 

 Ο εκφοβισμός, όπου μπορεί  να δεχθεί ένας ελεγκτής από τη διοίκηση μίας οικονομικής 

οντότητας προκειμένου να μην παρουσιάσει πιθανά αρνητικά ευρήματα για την εταιρεία 

ή για να μην εκφέρει την άποψη του. 

Από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν λόγοι μόνο από τη μεριά της ελεγχόμενης εταιρείας που 

μπορεί να καταστήσουν ασθενή την ανεξαρτησία του ελεγκτή, υπάρχουν και ψεγάδια από τη 

μεριά της ελεγκτικής εταιρείας και κατά συνέπεια του ελεγκτή. Πιο αναλυτικά, (Νεγκάκης-

Ταχυνάκης, 2013) : 
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 Το άγχος που επικρατεί πολλές φορές στις ελεγκτικές εταιρείες μήπως χάσουν κάποιους 

από τους πελάτες τους. 

 Η ταύτιση των στόχων ανάμεσα στον ελεγκτή και στη διοίκηση της ελεγχόμενης 

εταιρείας. 

 Ο πιθανός έλεγχος που μπορεί να ασκήσει η ελεγχόμενη εταιρεία τόσο στη διαδικασία 

διορισμού του ελεγκτή όσο και στην αμοιβή του. 

 Η παροχή τόσο ελεγκτικών όσο και διοικητικών υπηρεσιών. 

 Η ύπαρξη επαγγελματικών ασυμβίβαστων. Αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να υπάρχει 

κάποια σχέση μεταξύ του ελεγκτή και της ελεγχόμενης εταιρείας, δηλαδή να μην κατέχει 

κάποιο αξίωμα ο ελεγκτής στην επιχείρηση που ελέγχεται, αλλά ούτε και να ήταν 

παλιότερα υπάλληλος της ελεγχόμενης οντότητας. 

 Η προσφορά δώρων ή φιλοξενίας που ξεπερνάει τα τυπικά όρια. 

 Η προβολή του έργου αλλά και των υπηρεσιών της ελεγκτικής εταιρείας. 

Ο ελεγκτής μέσα από τους ελέγχους που ασκεί, επιδιώκει να αξιολογήσει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας εταιρείας και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο παρουσιάζουν 

μία αληθή εικόνα.  

Στην περίπτωση λοιπόν, που ο ελεγκτής εντοπίσει κάποια απάτη οφείλει βάσει των 

Διεθνών Προτύπων Ελέγχου να δημοσιοποιήσει το στοιχείο αυτό στους αρμόδιους κάθε 

περίπτωσης. 

Η εξέταση των οικονομικών καταστάσεων από τους ελεγκτές έχει ως στόχο τον 

εντοπισμό λαθών ή απατών, δηλαδή, εάν έχει γίνει κάποια αλλαγή στα έγγραφα ή ακόμη, και 

εσκεμμένη εικονική καταχώριση ορισμένων στοιχείων.  Επιπρόσθετα, επιδιώκεται ο εντοπισμός 

ψευδών καταχωρήσεων στα περιουσιακά στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας ή πιθανή 

συγκάλυψη της πραγματικής εικόνας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

Συνεπώς, είτε πρόκειται για λάθος είτε πρόκειται για απάτη, η διοίκηση οφείλει να είναι 

ικανή να το εντοπίσει αλλά και το πιο σημαντικό να είναι ικανή να μπορεί να προληφθεί για την 
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αποφυγή τέτοιων καταστάσεων. Για το λόγο αυτό καθήκον των ελεγκτών είναι να εφαρμόσουν 

ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο να μπορεί να ανιχνεύσει τις πιθανές απάτες από τα λάθη. 

 

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας του ΣΟΕΛ 

Σύμφωνα με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ο κώδικας δεοντολογίας προσπαθεί να 

διασφαλίσει αλλά και να βελτιώσει τη διαφάνεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελεγκτές, 

έχοντας ως απώτερο σκοπό να διασφαλίσουν την ηθική και το κύρος του ελεγκτικού Σώματος.  

Οι στόχοι αυτοί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επιτυγχάνονται με ορισμένα 

μέτρα που έχουν θεσπίσει πέρα από τους νόμους και τις διατάξεις που επικρατούν. Αυτά τα 

μέτρα είναι τα ακόλουθα
1
: 

1. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχει ο ελεγκτής πρέπει να διασφαλίζουν τη 

νομιμότητα αλλά και την εγκυρότητα. Κάθε ελεγκτής οφείλει να ακολουθεί τους 

ισχύοντες νόμους και διατάξεις. 

2. Το ελεγκτικό έργο των ελεγκτών πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και από 

αντικειμενικότητα. Αυτό σημαίνει πώς δεν θα πρέπει το έργο των ελεγκτών να 

επηρεάζεται από τρίτους, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει ο ελεγκτής μία αμερόληπτη 

γνώμη. Λόγω αυτού, θεσπίστηκαν κάποιοι κανόνες που με τη τήρηση τους διασφαλίζεται 

η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα του ελεγκτή. Πιο αναλυτικά, δεν έχει το 

δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες πέρα από αυτές που έχουν οριστεί, να μην σχετίζεται 

με τη λήψη αποφάσεων όταν την αποκλειστική αρμοδιότητα στα θέματα αυτά την έχει η 

διοίκηση, να μην εργάζεται με στόχο το προσωπικό οικονομικό του συμφέρον αλλά να 

παρουσιάζει αμερόληπτα και αντικειμενικά τις σκέψεις τις προτάσεις του, να μην γίνεται 

αποδέκτης αμοιβών και προμηθειών από την εταιρεία που ελέγχει και τέλος να τηρεί 

κατά γράμμα τις νομοθετικές διατάξεις του Εποπτικού Συμβουλίου.  

3. Η εχεμύθεια αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στο ελεγκτικό έργο. Ο ελεγκτής οφείλει να 

διασφαλίζει και να μην δημοσιεύει πληροφορίες που αφορούν την ελεγχόμενη εταιρεία. 

Επιπλέον, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο ελεγκτής να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που έχει συλλέξει για προσωπικούς του σκοπούς και συμφέρον. Τέλος, με το 

                                                             
1 www.soel.gr 
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πέρας της επαγγελματικής του υποχρέωσης προς την ελεγχόμενη εταιρεία ο ελεγκτής 

διατηρεί ακόμη την υποχρέωση να μην δημοσιοποιήσει και προβάλει στοιχεία και 

ευρήματα του ελέγχου. 

4. Ο ελεγκτής οφείλει να τηρεί τα ελεγκτικά και διεθνή πρότυπα, όπως τα ορίζει το 

Εποπτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να διατηρεί και μετά τον έλεγχο φάκελο 

με τα στοιχεία του ελέγχου, που να παρουσιάζονται ποια πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν, 

εάν τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις, εάν στα ετήσια φύλλα εργασίας υπάρχει 

τεκμηριωμένη η γνώμη του ελεγκτή, σε περίπτωση που του ζητηθούν. 

5. Η διαφήμιση των υπηρεσιών και των επαγγελματικών ικανοτήτων των ελεγκτών και των 

ελεγκτικών εταιρειών που ανήκουν δεν πρέπει να γίνεται διότι μειώνεται το ελεγκτικό 

τους επάγγελμα. Κάτι άλλο το οποίο δεν επιτρέπεται να γίνεται είναι η προσφορά 

ελεγκτικών υπηρεσιών ειδικά όταν δεν υπάρχει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

την ενδιαφερόμενη εταιρεία που θέλει να ελεγχθεί. Τέλος, είναι υποχρέωση του 

διαχειριστή του ελεγκτικού φορέα να παραδίδει αμέσως τα λογιστικά βιβλία και τα 

στοιχεία της ελεγκτικής εταιρείας. 

6. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους αλλά και με τους ελεγκτικούς φορείς διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του ελεγκτικού κύρους. Αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση λοιπόν, οι ελεγκτές να συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους με 

ευγένεια και ειλικρίνεια και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με αυτά 

που ορίζει ο νόμος και τα οποία προκύπτουν από την άσκηση των ελεγκτικών τους 

καθηκόντων. Ακόμη, στην περίπτωση που υπάρχει απομάκρυνση ενός ελεγκτή και 

αντικατάσταση του με  νέο ελεγκτή πρέπει να υπάρχει έγγραφη δήλωση που να 

παραθέτει τους λόγους που οδήγησαν τον παλιό ελεγκτή να παραιτηθεί από την υπόθεση. 

Κλείνοντας, κάθε ελεγκτής οφείλει πριν ξεκινήσει το ελεγκτικό του έργο να ερευνήσει 

εάν υπάρχουν οφειλές προς τις ελεγκτικές εταιρείες προηγούμενων χρήσεων. Εάν 

διαπιστώσει πως υπάρχουν, τότε πρέπει να ζητήσει από το Εποπτικό Συμβούλιο έγγραφη 

αίτηση διακοπής λόγω διαπιστωμένης άρνησης ή αδυναμίας της ελεγχόμενης εταιρείας 

να ακολουθήσει τις ισχύουσες διατάξεις. 
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7. Το κύρος του Ελεγκτικού Σώματος πρέπει να διασφαλίζεται. Ο ελεγκτής μπορεί με τη 

συμπεριφορά του και με τις πράξεις του να το υποβαθμίσει, παραδείγματος χάριν όταν α) 

δεν ακολουθεί τα επιτρεπόμενα και νόμιμα πρότυπα και λογιστικές αρχές, β) δεν τηρεί 

τις αποφάσεις και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Εποπτικό Συμβούλιο, γ) επικρατεί είτε 

λεκτική βία είτε χλευασμός και ειρωνεία κατά των οργάνων του σώματος με αφορμή την 

έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες δεν συμφωνεί ο ελεγκτής. 

 

3.8 Επιτροπές Ελέγχου 
 

Μέσα από αυτή τη νομοθεσία προωθείται μία ισχυρή ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή. 

Αντικείμενο της επιτροπής είναι η συλλογή πληροφοριών από τη διοίκηση, η υποστήριξη των 

εσωτερικών ελέγχων και τέλος η συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές για το συμφέρον 

των μετόχων. 

Η επιτροπή ελέγχου συγκροτείται για να παρέχει  συμβουλές στη διοίκηση μίας εταιρείας 

και αποτελεί συνδετικό κρίκο με τη διοίκηση, για το λόγο αυτό τα καθήκοντα, οι απαιτήσεις και 

το κύρος είναι ιδιαίτερα υψηλά. Η επιτροπή ελέγχου είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα
2
: 

I. Τη σωστή λειτουργία της οργανωτικής δομής, για ζητήματα που σχετίζονται με τη 

στρατηγική και τη πολιτική του οργανισμού αλλά και για την εφαρμογή των διαδικασιών 

μέσα από τη χρήση των κατάλληλων μηχανισμών. 

II. Τη τήρηση των αποφάσεων της διοίκησης αλλά και τη δημιουργία κανονισμών. 

III. Το συχνό έλεγχο της υπάρχουσας οργάνωσης αλλά και των δραστηριοτήτων της, με 

στόχο να εξετάζει την επάρκεια της οργάνωσης. Στην περίπτωση που παρατηρούν 

αποκλίσεις από τις διαδικασίες, αναλαμβάνει να προτείνει διορθωτικά μέτρα. 

IV. Τον Εσωτερικό Έλεγχο, σε συνεργασία με τη διοίκηση επιτηρούν τη διεύθυνση του 

Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέσα για την άσκηση του 

ελέγχου. 

