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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές τόσο η λογιστική ως επιστήμη όσο και η 

ελεγκτική αποτελούσαν βασικό εργαλείο για την λογιστική ορθότητα και την 

οργάνωση της εκάστοτε κοινωνίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Μετά τη δεκαετία του 

'90 δε με τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις, την ταχύτατη ανάπτυξη και μεγέθυνση 

των επιχειρήσεων καθίσταται επιτακτική η ύπαρξη ελέγχου.  

 

 Λύση στη πολυπλοκότητα που εμφανίζουν πλέον οι επιχειρήσεις 

ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής καλείται να δώσει ο εσωτερικός έλεγχος. 

Στις μέρες μας αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων 

αναφορικά με την λειτουργία και τις δραστηριότητες κάθε επιχείρησης 

διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

 Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της ελληνικής και 

διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Εκτός από την αριθμητική πλειοψηφία που 

παρουσιάζουν έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, αποτελούν σημαντική πηγή 

καινοτομίας. Παρά την σπουδαιότητα τους στην αγορά ο εσωτερικός έλεγχος στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζει. To 

γεγονός αυτό οφείλεται είτε στην διοίκηση, η οποία κατά πλειοψηφία είναι οι ίδιοι οι 

ιδιοκτήτες και επιλέγουν την ολοκληρωτική εποπτεία όλων των ενεργειών, εφόσον 

πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία υποστήριξης 

ανεξάρτητου τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

1.1  Ελεγκτική Επιστήμη 

 

 Στη σημερινή ραγδαίως εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα η 

αναγκαιότητα ύπαρξης της ελεγκτικής είναι συνεχώς αυξανόμενη. Το σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον απαιτεί την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς οι «πειρασμοί» για ατασθαλίες, απόκρυψη στοιχείων, 

καταχρήσεις και διαφόρων ειδών διαχειριστικές ανωμαλίες προκειμένου να 

επωφεληθούν ποικιλοτρόπως κάποια άτομα είναι πολλοί. Οι κανόνες, οι αρχές και η 
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δεοντολογία του ελεγκτή έρχονται να αποτρέψουν τις παραπάνω ενέργειες και να 

διασφαλίσουν την ύπαρξη αληθούς εικόνας των οικονομικών καταστάσεων της 

εκάστοτε επιχείρησης. Η ελεγκτική ως επιστήμη δημιουργεί μια νέα ορθολογική 

γνώση μέσω μεθοδολογικών ερευνών διασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη 

παρουσίαση των νέων δεδομένων. Ασφαλώς και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 

βασικές επιστήμες όπως την νομική, την πληροφορική, την οικονομία και τη 

στατιστική. Αναμφισβήτητα όμως, η ελεγκτική εκτός από επιστήμη αποτελεί και 

τεχνική καθώς είναι σε θέση να ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και να φέρει σε 

πέρας την αποστολή της σε συνδυασμό βέβαια με την απαραίτητα παραγόμενη 

επιστημονική γνώση.  

 

1.2 Ορισμός - Έννοια Της Ελεγκτικής Επιστήμης 

 

 Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της λογιστικής 

επιστήμης. Κύρια ασχολία της ελεγκτικής  είναι ο προσδιορισμός των κανόνων και 

των αρχών που αφορούν την  εύρυθμη διεξαγωγή των οικονομικών ελέγχων. Σκοπός 

της ελεγκτικής είναι η ανάθεση από την διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης ή θεσμού 

προς κάποιο τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο (ορκωτός λογιστής)  της εξακρίβωσης της 

ορθότητας των αρχών, των μεθόδων και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και 

εφαρμόστηκαν από την ελεγχόμενη εταιρεία κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης 

περιόδου. 

 Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ένας σύντομος ορισμός 

της ελεγκτικής είναι ο εξής
1
 «ελεγκτική είναι το σύνολο των κανόνων, αρχών και 

ενεργειών με βάση τις οποίες διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος με 

σκοπό την διατύπωση αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με κάποια 

οικονομική διαχείριση». 