                                                             
2 www.soel.gr 
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V. Τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου για τα στρατηγικά θέματα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο, με τη βοήθεια του τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

VI. Τα τελικά πορίσματα που εκδίδει η διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου και για τη 

προώθηση των συζητήσεων που γίνονται με τα αρμόδια τμήματα κάθε φορά, ώστε να 

ακολουθηθεί η σωστή εφαρμογή τους. 

VII. Τη συμμετοχή του επικεφαλούς του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις συζητήσεις 

σοβαρών θεμάτων που κάνει η διοίκηση καθώς η συμμετοχή του είναι αναγκαία διότι οι 

εισηγήσεις του καθορίζουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν. 

 

3.9 Σύστημα Εσωτερικών Δικλίδων 

 

Μέσα από αυτό το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων, η διοίκηση καταφέρνει να ελέγχει την 

επιχείρηση, να προλαβαίνει πιθανά λάθη και να τα διορθώνει έτσι ώστε να μπορέσουν να 

επιτευχθούν οι στόχοι της. 

Το 1992 ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες για το σύστημα εσωτερικών δικλίδων όπου το 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission των ΗΠΑ, δημοσίευσε 

την έκθεση, COSO 1992.  

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έκθεση ορίζεται το σύστημα δικλίδων ως μία διαδικασία 

αποτελούμενη από μέτρα, μηχανισμούς, πολιτικές τα οποία αποτελούν τα εργαλεία των μελών 

της διοίκησης για τον έλεγχο και την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Οι 

δικλίδες έχουν στόχο την εύλογη διασφάλιση και όχι την απόλυτη εξασφάλιση των παρακάτω 

στόχων (Κάντζος-Χονδράκη, 2006): 

Α) Χρηματοοικονομική πληροφόρηση (Financial reporting), δηλαδή οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης να είναι ορθές ώστε να παρέχουν αξιοπιστία. 

Β) Συμμόρφωση (Compliance), δηλαδή τήρηση των νόμων, των διατάξεων και των 

κανονισμών που επικρατούν. 
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Γ) Λειτουργίες (Operations), δηλαδή, μέσα από τις λειτουργίες της επιχείρησης να 

βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της επιχείρησης με στόχο την 

προστασία των περιουσιακών της στοιχείων. 

Το επιτυχημένο σύστημα δικλίδων λειτουργεί συνεχόμενα και όχι με παύσεις. Επιπλέον, 

το σύστημα δικλίδων αποτελείται από διάφορα συστατικά μέρη που σχετίζονται άμεσα με τους 

στόχους της επιχείρησης αλλά και με τον τρόπο διοίκησης. Επιπρόσθετα, το σύστημα των 

δικλίδων δεν πρέπει να θεωρείται μία σταθερή και αμετάβλητη διαδικασία, αλλά ως ένα 

σύστημα ικανό να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στις νέες λειτουργίες της επιχείρησης. 

Τέλος, το σύστημα δικλίδων δεν μπορεί να εξαλείψει και  να νικήσει απόλυτα τους κινδύνους 

διότι δημιουργείται από τον άνθρωπο και γι’ αυτό είναι λογικό ορισμένες φορές να μην έχουν 

προβλεφθεί όλα. 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι, με τη χρήση συστήματος εσωτερικών δικλίδων μία 

επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς να 

διακινδυνέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μπορεί ακόμη, μέσα από το σύστημα των 

δικλίδων να τηρηθούν οι ισχύοντες νόμοι και διατάξεις χωρίς να υπάρξει κάποια παράβαση. 

Αντιθέτως, δεν πρέπει να θεωρεί κανείς ότι η επιτυχία ή η επιβίωση της επιχείρησης 

μπορεί να εξασφαλιστεί από το σύστημα δικλίδων, ούτε ότι μπορεί να εγγυηθεί πως οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αληθείς και αξιόπιστες, ούτε ότι θα τηρηθούν οι νόμοι. 

Συμπεραίνει, λοιπόν, κανείς ότι μέσω των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων η επιχείρηση 

επιτυγχάνει τους στόχους της χωρίς απώλειες και προβλήματα. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα δικλίδων πρέπει να ταιριάζει και να εξυπηρετεί τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης αλλά και τους σκοπούς της και να είναι ενσωματωμένο στην 

επιχείρηση. Σε κάθε σύστημα δικλίδων το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα, 

γι’ αυτό θα παρατηρήσει κανείς την εξέχουσα θέση που κατέχουν στο σύστημα τα ακόλουθα 

πρόσωπα που βρίσκονται και εντός αλλά και εκτός της επιχείρησης, διότι μπορεί συνδέεται με 

αυτά και μπορούν να το επηρεάσουν (Καραμάνης, 2008):     

 Η Εκτελεστική Διοίκηση της επιχείρησης, σε αυτή τη θέση ανήκουν τα πρόσωπα που 

είναι αρμόδια για τη δημιουργία αλλά και για την εκτέλεση των δικλίδων όπως για 

παράδειγμα ο γενικός διευθυντής, ο διευθυντής του λογιστηρίου, της παραγωγής και του 
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ανθρώπινου δυναμικού. Στην κορυφή της πυραμίδας των ευθυνών ανήκει ο Γενικός 

Διευθυντής (Chief Executive Officer – CEO). 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι είναι αρμόδια για να κρίνουν τη λειτουργία 

του συστήματος δικλίδων. 

 Η ομάδα ή το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης, η ομάδα αυτή δρα ως 

αντιπρόσωπος της διοίκησης και κάνει εκ των υστέρων έλεγχο (ex-post audit) τόσο για 

τη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης όσο και για το σύστημα των δικλίδων. Στην 

Ελλάδα βάσει του νόμου Ν.3016/2002 ομάδα εσωτερικού ελέγχου έχουν μόνο οι 

εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Η επιτροπή ελέγχου (audit committee): κύριο έργο της είναι η βελτίωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι άτομα του διοικητικού συμβουλίου 

που δεν ανήκουν στην εκτελεστική διοίκηση της επιχείρησης. 

 Το προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο επιβάλλεται να έχει καθορισμένα καθήκοντα 

στο σύστημα των δικλίδων. 

 Ο εξωτερικός ελεγκτής: αρμοδιότητα του είναι να κρίνει το σύστημα των δικλίδων και 

να προτείνει στη διοίκηση της επιχείρησης τρόπους βελτίωσης του. 

 Η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία: η ψήφιση νόμων που γίνεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα επηρεάζουν αρκετά τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 Οι επιβλέποντες φορείς, οι οποίοι μπορεί να ορίσουν περίεργους κανόνες σε ότι αφορά 

το σύστημα δικλίδων. Τέτοιοι φορείς μπορεί να είναι το χρηματιστήριο, η Τράπεζα της 

Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κρατικές υπηρεσίες κλπ. 

Ωστόσο, το περιβάλλον των δικλίδων μπορεί να επηρεαστεί από ορισμένους παράγοντες όπως 

(Κάντζος-Χονδράκη, 2006): 

1. Την ηθική ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες (integrity and ethical values), για το λόγο 

αυτό πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς και λειτουργίας για τα μέλη της 

επιχείρησης, έλεγχος της διοίκησης για μη επιτρεπτές δοσοληψίες με πελάτες, 

προμηθευτές, ανταγωνιστές σύμφωνα με τις ηθικές αρχές και κανόνες που έχουν 
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υιοθετήσει. Ακόμη, η πίεση που μπορεί να δημιουργηθεί στο προσωπικό για την 

επίτευξη ανέφικτων στόχων αλλά και η αμοιβή του προσωπικού ανάλογα με την 

εκπλήρωση βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων μπορούν να επηρεάσουν την ακεραιότητα 

και τις ηθικές τους αξίες. 

2. Την προσήλωση στην αρχή της ικανότητας (commitment to competence), πρέπει να 

υπάρχει σαφής ενημέρωση και καθορισμός για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του 

προσωπικού, ξεκάθαρη ενημέρωση του γνωστικού αντικειμένου που απαιτεί κάθε θέση 

εργασίας αλλά και κατάλληλα μέσα να πιστοποιούν ότι τα στελέχη τους έχουν όλα τα 

απαραίτητα προσόντα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που 

έχουν αναλάβει. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Ελέγχου (Board of Directors or Audit 

Committee), οφείλει να είναι ανεξάρτητο από την εκτελεστική διοίκηση και να είναι 

ικανό να θέτει καίριες ερωτήσεις σε αυτή, να έχει τακτική επαφή με το γενικό διευθυντή 

αλλά και με τους υπόλοιπους διευθυντές των άλλων τμημάτων της εκτελεστικής 

διοίκησης, να έχει έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν 

το έργο τους που είναι η εποπτεία των στόχων και η επίτευξη τους. Τέλος, πρέπει να έχει 

ενημέρωση για παράνομες ή μη επιτρεπτές πράξεις . 

4. Τη φιλοσοφία και το μοντέλο λειτουργίας της διοίκησης (Management’s philosophy and 

operating style), για παράδειγμα το είδος και το μέγεθος των επιχειρηματικών κινδύνων 

που αναλαμβάνει η επιχείρηση, η δημιουργία εντάσεων με αφορμή λογιστικούς 

χειρισμούς. 

5. Την οργανωτική δομή (organizational structure): το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος 

των δραστηριοτήτων της είναι απόλυτα συνυφασμένα με την οργανωτική δομή της 

επιχείρησης. Άρα λοιπόν, η κατάλληλη δομή διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο. Ακόμη, 

οφείλει να καθορίζει αυστηρώς τις ευθύνες που έχει κάθε μέλος της επιχείρησης. 

6. Την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών (assignment of authority and responsibility): 

για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων και δραστηριοτήτων τα στελέχη της 

επιχείρησης οφείλουν να διακατέχονται από το αίσθημα της ευθύνης και της σύνεσης σε 

ότι αφορά τις αρμοδιότητες τους. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να παρέχονται και 
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οι κατάλληλοι πόροι στα άτομα που αναλαμβάνουν ένα έργο. Σημαντικός παράγοντας 

είναι η ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού τόσο σε πλήθος όσο και σε γνώσεις για να 

ανταπεξέρχονται στα συστήματα.  

7. Τις πολιτικές και πρακτικές ανθρωπίνων πόρων: είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

κατάλληλα συστήματα που να βοηθούν στις διαδικασίες της πρόσληψης, της 

εκπαίδευσης, της προαγωγής και της αμοιβής του προσωπικού. Η τήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη, γι’ αυτό πρέπει να παρέχονται διορθωτικά 

μέτρα για την περίπτωση παραβίασης τους. Άλλο ένα στοιχείο που είναι σημαντικό και 

πρέπει να ελέγχεται είναι η συμπεριφορά και οι πιθανές αρνητικές πράξεις των 

υπαλλήλων σε προηγούμενες επιχειρήσεις.   

Εν κατακλείδι, το σύστημα των δικλίδων περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τις 

πολιτικές, τις δραστηριότητες και τους μηχανισμούς που θέτει μία επιχείρηση για να επιτύχει 

τους στόχους της και να είναι ικανή να διαχειριστεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους που θα 

αναλάβει. Όμως, κάθε επιχείρηση διαφέρει από μία άλλη επιχείρηση και από μεριάς στόχων 

αλλά και από μεριάς εργαλείων επίτευξης αυτών, άρα και οι κίνδυνοι που λαμβάνουν 

διαφέρουν, συνεπώς το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων προσαρμόζεται σε όλα αυτά.  