 

 Κατά μια άλλη εκδοχή που αφορά την οργάνωση, την υλοποίηση και τους 

στόχους του ελέγχου σε μια επιχείρηση προσδιορίζονται  τα εξής
2
 «Με τον έλεγχο, 

ανιχνεύονται οι ενδεχόμενες επικίνδυνες ελλείψεις, εντοπίζονται σημεία που 

προσφέρουν δυνατότητες μελλοντικής επεκτάσεως, εξουδετερώνονται οι σπατάλες 

και περιορίζονται οι δαπάνες, διαπιστώνεται αν η παραγωγική δραστηριότητα 

                                                 
1 ΟΕΕ, Σεμινάρια Ελεγκτικής , Εισηγητής Αστρίτης Αλέξης, σελ. 3 

2 William (1970), σελ.5  
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ανταποκρίνεται προς τα προκαθορισμένα standards παραγωγής, αξιολογούνται τα 

εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου. Επίσης εξασφαλίζεται η προσαρμογή της 

παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών μεθόδων προς τον επιδιωκόμενο 

στόχο, ελέγχονται τα διάφορα προγράμματα εργασίας και οι στόχοι τους, μελετώνται 

καινούργιες ιδέες, καινούργιες δυνατότητες αναπτύξεως, καινούργιοι τύποι τεχνικού 

εξοπλισμού. Κοντολογίς, με την επιθεώρηση και τον έλεγχο εξακριβώνεται αν η 

επιχειρησιακή μονάδα λειτουργεί στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας».  

 

 Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής / American Accounting 

Association
3 

η ελεγκτική ορίζεται ως «Μία συστηματική διαδικασία αντικειμενικής 

συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε 

πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και γεγονότων, με σκοπό την εξακρίβωση του 

βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων 

κριτηρίων, για την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». 

Συνεπώς στόχος της ελεγκτικής είναι η πρόληψη, αποκάλυψη ή αποτροπή θελημένων 

ή αθέλητων λογιστικών σφαλμάτων και οικονομικών καταχρήσεων όπως επίσης η 

πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της πιστοληπτικής 

ικανότητας και τέλος της σωστής εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων.  

 

 Επίσης ως  βασικοί σκοποί του ελέγχου προσδιορίζονται είναι οι εξής
4
: 

 εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, 

απατών κλπ, 

 διερεύνηση αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων και εκούσιων σφαλμάτων 

και απατών, 

 έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και της πιστότητας των 

διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολο τους  (πχ ισολογισμός, 

αποτελέσματα χρήσης κλπ), 

 αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων 

των οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα 

στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, 

εσωτερική αξία μετοχών κλπ), 

                                                 
3 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013),  σελ.4 

4 Τσακλαγκάνος (2001), σελ 14-15 



[10] 

 

 πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων 

συμπερασμάτων, 

 υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα 

της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης, 

 στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες κι αν γίνει 

έτσι δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

 

 Το υποκείμενο που διενεργεί τον έλεγχο ονομάζεται ελεγκτής. Ο ελεγκτής 

οφείλει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, την επαγγελματική εμπειρία και 

επάρκεια ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί και να εφαρμόζει τα κριτήρια ελέγχου, 

να εξασκεί τις ελεγκτικές του ικανότητες για την συλλογή επαρκών ελεγκτικών 

στοιχείων που θα τεκμηριώνουν τα πορίσματα του και θα οδηγούν σε μια πλήρη, 

σαφή και αναλυτική έκθεση ελέγχου. Επίσης ο ελεγκτής απαιτείται να ακολουθεί 

τους κανόνες και  τις αρχές  καθώς και να ενεργεί βάση των  Διεθνών Πρότυπων 

Ελέγχου (ΔΠΕ). Τα πρότυπα αυτά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο από 

κανονισμούς, που διέπουν την πραγματοποίηση των  ελέγχων  από μέλη του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων 

που προκύπτουν από αυτούς. 

 

1.3 Ιστορική Αναδρομή Της Ελεγκτικής 

 

 Η πρώτη εμφάνιση των λογιστικών διαδικασιών βρίσκεται κρυμμένη βαθιά 

στο χρόνο. Την ελεγκτική μέσα από διαφορετικές μορφές την συναντούμε από την 

προϊστορική εποχή και την ανταλλαγή των αγαθών, στην Αναγέννηση μέχρι και τη 

σημερινή σύγχρονη οικονομία. 

 

 Από τις παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες που βρέθηκαν είναι αυτές των 

Νινευιτών της αρχαίας Βαβυλώνας, το 3000 π.Χ. οι οποίες αποκαλύπτουν την ύπαρξη 

θεσπισμένων εμπορικών νόμων που ρύθμιζαν τις οικονομικές συναλλαγές. Επίσης 

στην αρχαία Αίγυπτο υπάρχουν αναφορές για το λογιστικό της σύστημα.  
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 Σταθμό στην πορεία της ελεγκτικής αποτέλεσε η Χρυσή Εποχή του Περικλή 

στην αρχαία Αθήνα. Περίπου πριν το 300 π.Χ.. Γίνεται αναφορά για την ύπαρξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου των δημόσιο-οικονομικών του αθηναϊκού 

κράτους, σημειώνεται δε, ότι οι παραβάτες οδηγούνταν στην Δικαιοσύνη. Επίσης 

στην Εποχή του Περικλή χρονολογείται η υποχρέωση των εργολάβων που 

αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση δημοσίων έργων να αναγράφουν υποχρεωτικά σε 

πινακίδες από λίθο τα έσοδα και τα έξοδα τους, όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα.  

 

 Αργότερα, στην αρχαία Ρώμη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε ένα εξίσου 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου. Υπήρχαν οι «ύπατοι», οι «κήνσορες», οι «τιμητές» 

ή οι «ταμίες» οι οποίοι εκτός από την παρακολούθηση του δημόσιου θησαυρού ήταν 

υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τις εκθέσεις στη Σύγκλητο. Οι λογιστικές διαδικασίες 

ήταν κατανεμημένες σε ομάδες ατόμων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Στην αρχαία 

Ρώμη, γίνεται λόγος για την ύπαρξη εξεταστών για φορολογικούς σκοπούς, οι οποίοι 

συντελούσαν σε μεγάλο βαθμό στην συλλογή των εσόδων Η περίοδος του 

Μεσαίωνα, αποτελεί την μόνη χρονική πρόοδο που παρατηρείται στασιμότητα στην 

ελεγκτική αλλά και σε ολόκληρη την λογιστική. 

 

 Αιώνες αργότερα, κατά την περίοδο της Αναγέννησης το πολιτιστικό κίνημα 

φαίνεται πως δεν επέφερε άνθηση μόνο στη λογοτεχνία, στις επιστήμες, στη τέχνη, 

στη θρησκεία και στη πολιτική αλλά και στην λογιστική και την ελεγκτική. Καθώς με 

την ανάπτυξη του εμπορίου ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο για την ελεγκτική και 

εντοπίζονται ίχνη σοβαρού ελέγχου. «Auditors» (ελεγκτής) όρος γνωστός και 

σύνηθες στην καθημερινότητα της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, 

άγνωστος όμως μέχρι το 1285 που θεσπίστηκε με σχετικό διάταγμα στην Αγγλία. Οι 

«auditors» ήλεγχαν όλα τα αρχεία που κατέγραφαν τους καταβεβλημένους φόρους 

αλλά και τα οφειλόμενα ποσά στο Στέμμα. Το λογιστικό σύστημα στην Αγγλία 

συνεχώς εξελισσόταν καθώς οι έλεγχοι γίνονταν όλο και πιο συστηματικοί αναφορικά 

με τα δημόσια έσοδα. Οι ελεγχόμενοί ήταν πάσης φύσεως φορείς, από μοναστήρια 

μέχρι φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

 

 Την ίδια περίοδο στην Ιταλία, την πατρίδα της λογιστικής, και πιο 

συγκεκριμένα στην Πίζα υπάρχει ο επίσημος ελεγκτής της ο οποίος ελέγχει τις 

οικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων επιχειρήσεων. Η Βενετία επίσης είχε τους 

https://el.wikipedia.org/wiki/Επιστήμη
https://el.wikipedia.org/wiki/Τέχνη
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δικούς της ελεγκτές οι οποίοι μάλιστα συμπεριλαμβάνονταν στην γερουσία, ενώ το 

1581 ιδρύεται η πρώτη επίσημη «Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών» ή όπως ήταν 

γνωστή «Coliegio dei Rxonati». Παρόμοιες ενώσεις ιδρύονται χρόνια αργότερα στην 

υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. 