Έτσι, οι δικλίδες όσον αφορά το αντικείμενο της επιχείρησης διακρίνονται σε δικλίδες που 

αφορούν τις λειτουργίες της επιχείρησης, σε δικλίδες που αφορούν τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και δικλίδες που αφορούν τη συμμόρφωση στους νόμους. Όσον αφορά το σκοπό 

της επιχείρησης διακρίνονται σε δικλίδες που ασχολούνται είτε με την πρόληψη είτε με τον 

εντοπισμό ενός προβλήματος. Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση 

διακρίνονται σε χειρωνακτικές δικλίδες και σε δικλίδες που λειτουργούν μέσα από προγράμματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

3.10 Εξωτερική Ανάθεση του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Με τα χρόνια η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου έχει εξελιχθεί από την παραδοσιακή μορφή 

του ως ένας «φύλακας των ελέγχων» σε μία επιχειρηματική λειτουργία προστιθέμενης αξίας. Το 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο ως μία 
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ανεξάρτητη λειτουργία αξιολόγησης εγκατεστημένη μέσα σε έναν οργανισμό για να εξετάζει και 

να αξιολογεί τις δραστηριότητες του ως μία υπηρεσία προς τον οργανισμό. Ενώ παραδοσιακά η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εκτελούνταν από ένα εσωτερικό τμήμα της επιχείρησης, 

πλέον υπάρχει μία αυξανόμενη τάση να αναθέτουν σε τρίτους τις δραστηριότητες του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Για παράδειγμα μία δημοσκόπηση χιλίων τριακοσίων (1300) διευθυντών εσωτερικού 

ελέγχου στη βόρεια Αμερική, αποκάλυψε ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των 

Αμερικανικών και το τριάντα ένα τοις εκατό (31,5%) των Καναδικών εταιρειών αναθέτουν σε 

τρίτους τις δραστηριότητες των εσωτερικών ελέγχων τους. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένα 

αναφερόμενους λόγους για την εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

είναι η εξοικονόμηση του κόστους, η αγορά πιο τεχνολογικά επαρκών τεχνογνωσιών, η 

βελτιωμένη κάλυψη του κινδύνου, η αποφυγή της επένδυσης μη βασικών λειτουργιών, και εν 

τέλει η βελτιωμένη παρουσίαση του οργανισμού. Από την άλλη μεριά οι λόγοι που δεν 

αναθέτουν οι εταιρείες τους εσωτερικούς τους ελέγχους σε τρίτες εταιρείες σχετίζονται με 

ανεπάρκειες που δημιουργούνται μεταξύ των εξωτερικών παρόχων λόγω της έλλειψης 

συγκεκριμένων γνώσεων σχετικές με την εταιρεία και η τάση τους να αποκτούν μία 

καιροσκοπική συμπεριφορά (Sharma, 2005). 

Πολλά από τα εμπειρικά τεκμήρια των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση για 

outsourcing ή όχι των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου  είναι αδημοσίευτα, με σπάνιες 

εμπειρικές μελέτες να εξετάζουν συστηματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 

για την εξωτερική ανάθεση ή όχι του ελέγχου. Επιπλέον, υπάρχει μία σπάνια εμπειρική απόδειξη 

στην πράξη, της ανάθεσης σε τρίτους των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες 

στην Αυστραλία. Για παράδειγμα, το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών που απάντησαν ανέφεραν 

ότι έχουν αναθέσει σε τρίτους πλήρως τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και το πενήντα 

τρία τοις εκατό (53%) αυτών που απάντησαν κατέδειξαν ότι ο κύριος πάροχος των υπηρεσιών 

του Εσωτερικού ελέγχου που ανατέθηκαν εξωτερικά ήταν ο εξωτερικός ελεγκτής του 

οργανισμού. Όμως, η έρευνα αυτή ήταν περιγραφική και δεν ερευνήθηκαν παλαιότερα γεγονότα 

και οι συνέπειες της εξωτερικής ανάθεσης. Η πιο πρόσφατη έρευνα των Sharma και 

Sybramaniam, όπου ερεύνησαν τις πρακτικές του outsourcing στον εσωτερικό έλεγχο σε 

δημόσιους φορείς, βρήκαν ότι οι κύριοι λόγοι της εξωτερικής ανάθεσης ήταν να αποκτήσουν 
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τεχνολογική κατάρτιση και να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών παρά οι οικονομικοί 

λόγοι. Από την άλλη μεριά, στον ιδιωτικό τομέα, οι ενδείξεις για τη λογική της υιοθέτησης της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεπαρκής, και τα κίνητρα για την ανάθεση σε 

τρίτους έναντι της ύπαρξης ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου στο εσωτερικό της εταιρείας 

είναι απροσδιόριστα. 

Σε αυτήν την έρευνα οι ερευνητές χρησιμοποιούν τα Κόστη Συναλλαγής για να 

πιστοποιήσουν τους οργανωτικούς παράγοντες που είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν στην 

απόφαση είτε να δεχθούν εξωτερικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου είτε να τις έχουν ως 

εσωτερικό τμήμα της εταιρείας. Η θεωρία του Κόστους Συναλλαγής αποτελεί ένα χρήσιμο 

πλαίσιο για την κατανόηση κάτω από ποιες συνθήκες η εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού 

ελέγχου μπορεί να ωφελήσει την εταιρεία. Μία βασική υπόθεση της θεωρίας του Κόστους 

Συναλλαγής είναι αυτή που αναφέρει ότι οι οργανισμοί πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των 

εναλλακτικών κυβερνητικών δομών για την απόκτηση των εισροών τους. Η ανεξάρτητη αγορά 

είναι μία μορφή διακυβέρνησης όταν οι εταιρείες στηρίζονται σε εξωτερικούς προμηθευτές, ενώ 

η οργανωτική ιεραρχία ή δομή είναι μία μορφή διακυβέρνησης που χρησιμοποιείται όταν οι 

εταιρείες στηρίζονται σε εσωτερικούς υπαλλήλους. Η θεωρία του Κόστους Συναλλαγής θεωρεί 

επίσης ότι οι εταιρείες θα διεκδικήσουν τη πιο φθηνή και την πιο υψηλή ποιότητα στη δομή της 

διακυβέρνησης, η οποία καθορίζεται από την ανάλυση της συνολικής συναλλαγής κοστών που 

συνδέεται με μία δεδομένη δομή. 

Τα δεδομένα της έρευνας τούς έδειξαν ότι υπάρχουν τρεις ευδιάκριτες ομάδες μεταξύ  

αυτών που απάντησαν και χρησιμοποιούν την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου. Αυτοί που 

αναθέτουν εξ’ ολοκλήρου σε τρίτους τον εσωτερικό έλεγχο, αυτοί που έχουν αποκλειστικό 

τμήμα εσωτερικού ελέγχου στην εταιρεία τους και αυτοί που έχουν συνδυασμό της εξωτερικής 

και της εσωτερικής ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με την 

υπόθεση ότι εταιρείες με υψηλότερη περιβαλλοντική αβεβαιότητα τείνουν να αναθέτουν σε 

τρίτους χαμηλότερα επίπεδα των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, ενώ εταιρείες με 

χαμηλότερη περιβαλλοντική αβεβαιότητα τείνουν να έχουν συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα 

εσωτερικού ελέγχου. 
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Το Κόστος Συναλλαγής χρησιμοποιείται για να εξηγήσει μία ποικιλία των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας όπως, την ανάθεση των πρακτικών του Ανθρώπινου Δυναμικού, 

την ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Υπάρχουν αρκετοί τύποι για τα κόστη 

συναλλαγής και του βαθμού στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται σε τρίτους. Μετά από 

έρευνα προέκυψε ότι τόσο τα περιουσιακά στοιχεία όσο και η στρατηγική της εταιρείας ήταν 

δυνατές ενδείξεις για το εάν μία εταιρεία πρέπει να αναθέσει τον εσωτερικό της έλεγχο σε τρίτα 

άτομα. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι εταιρείες που δουλεύουν με χαμηλά επίπεδα ειδικών και 

συγκεκριμένων γνώσεων και οι εταιρείες που ακολουθούν μία αμυντική στρατηγική τείνουν να 

ακολουθούν τη μέθοδο του outsource για τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου. Από την άλλη 

βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε και η υπόθεση τους ότι τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας οδηγούν σε 

εσωτερική ανάθεση του Εσωτερικού ελέγχου. Ομοίως, δεν βρέθηκε καμία υποστήριξη της 

υπόθεσης ότι η αυξανόμενη συχνότητα των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου θα οδηγήσει σε 

υψηλότερα επίπεδα της εξωτερικής ανάθεσης των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου. 

Στην έρευνα των Sharma και Subramaniam (2005), υποθέτουν ότι οι οργανισμοί 

πιθανότερο να διαφέρουν ως προς την ευαισθησία τους στα κόστη, τα οποία σχετίζονται με τις 

συμφωνίες για την ανάθεση σε τρίτους και αυτό θα οδηγήσει σε μία άμεση σχέση μεταξύ αυτού 

του κόστους και της απόφασης είτε για outsource είτε για in-house εσωτερικό έλεγχο.  

Η έρευνα τους αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται σε 

Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου και σε Οικονομικούς Ελεγκτές. Δείγμα αυτής της έρευνας 

αποτελεί ένας αριθμός τριακοσίων πενήντα (350) μεγάλων εταιρειών της Αυστραλίας, από τις 

οποίες μόνο οι ογδόντα εφτά (87) απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το οποίο σε ποσοστό 

αντιστοιχεί στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των ερωτηθέντων που απάντησαν. Με βάση τις 

απαντήσεις προέκυψε ότι από τις ογδόντα εφτά (87) εταιρείες, οι τριάντα εφτά (37) δεν έχουν τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Άρα προκύπτει, ότι οι πενήντα (50) εταιρείες 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Ήλεγξαν με μία τυχαία επιλογή 

δεκαπέντε (15) εταιρειών από αυτές που δεν απάντησαν το ερωτηματολόγιο και προέκυψε ότι οι 

τρεις (3) εταιρείες είχαν ως πολιτική να μην απαντάνε σε ερωτηματολόγια, οι δέκα (10) δεν 

είχαν εσωτερικό έλεγχο και οι δύο (2) είχαν εσωτερικό έλεγχο αλλά δεν είχαν χρόνο να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Συνεπώς δέκα (10) από τις δεκαπέντε (15) εταιρείες του τυχαίου 

δείγματος δεν χρησιμοποιούν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και εύλογα μπορεί κανείς 
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να υποθέσει ότι από τις εταιρείες που δεν απάντησαν ένας μεγάλος αριθμός δεν ακολουθεί τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το σαράντα εφτά τοις εκατό (47%) των 

εταιρειών που απάντησαν κατέδειξαν ότι ο τρέχων εξωτερικός ελεγκτής των  οικονομικών 

καταστάσεων ήταν υπεύθυνος για όλες τις εξωτερικά ανατεθειμένες υπηρεσίες του εσωτερικού 

ελέγχου. Το εικοσιένα τοις εκατό (21%) αναθέτει μέρος των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου 

στους τρέχοντες εξωτερικούς ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς, το εξήντα 

οχτώ τοις εκατό (68%) των εταιρειών που απάντησαν είχαν αναθέσει ολόκληρο ή μέρος του 

εσωτερικού ελέγχου στον τρέχοντα ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων. 

Σε μία ανταγωνιστική αγορά σαν αυτή της Αυστραλίας, η από κοινού παροχή μη 

ελεγκτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών θα μπορούσε να αυξήσει τις επιπτώσεις στην ελεγκτική 

ανεξαρτησία. 