 

 Την ύπαρξη του ελέγχου όπως είναι σήμερα την οφείλουμε στην ανάπτυξη 

των βρετανικών κεφαλαιουχικών εταιριών κατά την διάρκεια της Βιομηχανικής 

Επανάστασης και γενικότερα την ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής την οφείλουμε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή θα ήταν 

παράληψη να μην αναφερθούμε στο έτος 1844, ένα έτος σταθμό για την ελεγκτική 

για δύο λόγους. Πρώτον διότι θεσπίστηκε ότι κάθε επιχείρηση θεωρείται εταιρία μόνο 

μετά από επίσημη διαδικασία εγγραφής και δεύτερον γιατί θεσπίστηκε η Κοινή 

Πράξη η οποία καθιστούσε απαραίτητο τον έλεγχο των Ανώνυμων Εταιριών. Η 

ελεγκτική στην Ελλάδα, το 1955 γίνεται επίσημο κομμάτι των λογιστικών 

διαδικασιών όπου και ιδρύεται το «Σώμα Ορκωτών Λογιστών». 

 

1.4 Σκοπός Της Εργασίας 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη της σημασίας 

και του ρόλου των αρχών και των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν και παραδοσιακά παρατηρείται μεγαλύτερη εφαρμογή 

τους σε μεγάλες και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, ο εσωτερικός έλεγχος 

καθίσταται αναγκαίος και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί και σε αυτές 

παρατηρούνται και αντιμετωπίζονται καθημερινά προβλήματα προστασίας των 

περιουσιακών στοιχείων από κλοπή, φθορά ή αλλοίωση καθώς και αποφυγής 

ηθελημένων ή αθέλητων λαθών και παραλείψεων.   

 

1.5 Δομή Της Εργασίας 

 

 Αναλυτικότερα, αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ελεγκτική 

επιστήμη. Παρουσιάζεται η έννοια της ελεγκτικής επιστήμης, η ιστορική εξέλιξη και 

τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία κατηγοριοποιούνται οι έλεγχοι. 
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 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται άρθρα και μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 

σχετικά με την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Παρουσιάζονται έρευνες για 

τον εσωτερικό έλεγχο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και θέματα άμεσα 

συνδεδεμένα με τον εσωτερικό έλεγχο όπως είναι τα Διεθνή Πρότυπα και ο Κώδικας 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τα οποία δεν θα μπορούσαν να μην αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης.  

 

 Η εργασία επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση του εσωτερικού 

ελέγχου. Γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια  και την ιστορική εξέλιξη που είχε 

κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. Αναλύονται οι σκοποί, οι αρμοδιότητες 

και οι αρχές του εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, για την ολοκληρωμένη εικόνα 

του εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 

μοντέλου εσωτερικού ελέγχου, οι λόγοι που καθιστούν τον εσωτερικό έλεγχο χρήσιμο 

και αναγκαίο αλλά και τις αδυναμίες του. 

 

 Δεδομένης της ανθρώπινης φύσης των εσωτερικών ελεγκτών παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου και 

ο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας σύμφωνα με τα οποία οφείλουν να ενεργούν 

και να συμμορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές. 

 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο, η εργασία έχει ως αντικείμενο τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Παρουσιάζονται τα χαρακτηρίστηκα σύμφωνα με τα οποία μια 

επιχείρηση εμπίπτει στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης γίνεται 

αναφορά στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  

 

Για την πληρέστερη κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιήθηκε 

μελέτη περίπτωσης στην εταιρία Trade Logistics ΑΕΒΕ Αποθηκεύσεις – Διανομές 

του Ομίλου FOURLIS με στόχο να εξετασθεί η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε 

πραγματικό περιβάλλον. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στον Όμιλο και τη θυγατρική 

καθώς επίσης παρουσιάζεται η θέση του εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση της 

εταιρίας και οι βασικές του αρμοδιότητες όπως αυτές εφαρμόζονται. Τέλος η εργασία 

ολοκληρώνεται μέσα από μια σειρά συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό ερευνητές του 

κλάδου. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα στοιχεία και μελέτες 

ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που έχουν διεξαχθεί με στόχο την κατανόηση 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Οι Cohen και Sayag  (2010) σε έρευνα τους προσπάθησαν να εντοπίσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ στον δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα απευθυνόμενη σε διευθυντές και εσωτερικούς ελεγκτές κατέληξαν ότι υπάρχει 

σε μεγάλο ποσοστό υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης και των τριών διαστάσεων 

της αποτελεσματικότητας. Το γεγονός αυτό δίνει στην ανώτατη διοίκηση τη 

δυνατότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Ενθαρρυντικό ήταν για τους ερευνητές το γεγονός ότι η υψηλή ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου καθώς και η μεγάλη οργανωτική ανεξαρτησία ήταν θετικά 

συσχετισμένη τόσο με την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου όσο και με αυτή των  

ελεγχόμενων αποτελεσμάτων.  