Επιπλέον, ποιοτικοί παράγοντες όπως η έλλειψη της τεχνολογικής επάρκειας, η ποιότητα 

των υπηρεσιών, η επίτευξη της συμφωνίας, η επικοινωνία σε επίπεδο μονάδας και θέματα 

συντονισμού ίσως να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη διοικητική απόφαση. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη συνολική μείωση του κόστους, επιδιώκουν να 

προστατέψουν τις πληροφορίες των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η ευκολότερη διαχείριση της 

περιβαλλοντικής αβεβαιότητας και η βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης ήταν πιο σημαντικά 

για την απόφαση του εσωτερικού ελέγχου από το εσωτερικό της επιχείρησης απ’ ότι για την 

απόφαση της εξωτερικής ανάθεσης του σε τρίτη εταιρεία. Επίσης αυτό που προκύπτει μέσα από 

την έρευνα είναι ότι υπάρχει μία έντονη χρήση των εξωτερικών ελεγκτών για τις υπηρεσίες του 

εσωτερικού ελέγχου και οι περισσότεροι ανήκουν στις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες του 

κόσμου. Αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζεται η επαγγελματική δεοντολογία και η ελεγκτική 

ανεξαρτησία. Αυτό το συμπέρασμα οδήγησε την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να 

ορίσει πως οι ελεγκτές δεν θα πρέπει να παρέχουν πάνω από το σαράντα τοις εκατό (40%) των 

υπηρεσιών τους, οι οποίες σχετίζονται με θέματα που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ωστόσο, οι ελεγκτές επιτρέπεται να παρέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) των υπηρεσιών τους, 

οι οποίες δεν σχετίζονται με την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όπως τους 

λειτουργικούς τύπους ελέγχου. Στην έρευνα των Sharma και Subramaniam παρατηρείται ότι οι 
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εξωτερικοί ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων παρέχουν περισσότερο από το σαράντα τοις 

εκατό (40%) των υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις όπως τη 

διαχείριση των αποθεμάτων, την αναφορά των πληροφοριακών συστημάτων και τη κανονιστική 

συμμόρφωση. Συνεπώς, αυτό δημιουργεί επιπτώσεις στην ελεγκτική ανεξαρτησία. 

 

3.11 Ανάλυση Εξωτερικής Ανάθεσης του Ελέγχου  
 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι η ανεξάρτητη εξέταση και η έκφραση γνώμης πάνω στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας, ο σκοπός της οποίας μπορεί να 

είναι κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός
 
(Grant Thorton, 2000). 

Στις μέρες μας η εξωτερική ανάθεση του ελέγχου της εταιρείας αποκτά ολοένα και 

περισσότερο προβάδισμα έναντι του εσωτερικού και αυτό, όχι μόνο λόγω των ως άνω 

μειονεκτημάτων του ελέγχου από άτομα της διοίκησης, αλλά πολύ περισσότερο γιατί στα 

πλαίσια μείωσης των κοστών οι περισσότερες δεν έχουν άτομα ικανά και ταυτόχρονα 

κατάλληλα για την εν λόγω εργασία.  

Συνήθως, η ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες-ελεγκτές γίνεται από 

μετόχους της εκάστοτε εταιρείας χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πώς δεν μπορεί να γίνει από το 

κράτος υποχρεωτικά προκειμένου να ελέγξουν κατά πόσο η διοίκηση διαχειρίζεται τα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία και έχουν επενδύσει οι μέτοχοι. 

Παρακάτω περιγράφεται η ενσωμάτωση των βασικών αρχών, για τις επαγγελματικές 

πρακτικές  του εσωτερικού ελέγχου, σαν κομμάτι των υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF, 2015): 

 Ακεραιότητα. 

 Να επιδεικνύουν ικανότητα και την δέουσα επαγγελματική φροντίδα. 

 Αντικειμενικότητα και μη επηρεασμός από αδικαιολόγητη επιρροή (ανεξάρτητη). 

 Ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές, τους στόχους και τους κινδύνους της οργάνωσης – 

εταιρείας. 

 Κατάλληλα τοποθετημένα άτομα έχοντας επαρκείς πόρους. 

 Να επιδεικνύουν ποιότητα και συνεχείς βελτιώσεις. 
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 Αποτελεσματική επικοινωνία. 

 Παρέχει βεβαιότητα με βάση τον κίνδυνο. 

 Διορατικός, δυναμικός και στοχεύοντας στο μέλλον. 

 Προωθεί την συνεχή βελτίωση. 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF), εξωτερικές 

αξιολογήσεις - μελέτες πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία από ειδικό 

ανεξάρτητο εκτιμητή ή ομάδα αξιολόγησης δημιουργημένη έξω από την εταιρεία. Ο επικεφαλής 

του ελέγχου πρέπει να συζητήσει με την διοίκηση τα δύο κάτωθι βασικά θέματα (IPPF, 2015): 

 Την μορφή και την συχνότητα του ελέγχου καθώς και 

 Τα προσόντα και την βαθμό ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή ή ομάδας 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου κάποιου δυνητικού προσωπικού συμφέροντος. 

Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει πως ο εξωτερικός έλεγχος μπορεί να έχει την μορφή μιας 

πλήρους εξωτερικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης με ανεξάρτητη όμως εξωτερική 

επιβεβαίωση (δηλαδή και υπογραφή). Ο ειδικός ελεγκτής ή αντίστοιχα η ομάδα ελέγχου έχουν 

αρμοδιότητες στους εξής δύο τομείς: Στην επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και 

της εξωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης. Οι αρμοδιότητες μπορούν να καταδειχθούν μέσω ενός 

μείγματος της εμπειρίας και της θεωρητικής κατεύθυνσης. Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί 

πως η εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί σε εταιρείες ίδιου βεληνεκούς- μεγέθους, 

πολυπλοκότητας, τομέα ή βιομηχανίας και τεχνικών ζητημάτων έχουν σαφώς περισσότερη αξία 

από μη σχετικής εμπειρία. Σε περίπτωση μιας ομάδας ελεγκτικής δεν είναι αναγκαίο όλοι να 

έχουν τις ως άνω περιγραφόμενες αρμοδιότητες και αυτό γιατί είναι όλη στο σύνολο  ως ομάδα 

η οποία και είναι αρμόδια. Συνήθως ο επικεφαλής ελεγκτής χρησιμοποιεί επαγγελματική κρίση 

όταν αξιολογεί αν ένας ελεγκτής ή ολόκληρη ομάδα έχουν τα κατάλληλα στοιχεία για τον 

εκάστοτε έλεγχο. Τέλος, σαφώς και ένας ανεξάρτητος ελεγκτής ή μια ομάδα αξιολόγησης δεν θα 

πρέπει να αποτελούν άμεσα ή έμμεσα κομμάτι σύγκρουσης συμφέροντος (conflict of interest) ή 

υπό τον έλεγχο  από την εταιρεία στην οποία και η συγκεκριμένη δραστηριότητα, δηλαδή ο 

εσωτερικός έλεγχος, γίνεται. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το 

νομικό και το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας. 
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3.12 Λόγοι Ανάθεσης του Εσωτερικού Ελέγχου σε Εξωτερικούς Ελεγκτές 
 

Οι μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, κατά κανόνα δε διαθέτουν πόρους για να στελεχώνουν τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου ή για να απασχολούν εσωτερικό ελεγκτή με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες που διαθέτουν τμήματα εσωτερικού ελέγχου 

ενδεχομένως να μην έχουν αναπτύξει κατάλληλες μεθοδολογίες για διενέργεια ελέγχων σε 

συγκεκριμένους τομείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η ανάθεση της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Πρότυπα ενώ παράλληλα η διοίκηση θα 

πρέπει να έχει την ευθύνη και την επίβλεψη της διενέργειας των ελέγχων (WIPO Internal Audit 

Manual 2015). Αυτό επιτυγχάνεται με τον ορισμό ενός ατόμου από την πλευρά της εταιρείας το 

οποίο θα είναι ο σύνδεσμος εταιρείας – εξωτερικού συνεργάτη, θα παρακολουθεί την εκτέλεση 

του προγράμματος ελέγχου και θα παρέχει υποστήριξη στην ομάδα του συνεργάτη. Δεδομένης 

της σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου για την εταιρική διακυβέρνηση στην εταιρεία, το 

Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει γραπτώς τη συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 

 

 

 

 

  



 
45 

 

Οι τύποι ανάθεσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Τρόπος Εσωτερικού Ελέγχου Παρατήρηση 

1 Πλήρης ανάθεση (Outsourcing) 

Σε αυτήν την περίπτωση, 

πραγματοποιείται πλήρης 

ανάθεση της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικό συνεργάτη. 

2 
Μερική ανάθεση (Partial 

Outsourcing) 

Στην περίπτωση μερικής 

ανάθεσης, ο εξωτερικός 

συνεργάτης αναλαμβάνει 

ένα μέρος της εκτέλεσης 

των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου (η 

εταιρεία διαθέτει 

εσωτερικό ελεγκτή/ες). 

3 
Μερική ανάθεση με 

συνεργασία (Co-sourcing) 

Στην περίπτωση αυτή ο 

εξωτερικός συνεργάτης 

συνεργάζεται με τον 

εσωτερικό ελεγκτή της 

εταιρείας, σε συγκεκριμένα 

ελεγκτικά έργα. 

4 Υπεργολαβία (Subcontracting) 

Ο εξωτερικός συνεργάτης 

αναλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο ελεγκτικό 

έργο, το οποίο 

ολοκληρώνεται εντός 

δεδομένου χρονικού 

διαστήματος. 

Πίνακας 3.1 

Πηγή: ‘Protiviti Inc, 2009, Guide to Internal Audit’ 
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3.13 Πλεονεκτήματα Ανάθεσης 
 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της ανάθεσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό 

συνεργάτη είναι τα εξής (KPMG, IA, 2008) : 

 Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες 

 Πρόσβαση σε σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικές όπως επίσης και σε νέες 

τεχνολογίες  

 Περιορισμός δαπανών που αφορούν τη διενέργεια των ελέγχων  

 Περιορισμός κόστους εκπαίδευσης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου  

 Δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση των πόρων καθώς ο εξωτερικός συνεργάτης μπορεί 

να στελεχώσει την ομάδα έργου κατάλληλα, ανάλογα με τις ανάγκες. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται χρήση πληροφοριακών συστημάτων, οι εταιρείες 

προτιμούν εξωτερικούς συνεργάτες όχι μόνο για λόγους περιορισμού κόστους αλλά και για 

λόγους ταχύτερης και άμεσης πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους 

(Bhattacharya et al., 2003). Σε γενικές γραμμές, ο εξωτερικός συνεργάτης είναι σε θέση να 

προσφέρει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου υψηλού επιπέδου, δεδομένου ότι έχει τεχνογνωσία σε 

πολλούς κλάδους και τομείς και μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα την ομάδα των ελεγκτών, ενώ 

παράλληλα είναι σε θέση να διατηρήσει το κόστος σε λογικά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί που αντιμετωπίζει η εταιρεία και διαμορφώνονται 

προτάσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

3.14 Σύσταση ομάδας εσωτερικού ελέγχου 
 

Ανάλογα με τον τύπο της ανάθεσης, διαμορφώνεται αντίστοιχα η ομάδα των ελεγκτών η οποία 

θα είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των ελέγχων. Η εταιρεία σε συνεργασία με τον εξωτερικό 

συνεργάτη καθορίζουν τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας και τους ειδικούς που θα 

απασχοληθούν στο ελεγκτικό έργο με βάση τα παρακάτω κριτήρια (Burke et al., 2007) : 

 Εύρος έργου – Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει καθοριστεί τι θα περιλαμβάνεται στο έργο 

ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι ανθρώπινοι πόροι και το ποσοστό απασχόλησής 
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τους σε αυτό. Σε περίπτωση που απαιτείται ολοκλήρωση του έργου σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, ενδείκνυται η δέσμευση περισσότερων πόρων. 

 Προσόντα στελεχών – Η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται από μέλη τα οποία διαθέτουν 

προσόντα και γνώσεις σε αρκετούς τομείς προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν 

επιτυχημένα τις ελεγκτικές διαδικασίες. 

 Πνεύμα συνεργασίας – Τα στελέχη της ομάδας θα πρέπει να συνεργάζονται στενά και τυχόν 

προβλήματα που προκύπτουν να επιλύονται άμεσα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή πρόοδος του έργου.  

 Επικοινωνία – Οι γραμμές επικοινωνίας πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, τόσο μεταξύ 

των μελών της ομάδας, όσο και μεταξύ ομάδας και τρίτων. Η ομαλή ροή των πληροφοριών 

και η καλή ενημέρωση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας του έργου. 

 Σχεδιασμός – Κατά τη διαμόρφωση της ομάδας ελέγχου και των ατόμων που θα 

συμμετέχουν σε αυτήν ενδείκνυται να προγραμματιστούν και τα καθήκοντα κάθε μέλους, με 

απώτερο στόχο να είναι σαφώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες και να μην υπάρξουν 

σχετικές αλληλοεπικαλύψεις κατά τη διενέργεια των ελέγχων. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου να υπάρξει σωστή διαμόρφωση και οργάνωση της ομάδας έργου προκειμένου να 

έχουμε επιτυχή ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου. 

 

3.15 Πρότυπα Απόδοσης 
 

Διαχείριση της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου  

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρείας θα πρέπει να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά την δραστηριότητα του ελέγχου ώστε να σιγουρευτεί πως αυτή η διαδικασία θα 

προσθέσει αξία στην εταιρεία. Αυτό σημαίνει πως ο εσωτερικός έλεγχος θα είναι 

αποτελεσματικός και θα έχει επιτύχει αν και μόνο αν (IPPF, 2013): 

 Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρείας 

επιτυγχάνουν τον στόχο και την ευθύνη όπως αυτά  συμπεριλαμβάνονται στο χάρτη του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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 Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι σύμφωνη με τον ορισμό του εσωτερικού 

ελέγχου και των Διεθνών Προτύπων και 

 Τα άτομα που αποτελούν μέρος της δραστηριότητας του ελέγχου συμμορφώνονται με 

τον κώδικα δεοντολογίας και τα Διεθνή Πρότυπα. 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία στην εταιρεία (και στους μετόχους 

της) όταν παρέχει αντικειμενική και σχετική διασφάλιση και συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, στη διαχείριση κινδύνων 

καθώς και στον έλεγχο των διαδικασιών (IPPF, 2015). 

Σχεδιασμός (Planning) 

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μια εταιρείας θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 

σχέδιο με βάση τον κίνδυνο (risk based plan) ώστε να καθορίσει τις προτεραιότητες της 

δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα βέβαια με τους στόχους της εκάστοτε 

εταιρείας. 

Ανακοίνωση και έγκριση (Communication and Approval) 

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μια εταιρείας οφείλει να κοινοποιεί τα σχέδια 

της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου και των πόρων που απαιτούνται, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενδιάμεσων αλλαγών, στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και 

το διοικητικό συμβούλιο για εξέταση και έγκριση. Ο επικεφαλής ελεγκτής του ελέγχου πρέπει 

επίσης να κοινοποιούν τις επιπτώσεις από τους πιθανούς περιορισμούς των πόρων. 

Διαχείριση Πόρων (Resource Management) 

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μια εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

πόροι (σχετικά με τον έλεγχο) είναι επαρκείς και έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικά για την 

επίτευξη του εγκεκριμένου σχεδίου.  

Πολιτικές και διαδικασίες (Policies and Procedures) 

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μια εταιρείας θα πρέπει να καθιερώσει 

πολιτικές και διαδικασίες ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τη δραστηριότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. 
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Συντονισμός (Coordination) 

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρείας θα πρέπει να ανταλλάσσει 

πληροφορίες και να συντονίζει τις δραστηριότητες με άλλους εσωτερικούς και άλλους 

εξωτερικούς παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών διασφάλισης, ώστε να διασφαλιστεί η 

σωστή κάλυψη και να ελαχιστοποιείται αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών. 

Αναφορά στην ανώτερη διοίκηση και το Δ.Σ. (Reporting to Senior Management and the 

Board) 

Ο επικεφαλής ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου μια εταιρείας θα πρέπει να αναφέρει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με 

τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου, την εξουσία, την ευθύνη και την απόδοση σχετικά με την  

δραστηριότητα του ελέγχου αναφορικά με το ακολουθούμενο σχέδιο.   

 Η συγκεκριμένη αναφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον υπολογισμένο κίνδυνο και 

θέματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απάτης, θέματα διακυβέρνησης, καθώς 

και άλλα θέματα που χρειάζεται ή απαιτείται να γνωρίζει η ανώτατη διοίκηση και το Συμβούλιο. 

Φύση της εργασίας (Nature of Work) 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλει στη βελτίωση 

της εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου χρησιμοποιώντας μια 

συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση. 

Εταιρική Διακυβέρνηση ( Corporate Governance) 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να διατυπώνει τις 

κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης στην υλοποίηση της από 

τους ακόλουθους στόχους (Cadbury Committee, 1992): 

 Προώθηση κατάλληλων αξιών και ήθους εντός της εταιρείας 

 Εξασφάλιση αποτελεσματικής οργανωτικής διαχείρισης και της ευθύνης 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με κινδύνους και έλεγχο πληροφοριών σε κατάλληλες 

περιοχές του οργανισμού καθώς και 

 Συντονισμό των δραστηριοτήτων και την επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ του 

διοικητικού συμβουλίου, εξωτερικών και των εσωτερικών ελεγκτών, και το 

Management. 
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Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και 

να συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών της διαχείρισης κινδύνου. Με άλλα λόγια, η 

ανάθεση του ελέγχου μίας εταιρείας σε εξωτερικό ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε, όσον 

αφορά την διαχείριση των κινδύνων, να προσδιορίζεται εάν οι διαδικασίες της διαχείρισης 

κινδύνων είναι αποτελεσματικές να πηγάζουν αποκλειστικά από τον εξωτερικό ελεγκτή. 

 

3.16 Πλεονεκτήματα από την χρησιμοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών 
 

Όταν οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή την ανάθεση του εσωτερικού 

ελέγχου τους, μετά τον έλεγχο και εφόσον εκδοθεί το ειδικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο 

ποσό των καταβληθέντων μισθών και ημερομισθίων (και στις αποδοχές εν γένει του 

απασχοληθέντος προσωπικού) δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να απαλλάσσονται 

οποιουδήποτε επαν-ελέγχου εκ μέρους των ασφαλιστικών οργανισμών. 

Επιπλέον ο προιστάμενος της αρμόδιας Διέυθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

προκειμένου να καθορίσει την φορολογική υποχρέωση των Ανώνυμων Εταιρειών, μπορεί να 

περιορισθεί και να λάβει υπ’οψην του αποκλειστικά τα ευρύματα του Ορκωτού Ελεγκτή 

εκδιδόμενο ειδικό πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της 

επιχειρήσεως, εφόσον όμως στο εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για 

φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων ελήφθησαν 

υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετικού νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός 

Ελεγκτής οφείλει να παράσχει στον προιστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κάθε πληροφορία ή 

εξήγηση σε σχέση με τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές που έγιναν 

σε αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον προσδιορισμό της 

φορολογικής ύλης. 
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3.17 Προτεινόμενες Πρακτικές στη σχεδίαση του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Η επικρατούσα άποψη όσον αφορά το σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικό 

ελεγκτή (αλλά και γενικότερα) πρέπει να εναρμονίζεται με τις βασικές απαιτήσεις του Δ.Σ.. 

Συγκεκριμένα, για να είναι σίγουροι για μια ροή αξίας από την διαδικασία του εσωτερικού 

σχεδιασμού της επιχείρησης, η υπηρεσία ελέγχου πρέπει να συνεργαστεί με την ανώτερη 

διαχείρηση και το διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της 

εταιρείας και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον έλεγχο και την παράδοση 

του. Η δέσμευση από τον έλεγχο θα πρέπει να ενθαρρύνει μια σαφή ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών (κυρίως μέτοχοι) όσον αφορά τις ανάγκες την 

πιθανή προοπτική των εξωτερικών πελατών, καθώς και οπουδήποτε είναι δυνατόν (Paterson, 

2015). 

Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα πρέπει να είναι σαφής και μπορεί να προσθέσει αξία στα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι μέτοχοι οι και ακόμα σε εξωτερικούς πελάτες αν (Hermanson et al, 

2003): 

 Παρακολουθεί και κρατεί αρχείο προηγούμενων ελέγχων  

 Εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά ‘τυφλά’ σημεία 

 Υποστηρίζει την ανώτερη διοίκηση και την δέσμευση απέναντι στο Δ.Σ. (ενημερώνοντας 

σχετικά για όλες τις πτυχές για το συγκεκριμένο θέμα) 

 Δεν είναι υπερβολικά δαπανηρή από άποψη χρόνου ή προσπάθειας σε σχέση με το 

κόστος του ελέγχου. 

 

3.18 Προτεραιότητα στο Σχέδιο Ελέγχου και συγκέντρωση στην Αξία 
 

Σύμφωνα με τους μεγαλύτερους τεχνικούς διευθυντές στην Ευρώπη και στην Αμερική όταν 

είναι να γίνει κάποιος εσωτερικός έλεγχος σε οποιαδήποτε εταιρεία το πρώτο και πιο σημαντικό 

βήμα στην όλη διαδικασία είναι ο σχεδιασμός. Πάντα προσπαθούν να κατανοήσουν την ατζέντα 

της ομάδας ελέγχου/ εξωτερικός ελεγκτής και προσπαθούν να κοιτάξουν κατά πόσο η διαχείριση 

κινδύνου έχει σχεδιαστεί και με πιο τρόπο και κατά πόσο η διαδικασία της (διαχείρισης 

κινδύνου) έχει εφαρμοστεί και χτιστεί στο σχεδιασμό του ελέγχου και την σχέση του με τον 
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πραγματικό κίνδυνο. Μόνο τότε είναι πιθανό ο έλεγχος να είναι αποδοτικός και να προσφέρει 

κρίσιμα συμπεράσματα και ευρήματα. Η επικρατούσα άποψη όλων των CEO’s για το θέμα είναι 

ότι ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην του (και να δίνει το μεγαλύτερο 

βάρος) την ατζέντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος σύμφωνα με την άποψη τους 

κρίνεται επιτυχείς αν πραγματικά συνεισφέρει και τα ευρύματα του βοηθούν την εν λόγω 

ατζέντα. Οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με την συγκεκριμένη ατζέντα είναι χάσιμο χρόνου και 

δεν έχει νόημα αν ο έλεγχος έχει εκτροχιατεί από το παραπάνω νόημα. Είναι πολύ σημαντικό για 

τον εξωτερικό ελεγκτή να υιοθετήσει μια μεικτή προοπτική όσον αφορά τον κίνδυνο. Θα πρέπει 

να γίνει κατανοητός και να γνωρίζει ο εξωτερικός ελεγκτής το πραγματικό κίνδυνο. Εν 

κατακλείδι, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να αμφισβητεί  την 

μέτρια ποιότητα που ενσωματώνεται στην συγκεκριμένη εκτίμηση του κινδύνου. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στην παρούσα εργασία ανάλογα με τον εξωτερικό 

ελεγκτή και τον τρόπο ελέγχου που ακολουθεί (μεθοδολογία ελέγχου) πολύ συχνά δεν 

εναρμονίζεται με τους σημαντικούς κινδύνους και αξίες της επιχείρησης. Επομένως είναι πολύ 

σημαντικό ο ελεγκτής να είναι σε θέση να το αντιληφθεί και να κοιτάξει πως μπορεί να 

διευρύνει τον έλεγχο ώστε να συμπεριλάβει όλες τις σημαντικές προτεραιότητες, τα μεγαλύτερα 

πρότζεκτ και τα πιο σημαντικά θέματα κινδύνου τα οποία και έχουν σημασία. 

Ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο το οποίο και έχει πρόσθετη αξία και θα πρέπει  ο ελεγκτής 

να συγκεντρωθεί σε αυτό είναι στις πιθανές πληροφορίες από προηγούμενες αποδόσεις των 

διαχειριστικών μελών (δηλαδή τις υπάρχουσες μελέτες τους) καθώς επίσης (Dittendhofer, 2001): 

 Άλλες μετρικές επιδόσεις (π.χ. το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών) 

 Διάφορα περιστατικά (π.χ. ελαττωματικά προιόντα και επιστροφές) 

 Διακοπή συστημάτων 

 Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. εξελίξεις σε μια σημαντική αγορά, ή ρυθμιστικές 

αλλαγές ή πρόστιμα) 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες σε σχέση με το πώς δημιουργείται 

αξία από τον εσωτερικό έλεγχο και τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους αυτή χάνεται. 

Προφανώς οι λόγοι μείωσης της αξίας είναι αναρίθμητοι και οι περισσότεροι σχετίζονται με την 

αποτυχία της διαχείρισης του ‘παραδοσιακού’ κινδύνου κυρίως χρηματοοικονομικού αλλά και 

κανονιστικού και επιχειρησιακού. Παρ’ όλα ταύτα σύμφωνα με πολλές μελέτες, η μεγαλύτερη 
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πηγή μείωσης της αξίας του εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικό ελεγκτή συνήθως γίνεται λόγω 

της κακοδιαχείρισης των στρατηγικών κινδύνων π.χ η αδυναμία να ρυθμίστούν στις δυνιτικές 

μεταβολές των πελατών στη ζήτηση, στην αποτυχία να ενσωματώσει αποτελεσματικά ένα νέο 

απόκτημα, ή την κακή διαχείριση του κινδύνου της φήμης. 

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα πως λαμβάνοντας την προοπτική της προστιθέμενης 

αξίας, ή εξασφαλίζοντας την αξία από το να μειωθεί, αν η κακοδιαχείριση της στρατηγικής 

κινδύνου είναι της τάξεως του 60 με 80% των περιστατικών που μειώνουν την αξία γιατί δεν 

χρησιμοποιείται το αντίστοιχο ποσοστό των πόρων του εσωτερικού ελέγχου για το αντίστοιχο 

κομμάτι. 

Ενέργειες για τον εσωτερικό έλεγχο από τον εξωτερικό ελεγκτή που πρέπει να έχει υπόψιν ( The 

Institute of Internat Auditors Reseach Foundation,  2003): 

 Εξέταση / έρευνα τους κύριους λόγους για την καταστροφή/μείωση της αξίας ή βλάβης 

της φήμης της εταιρείας που έχουν σχέση με την εταιρεία που γίνεται ο έλεγχος (σχετικά 

παρακάτω εικόνα) 

 Εξέταση της κατανομής των ελεγκτικών πόρων στους βασικούς τομείς κινδύνου και τους 

λόγους οποιασδήποτε αποσύνδεσης μεταξύ αυτών των κατανομών και την πραγματική 

κάλυψη του εσωτερικού ελέγχου στο ελεγκτικό σχέδιο 

 

3.19 Χρησιμοποίηση του ελεγκτικού σχεδιασμού για επιπλεόν αξία 

προερχόμενη από τον ίδιο ελεγκτικό σχεδιασμό 
 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να διακρίνει προς όφελος του 

ελέγχου, αξία επιπλέον και παραπάνω από την διαδικασία σχεδιασμού ελέγχου σαν διαδικασία. 

Για παράδειγμα, μια καλή διαδικασία σχεδιασμού μπορεί επίσης να αποφέρει (Hermanson et al, 

2003): 

 Μία βαθύτερη και πιο ενημερωμένη κατανόηση των ατόμων διαχείρισης και τις 

προοπτικές του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με σημαντικά και επείγοντα ζητήματα 

κινδύνου. 
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 Μία κατανόηση για τις αντιλήψεις γύρω από την ορμή του κινδύνου και την ανάγκη για 

εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στην αντίληψη της ορμής του κινδύνου 

μεταξύ των κυρίων μετόχων και να διερωτάται σχετικά με τις ευθύνες και τους ρόλους 

διασφάλισης. 

 Μία ευκαιρία για συλλογισμό σχετικά με θέματα που αφορούν πορίσματα προηγούμενων 

ελέγχων και μεταξύ άλλων θεμάτων να εξετάσει κατά πόσο τα θέματα κουλτούρας της 

εταιρείας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. 

Κατά συνέπεια μπορεί να είναι απολύτως ευεργετικό να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του 

εσωτερικού σχεδιασμού, διότι (Ruud, 2003): 

 Μπορεί να δεσμεύσει καταλλήλως όλα τα βασικά ανώτερα στελέχη και τα σχετικά μέλη 

του Δ.Σ. στο ελεγκτικό σχέδιο και να επιδείξει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη στην ίδια την 

διαδικασία. 

 Υπάρχουν προοπτικές κέρδους σε σχέση με το ρίσκο και τη διαδικασία διαχείρισης 

ρίσκου γενικότερα (π.χ. ένας μεγάλος αριθμός των μετόχων ανησυχεί για ένα 

συγκεκριμένο ρίσκο ή το αποτέλεσμα ενός δυνητικού κινδύνου αλλά ο εν λόγω κίνδυνος 

δεν είχε χαρακτηριστεί ως κίνδυνος στην τελευταία υπαρκτή αξιολόγηση). 

 Διευκολύνει βαθύτερες συζητήσεις σχετικά με την ορμή του κινδύνου και τις 

υφιστάμενες ή μελλοντικές εγγυήσεις. 

 Χτίζει καλύτερες σχέσεις μεταξύ των σημαντικών μετόχων. 

Ενέργειες του εξωτερικού ελεγκτή που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (Henderson, 2001): 

 Εξέταση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την διαδικασία του σχεδιασμού 

και το κατά πόσο προσθέτει πάνω από τον ίδιο τον εσωτερικό σχεδιασμό. 

 Κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή και στη δέσμευση των σημαντικών μετόχων. 

 Να σιγουρευτεί μέσω της ανατροφοδότησης πληροφοριών (feedback) στα 

ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως μέτοχοι) ώστε να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία σχεδιασμού 

φαίνεται να προσθέτει αξία από μόνη της. 
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3.20 Εξωτερική Ανάθεση του Ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 

Ακούγεται τετριμμένο αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό 

μοχλό ανάπτυξης των χωρών μέχρι και σήμερα. Παρά την οικονομική κρίση η ίδρυση και 

ανάπτυξη τους βρίσκεται στο επίκεντρο της χάραξης οικονομικών πολιτικών τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

 Μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται συνήθως από 

οικογενειακή ενασχόληση στους κρίσιμους τομείς όπως η διακυβέρνηση, η διοίκηση και η 

μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση της ζήτησης 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες λόγω των οικονομικών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια μελέτη της IFAC, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σχετικά νέες στο χώρο που δραστηριοποιούνται και έχουν 

είτε αυξημένες υποχρεώσεις είτε αναζητούν νέα επενδυτικά κεφάλαια για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, είναι πολύ πιθανόν να απευθυνθούν σε εξωτερικούς 

ελεγκτές για την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής τους πορείας. 

 Λόγω αυτής της ανάγκης έχει παρατηρηθεί η αντίστοιχη ανάπτυξη εταιρειών που 

προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, έχει 

αναπτυχθεί ένα δίκτυο συμβούλων το οποίο αποτελείται από εταιρείες που προσφέρουν 

υπηρεσίες πάνω σε διάφορα αντικείμενα όπως φορολογικές συμβουλές, marketing, 

χρηματοοικονομικός έλεγχος και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, διαχείριση 

πελατολογίου και άλλα.  

Στη Παγκόσμια Μελέτη της IFAC (Global SMP Survey, 2015) για την σχέση αυτή 

παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα ευρήματα για τη σχέση ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και τις εταιρίες εξωτερικών συμβούλων. Πιο συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση των υπηρεσιών που 

παρέχονται και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
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    Διάγραμμα 3.2 Υπηρεσίες Εξωτερικών Συμβούλων  

Πηγή: IFAC, Global SMP Survey, 2015 

 

Από τα παραπάνω ευρήματα συνεπάγεται πως η ζήτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

για εξωτερικό έλεγχο των οικονομικών τους αποτελεί πλέον μία συνεχώς αυξανόμενη τάση. Η 

τάση αυτή σίγουρα μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι έχουν να 

κάνουν τόσο με την εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και με το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιούνται. Όπως φαίνεται το κόστος μιας εσωτερικής ομάδας η οποία θα έχει 

ως αρμοδιότητα τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης είναι πλέον συγκριτικά μεγαλύτερο από 

το κόστος της εξωτερικής ανάθεσης αυτού του ελέγχου. Επίσης, φαίνεται πως η χρησιμοποίηση 

εξωτερικών ελεγκτών κάνει αυτομάτως πιο αξιόπιστα τα στοιχεία τους για πιθανούς επενδυτές 

αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Δεδομένη ωστόσο παραμένει η ανάγκη για συνεργασία των δύο μερών η οποία δεν 

επηρεάζεται από σύγκρουση συμφερόντων και προάγει την υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Από τη μία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους και 

από την άλλη οι εξωτερικοί ελεγκτές και σύμβουλοι προωθούν την καλύτερη απεικόνιση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και τη συμμόρφωση τους με τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους και τα νομοθετικά καθεστώτα στα πλαίσια ανάπτυξης υγιούς . 
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Κλείνοντας με το κομμάτι της ανάλυσης του εσωτερικού ελέγχου προκύπτει πως είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό οι ελεγκτές, είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, να τηρούν τις θεμελιώδεις 

αρχές της ελεγκτικής αλλά και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εφοδιασμένοι με τις 

απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να φέρουν εις πέρας τον έλεγχο. Οι διαφορές μεταξύ των 

εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών προϋπάρχουν και είναι δεδομένες αλλά κοινός 

παρονομαστής παραμένει ο τελικός σκοπός ο οποίος είναι η παροχή των ελεγκτικών υπηρεσιών 

προς την εταιρεία με τα οφέλη που προσφέρει η συγκεκριμένη διαδικασία και τα οποία 

αναλυθήκαν παραπάνω. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η περίπτωση του σκανδάλου της Enron μέσα 

από το οποίο αποδεικνύεται πως πρωταρχικός παράγοντας για την σωστή ελεγκτική διαδικασία 

μέσα σε μια εταιρεία δεν είναι η θέση του ελεγκτή αλλά ο ίδιος ο ελεγκτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 
 

4.1 Εισαγωγικά 
 

Στην παρούσα και τελευταία ενότητα παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης μίας από τις 

μεγαλύτερες εταιρείας παροχής ενέργειας «Enron Corporation» και της συνεργασίας της με μία 

από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες του κόσμου «Arthur Andersen Co.» για την παροχή 

των ελεγκτικών της υπηρεσιών.  Τέλος, παρουσιάζεται η πορεία της συνεργασίας αυτής στο 

πέρασμα των χρόνων αλλά και οι συνέπειες που είχαν και για τους δύο κολοσσούς οι παράνομες 

πράξεις που έκαναν με στόχο την παρουσίαση μίας πλασματικής εικόνας των οικονομικών 

καταστάσεων της Enron. 

 

4.2 Arthur Andersen Company   
 

Οι μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως, οι λεγόμενες «Big Five» ήταν αυτές που 

διενεργούσαν τους ελέγχους των μεγαλύτερων εταιρειών εισηγμένων και μη στο χρηματιστήριο. 

Αυτές μέχρι και το 2001 ήταν οι εξής, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, 

Ernst & Young, KPMG, Arthur Andersen. Ωστόσο, η τελευταία βρέθηκε εναγόμενη σε ένα 

οικονομικό σκάνδαλο το 2001 με την εταιρεία Enron Corporation, η οποία κήρυξε πτώχευση και 

αυτό οδήγησε και στο τέλος της Arthur Andersen και στη δημιουργία των «Big Four». Το 

σκάνδαλο αποτέλεσε εφαλτήριο για νέες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και για το 

λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως μελέτη περίπτωσης της εργασίας αυτής. 

Ιδρυτής της αποτέλεσε ο Arthur Andersen, ο οποίος ήταν εφάμιλλος της απόλυτης 

ακεραιότητας. Θεωρούνταν τόσο έντιμος και πειθαρχημένος στα λογιστικά και ελεγκτικά 

πρότυπα και τόσο ακέραιος και συνεπής στις υποχρεώσεις του όπου το όνομα του λειτουργούσε 

ως εγγύηση για τις τράπεζες όταν υπήρχε περίπτωση χρηματοδότησης εταιρειών που υποστήριζε 

η A. Andersen Co. 
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Συνεχιστής του έργου του μετά το θάνατο του ήταν ο L. Spacek, όπου και αποσύρθηκε 

το 1973. 

 

4.3 Enron Corporation 
  

Το 1930 ιδρύεται η εταιρεία «Norten Natural Gas Company» στην Ομάχα της Νεμπράσκα, ήταν 

μία εταιρεία παροχής φυσικού αερίου. Το 1947 ξεκινάει η άνοδος της εταιρείας αυτής και 

αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Το 1986 η επωνυμία 

αλλάζει και μετ’ ονομάζεται σε Enron Corporation και έχει πλέον την έδρα στο Τέξας, όπου και 

ξεκινά να εμπορεύεται φυσικό αέριο. Και το 1994 ύστερα από σχετική νομοθεσία του Κογκρέσο 

όπου απελευθερώνεται η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκινά να εμπορεύεται ηλεκτρικό 

ρεύμα και οικονομικά συμβόλαια που σχετίζονται με αυτό. Το 1999 κατακτά την παγκόσμια 

αγορά ως ηλεκτρονική αγορά εμπορίας ενέργειας και συμβολαίων και αποτελεί πλέον ηγέτη 

στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στην 

ηλεκτρική ενέργεια. Με συνέπεια σε όλη αυτή την ανοδική πορεία να φτάσει η τιμή της μετοχής 

της το 2000 σε 90$ ανά μετοχή. 

Ωστόσο, αυτό το ταξίδι της ανοδικής και σημαντικά επικερδής πορείας μετά από 

απρόσμενες αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη οδήγησαν στην πτώση της και τελικά στην 

χρεοκοπία της το 2001. 

Η πρώτη βόμβα για την Enron σκάει το 2001 όπου ο πρόεδρος της ανώνυμα ενημερώνει 

τον διευθύνοντα σύμβουλο K. Lay, ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά λογιστικά προβλήματα. 

Σε συνδυασμό με ένα άσχημο γεγονός της πτώσης των Διδύμων Πύργων την 11
η
 Σεπτεμβρίου 

αρχίζει η μετοχή της εταιρείας να πέφτει στα 28$ ανά μετοχή. Μετά από λίγο καιρό η Enron 

παρουσιάζεται ζημία ύψους 618$ εκατομμυρίων για το τρίτο τρίμηνο και συνολικά με 

παλαιότερες ζημίες ανέρχεται στο ύψος των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα ποσά 

οδήγησαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να ζητήσει έρευνα για επιπλέον πληροφορίες. 
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Εικόνα 4.1: Η τιμή της μετοχής της Enron από 23/08/00 έως 23/12/01 

Πηγή: Wikipedia.org 

Το Νοέμβριο του 2001 διεξάγεται επίσημη έρευνα για την εταιρεία Enron. Ωστόσο, η 

ιδία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της ήταν υπερτιμολογημένα κατά 586 εκατομμύρια δολάρια τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Αναμενόμενο ήταν λοιπόν η ελεγκτική εταιρεία της Enron, η Andersen 

να ελεγχθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Όμως, οι πιστωτές της Enron συνεχίζουν να πιέζουν και αυτό δημιουργεί ένα 

επιπρόσθετο βάρος για την εταιρεία. Μία μικρότερη εταιρεία η Dynegy επιχειρεί να τη διασώσει 

με την επιχείρηση «Λευκός ιππότης» αλλά δεν επιτεύχθηκε με επιτυχία και τελικά στις 2 

Δεκεμβρίου του 2001 κηρύσσει πτώχευση.  

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί, γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση όλα δείχνουν πως 

έχει διαπραχτεί και από τις δύο πλευρές (Enron & Andersen) ένα οικονομικό έγκλημα και για το 

λόγο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2002 ξεκινάει έρευνα για την εύρεση της αλήθειας. Η 

είδηση της διεξαγωγής ερευνών συνετέλεσε τόσο η Enron όσο και η Andersen να παραποιήσουν 

τα έγγραφα και τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Προκύπτει ύστερα από έρευνες, ότι οι 
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οικονομικές καταστάσεις της Enron από το 1990 έως και το 2000 ήταν ένα αποτέλεσμα της 

δημιουργικής λογιστικής. 

Ξεκινάει ένας κυκεώνας άσχημων καταστάσεων τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και 

για τους εργαζόμενους της, τους πελάτες της αλλά και για την αγορά γενικότερα. Αναγκάστηκε 

να κάνει μαζικές απολύσεις και έτσι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εργατικού της 

δυναμικού απολύθηκε. Το υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να ερευνά για τυχόν εμπλοκή της στην 

ενεργειακή κρίση που προέκυψε τότε στην Καλιφόρνια.  

Το κουβάρι της διαπλοκής άρχισε να ξετυλίγεται και μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι 

και η Arthur Andersen αλλά και αυτοί που συνεργάζονταν με την Enron συναινούσαν σε 

παράνομες λογιστικές εφαρμογές, με τη βεβαιότητα ότι οι κινήσεις τους δεν ήταν γνωστές στους 

υπόλοιπους. Ωστόσο, σύμμαχο σε όλα αυτά τα καιροσκοπικά παιχνίδια είχαν τις τράπεζες και 

άλλα πιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα. 

Πιο συγκεκριμένα, τράπεζες όπως η J.P. Morgan και η Citibank βοηθούσαν την Enron 

για να μην οδηγηθεί στη χρεοκοπία, χρηματοδοτώντας την με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι 

είναι μία λειτουργική δραστηριότητα. Παρουσίαζαν τα πράγματα με νόμιμο τρόπο ώστε να είναι 

όλοι καλυμμένοι προς τους τρίτους και αυτοί στην πραγματικότητα παραποιούσαν την αληθινή 

εικόνα των ισολογισμών, μέσω των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPE) που είχαν μη 

εμφανίζοντας τις υποχρεώσεις στον ισολογισμό. Έτσι κατάφεραν να παρουσιάζουν πλασματικά 

κέρδη και οι επενδυτές να εφησυχάζονται. 

Με την πάροδο του χρόνου βγήκαν και άλλες πληροφορίες στη δημοσιότητα από 

πιστωτικούς οργανισμούς, ότι η Enron βρίσκονταν σε υψηλό πιστωτικό ρίσκο μέχρι το 2001 και 

σε συνδυασμό με την παραποίηση των εγγράφων και τις λογιστικές απάτες ήταν ένας πιστωτής 

υψηλού κινδύνου. 

Η βασική αιτία των εικονικών κερδών που παρουσίαζε η Enron ήταν η επιθυμία της να 

διατηρηθεί η τιμή της μετοχής της σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, τα stock option, ήταν άλλο ένα 

κίνητρο των διευθυντών και των συμβούλων για πλαστή παρουσίαση της οικονομικής 

κατάστασης της Enron. Τα stock options είναι δικαιώματα προαίρεσης μετοχών από τα οποία 

έπαιρναν προμήθεια τα υψηλά ιστάμενα στελέχη. Έτσι μέσω της δημιουργικής λογιστικής 

ανέβαζαν τη τιμή της μετοχής και έτσι αυξάνανε την προμήθεια τους και με αυτό τον τρόπο 

είχαν άμεσα κέρδη. 
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Η Arthur Andersen δεν παρείχε μόνο τις ελεγκτικές της υπηρεσίες στην Enron αλλά και 

άλλες υπηρεσίες όπως αυτή του σχεδιασμού των λογιστικών συστημάτων και της ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά υπήρξε και σύμβουλος της για να προσεγγίζει περισσότερους 

επενδυτές. Συνεπώς, υπήρχαν αντικρουόμενα συμφέροντα και έτσι η ελεγκτική ανεξαρτησία 

επηρεάστηκε. 

Όλη αυτή η ιστορία της οικονομικής απάτης της Enron είχε ως αντίκτυπο στην Arthur 

Andersen να κατηγορηθεί ότι λειτούργησε σύμφωνα με συμφεροντολογικούς σκοπούς και πως 

δεν εφάρμοσε σωστά τα ελεγκτικά πρότυπα. Μάλιστα, είχε δημοσιοποιηθεί ότι η Arthur 

Andersen έλαβε το 2000 ως ελεγκτική αμοιβή από την Enron 25 εκατομμύρια δολάρια και 27 

εκατομμύρια δολάρια για τις συμβουλευτικές τις υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, κατηγορήθηκε για 

απάτη, για εγκατάλειψη καθήκοντος αλλά και για παρεμπόδιση του δικαστικού έργου με την 

καταστροφή των σχετικών εγγράφων της Enron. Όλα αυτά είχαν ως απόρροια να χάσει τους 

πελάτες της, ο τζίρος της να μειωθεί σημαντικά και να μην προχωρήσει η εξαγορά της από μία 

από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες τη Deloitte Touche. Το Μάρτιο του 2002 αποχωρεί 

από το δυναμικό της ο πρόεδρος της και απολύεται το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του 

προσωπικού της. 

Κλείνοντας, συμπεραίνει κανείς ότι οι ελεγκτές δεν πρέπει να σχετίζονται με κανέναν 

τρόπο με τη Διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας διότι τυχόν σχέσεις μπορούν να επηρεάσουν 

την ελεγκτική ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα. Για όλα τα παραπάνω ο ελεγκτής οφείλει να 

διακατέχεται από αντικειμενικότητα, εχεμύθεια, κατάλληλη τεχνογνωσία, ανεξαρτησία, να μην 

επηρεάζεται από τρίτους και να μην λειτουργεί προς το δικό του οικονομικό συμφέρον. Ακόμη 

πρέπει κάθε υπόθεση που αναλαμβάνεται να εξετάζεται σε βάθος και να προασπίζουν την 

οικονομική ευημερία, προσπαθώντας να βελτιώσουν τυχόν λάθη της ελεγχόμενης οντότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 
 

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας μπορεί κανείς να συμπεράνει πως ο εσωτερικός έλεγχος των 

εταιρειών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία με το πέρασμα του χρόνου. Όλες οι χώρες σε 

κάποιο βαθμό κατανοούν τη σημασία του και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τη θέσπιση νόμων 

και αρχών προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν το γενικότερο συμφέρον. Είτε ο 

εσωτερικός έλεγχος γίνεται με εσωτερική ανάθεση είτε με εξωτερική οι προκλήσεις για τους 

ελεγκτές είναι πολλές, αλλά τα αποτελέσματα του μπορούν να συνδράμουν προς την καλύτερη 

εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Μέσω των λεπτομερειών του σκανδάλου της Enron 

αλλά και άλλων συναφών περιπτώσεων, συνειδητοποιεί κανείς, πως σε μια εποχή όπου οι 

εταιρείες δρουν σε μία τεράστιου μεγέθους παγκόσμια αγορά με διαφορετικούς κανόνες και 

νόμους στη φορολογία και στα πλαίσια των κανόνων που διέπουν τις συναλλαγές τους, ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Οι ομάδες που απαρτίζουν μία επιχείρηση αλλά και όλοι 

αυτοί που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ενέργειες της θα πρέπει να απαιτούν την καλή 

διαχείριση της. Όσον αφορά τους τρόπους και τις πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου, είναι 

αδύνατον να απλοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι αυτοματοποιημένη η εφαρμογή τους.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την επιλογή του τρόπου ελέγχου και 

είναι σίγουρο πως οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάζουν και να σχεδιάζουν στρατηγικά τις 

επιλογές τους. Το μέγεθος της εταιρείας, το αν είναι εισηγμένη ή όχι, ο κλάδος στον οποίο 

δραστηριοποιείται αλλά και άλλες μεταβλητές μπορούν να καθορίσουν το είδος του ελέγχου που 

εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Δεδομένο θεωρείται πως η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου 

τις καθιστά πιο αξιόπιστες και εν τέλει προσθέτει αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και 

προσφέρει καλύτερες προοπτικές για τη βιωσιμότητα τους μέσω της εκτίμησης των κινδύνων 

που αντιμετωπίζουν στο σύγχρονο περιβάλλον. Επομένως τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου 

αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο των επιχειρήσεων. Η συνεχής εκμάθηση και πιστοποίηση 

όπως επίσης και η παροχή των κατάλληλων εργαλείων στους ελεγκτές, θα πρέπει να αποτελούν 

προτεραιότητα για τη διοίκηση των επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να παράγει τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. 



 
64 

 

Από την άλλη μεριά τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να συνεχίσουν την 

προσπάθεια ρύθμισης της αγοράς προκειμένου να αποφεύγεται η άσκηση κακών πρακτικών 

χωρίς όμως να δημιουργούνται εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη οι διεθνείς 

οργανισμοί και οι επιτροπές διαφόρων κρατών παρέχουν ένα επαρκές πλαίσιο μέσα στο οποίο η 

εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να είναι αποτελεσματική και συνάμα διαφανής αλλά οι έρευνες 

πάνω στο συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να είναι συνεχείς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει 

αναβάθμιση των αρχών και κανόνων που ήδη έχουν θεσπιστεί λόγω της μεταβλητότητας του 

οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει 

υπαναχώρηση αυτών των θεσμών για οποιοδήποτε λόγο διότι η ιστορία έχει δείξει πως σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα εταιρίες που θεωρούνται μεγαθήρια μπορούν να χάσουν την αξία 

τους και να καταρρεύσουν με επακόλουθες συνέπειες στην οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. 

Όσον αφορά τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της συγγραφής της 

παρούσας εργασίας αξίζει να αναφερθεί ότι, παρουσιάστηκαν οι διαφορές και οι ομοιότητες των 

δύο τρόπων ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου αλλά καμία μελέτη μέχρι στιγμής δεν 

υποδεικνύει ξεκάθαρα ποιος είναι καλύτερος για τις ενδιαφερόμενες ομάδες συνολικά. 

Επιπλέον, δυσκολία παρουσιάστηκε και στη συλλογή πληροφοριών για την ανάθεση του 

εσωτερικού ελέγχου σε τρίτους. Μπορεί κανείς να πει πως η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή της 

ύπαρξης τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε μία εταιρεία. Όμως, τα κίνητρα, οι αιτίες και τέλος τα 

αποτελέσματα της εξωτερικής ανάθεσης είναι απροσδιόριστα ακόμη για τον ιδιωτικό τομέα. 

Κλείνοντας, μπορεί κανείς να πει ότι τα τελευταία χρόνια σε συνάρτηση με την εξέλιξη 

της τεχνολογίας, έρχονται να προστεθούν νέες μέθοδοι εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, 

επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα τμήματα της εταιρείας και τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς που εφαρμόζει. Συνεπώς, μία ενδιαφέρουσα πρόταση για μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να αποτελέσει η παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των διαδικασιών μέσα στην 

εταιρεία αλλά και πως συντονίζονται ή μπορούν να συντονιστούν οι πρακτικές μεταξύ των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών ακόμη και των ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών και 

τέλος, η αποσαφήνιση των κινήτρων και των συνεπειών της ανάθεσης σε τρίτους του 

εσωτερικού ελέγχου.  



 
65 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

1. Καζαντζής Χρήστος (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος: μια Συστηματική 

Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., Πειραιάς 

2. Κάντζος Κωνσταντίνος & Χονδράκη Αθηνά (2006), «Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 

Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 

3. Καραμάνης Κωνσταντίνος (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 

4. Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013), «Σύγχρονα Θέματα 

Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα 

5. Παπαστάθης Σ. Παντελής (2014), «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) 

και η Πρακτική Εφαρμογή του», Αθήνα 

6. Φάκος Δ. (2013), «Ελεγκτική. Ο έλεγχος των οικονομικών οντοτήτων», Εκδόσεις 

Prosvasis, Αθήνα 

7. Φίλος Λ. Ιωάννης (2004), «Συστήματα Εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων», Εκδόσεις 

IQ-Group 

 

 ΞΕΝΗ 

1. Ahlwat, S.S and Lowe, D.J., (2004), “ An examination of Internal auditor objectivity: in- 

house versus outsourcing”, A Journal of Practice & Theory, Vol. 23, pp. 147-158 

2. Carey, P., Subramaniam, N. and Chua Wee Ching, K., (2006), “ Internal Audit 

outsourcing in Australia”, Accounting and Finance, Vol. 46, Issue 1, pp. 11-30 

3. Coderre, D. (2009), “Internal Audit-Efficiency through Automation” 

4. Coran, P., Ferguson, C. and Moroney, R., (2008), “Internal audit, alternative internal 

audit structuresand the level of misappropriation of assets fraud”, Accounting and 

Finance, Vol. 48, Issue 4, pp. 543-559 



 
66 

 

5. Davidson, B.I., Desai, N.K. and Gerard, G.J., (2013), “ The effect of continuous auditing 

on the relationship between Internal Audi sourcing and the External Auditor’s reliance on 

the internal audit function”, Journal of Information Systems, Vol. 27, Issue 1, pp. 41-59 

6. Dittendhofer, M., (2001), “Internal Auditing Effectiveness: an expansion of present 

methods” Managerial Auditing Journal, Vol. 16, Issue 8, pp. 443-450 

7. Goodwin, J. and Yeo, Y.T., (2001), “ Two factors affecting Internal Audit Independence 

and Objectivity: Evidence from Singapore”, International Journal of Auditing, Vol. 5, pp. 

107-125  

8. Hermanson Dana R., Larry E. Rittenberg, Ruud T. (2003), “Internal Audit & 

Organizational Governance, The Institute of Internal Auditors Research Foundation”, 

Florida 

9. IFAC, (2015), “The role of SMP’S in providing business support to SME’s- key 

findings” 

10. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), (2014), “Handbook of 

International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services 

Pronouncements, International Federation of Accountant” 

11. Johl, S.K., Subramaniam, N. and Cooper, B., (2013), “ Internal audit function, board 

quality and financial reporting quality: evidence from Malaysia”, Managerial Auditing 

Journal, Vol. 28, Issue 9, pp. 780-814 

12. KPMG, 2007, The Internal Audit Whitepaper 

13. KPMG, 2008, The Case for Sourcing Internal Audit 

14. Krishnan, J., (2005), “ Audit committee quality and internal control: An empirical 

analysis”, The Accounting Review, Vol. 80, Issue 2, pp.649-675 

15. Ma’ayan, Y. and Carmeli, A.J., (2016), “ Internal audit as a source of ethical behavior, 

efficiency and effectiveness in work units”, Journal of Business Ethics, Vol. 137, Issue 2, 

pp. 347-363 

16. Munro, L. and Stewart, J., (2009), “ External auditors’ reliance on internal audit: the 

impact of sourcing arrangements and consulting activities”, Accounting and Finance, 

Vol. 50, Issue 2, pp. 371-387 



 
67 

 

17. OECD (2015), “G20/OECD Principles of Corporate Governance”, OECD Publishing, 

Paris 

18. Paterson, J.C, (2015), “Lean Auditing- Driving added value and efficiency in internal 

audit” 

19. Pickett, K. H. Spencer (2003), “The essential handbook of internal auditing / K. H. 

Spencer Pickett, Condensed version of: Internal auditing handbook, 2nd edition” 

20. Protiviti Inc, (2009), “Guide to Internal Audit” 

21. Sharma, D.S. and Subramaniam N., (2005), “ Outsourcing of internal audit services in 

Australian firms: some preliminary evidence”, Asian Academy of Management Journal of 

Accounting and Finance, Vol. 1, pp. 33-52 

22. Skaife, H.A., Collins, D.W. and Kinney Jr., W.R., (2007), “The discovery and reporting 

of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits”, Journal of Accounting 

and Economics, Vol. 44, pp. 166-192 

23. Soh, D., Martinov-Bennie, N., (2011), “The internal audit function: Perceptions of 

internal audit roles, effectiveness and evaluation”, Managerial Auditing Journal, Vol. 26, 

Issue 7, pp. 605-622 

24. Swanger, S.L. and Chewning, E.G., (2001), “ The effect of internal audit outsourcing on 

financial analysts’ perceptionist of external auditor independence”, American Accounting 

Association, Vol. 20, Issue 2, pp. 115-129 

25. Switzer, S.(2007), “Internal audit reports post sarbanesoxley-a guide to process driven 

reporting” 

26. The Cadbury Committee (1992), “The Financial Aspects of Corporate Governance 1992, 

The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.” 

27. The Institute of Internal Auditors (2010), “Characteristics of an internal audit activity” 

28. The Institute of Internal Auditors (2012), “International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing (Standards), IPPF” 

29. The Institute of Internal Auditors (IIA), 2012, “International Auditing: Adding Value 

Across the Board”, USA 

30. Zhang, Y., Zhou, J. and Zhou, N., (2007), “ Audit committee quality, auditor 

independence and internal control weakness”, Journal of Accounting and Public Policy, 

Vol. 26, pp. 300-327     



 
68 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

www.capital.gr 

www.coso.org 

www.ifac.com 

www.iia.oorg 

www.investopedia.com 

www.lib.uom.gr 

www.naftemporiki.gr 

www.scholar.google.com 

www.soel.gr 

www.taxheaven.gr 

www.wikipedia.org 

www.wipo.int 

 

http://www.capital.gr/
http://www.ifac.com/
http://www.iia.oorg/
http://www.investopedia.com/
http://www.lib.uom.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.scholar.google.com/
http://www.soel.gr/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wipo.int/