 

 Παρόμοια έρευνα πραγματοποίησαν μερικά χρόνια αργότερα οι Yahel και 

Abraham (2015) υπό το πρίσμα του εσωτερικού ελέγχου στις οργανωτικές δομές 

αυτή τη φορά. Στην έρευνα αναπτύσσεται και εξετάζεται ένα μοντέλο που ερευνά το 

ρόλο των ανώτατων διοικητικών στελεχών, των ελεγκτών και ελεγχομένων στην 

αξιοποίηση του δυναμικού και τη βελτίωση των αποδόσεων. Οι ερευνητές στέκονται 

επίσης στην ευκαιρία που παρέχεται στην ανώτατη διοίκηση να χρησιμοποιήσει τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου για να προκαλέσει την επιθυμητή αλλαγή, 

προωθώντας έτσι τη συνεχή βελτίωση των οργανωτικών μονάδων καλύπτοντας όλες 

τις διαστάσεις της ηθικής, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας.  

 

 Στόχος της μελέτης των Bota - Avram και Pafli (2009) ήταν ο προσδιορισμός 

των ειδών και των μεθόδων που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι 
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ερευνήτριες είναι ότι η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την φύση και τις 

απαιτήσεις του βασικού στόχου που επιθυμούν να επιτύχουν ώστε να καταλήξουν 

στην επιθυμητή ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Σύμφωνα με την έρευνα του Gareth (1980) ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίστηκε 

περισσότερο υπό τη μορφή εποπτείας. Αργότερα με την εδραίωση του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών και τη καθιέρωση των επαγγελματικών προτύπων 

αναδείχθηκε η σημασία του ως μια υπηρεσία της διοίκησης. Φαίνεται ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε ελεγκτικές λειτουργίες αλλά 

αποκτούν και συμβουλευτικό χαρακτήρα μέσα στην επιχείρηση.  Έτσι γίνεται 

εμφανής η σύγκρουση των ρόλων του εσωτερικού ελεγκτή και των ελεγχόμενων με 

αποτέλεσμα το ίδιο το σύστημα να απαιτεί αναδιαμόρφωση των σχέσεων. Στόχος της 

έρευνας ήταν να αναλύσει τη φύση του εσωτερικού ελεγκτή από μια πλουραλιστική 

σκοπιά. 

 

 Σημαντικό κεφάλαιο όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο είναι τα Διεθνή 

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου στα οποία οφείλουν να υπακούν και να 

συμμορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές. Οι Burnady et all (2006), σε έρευνα τους 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των προτύπων.  Το 

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές τριών ομάδων της  

Αμερικής, της Ασίας και της Ευρώπης /  Αφρικής. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

ελεγκτές πρέπει να τηρούν και να συμμορφώνονται σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα 

Διεθνή Πρότυπα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο ώστε να επιτυγχάνεται 

ομοιομορφία σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες εντός των επιχειρήσεων και σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

 

 Αντικείμενο ερευνών ήταν και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, 

εξίσου σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Η 

μελέτη των  Ziegenfuss  και Singhapakdi (1994) είχε ως θέμα την επίδραση της 

επαγγελματικής ηθικής και των αξιών των εσωτερικών ελεγκτών από τον Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Εξετάζει επίσης αν η επιρροή του Κώδικα είναι 

ισχυρότερη από την προσωπική ηθική και  τις φιλοδοξίες του ελεγκτή αλλά και τις 

αξίες που θέτει η επιχείρηση. Στην έρευνα συμμετείχαν μέλη του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών στις Νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα 

http://www.emeraldinsight.com/author/Ziegenfuss%2C+Douglas+E
http://www.emeraldinsight.com/author/Singhapakdi%2C+Anusorn
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συμπεράσματα ήταν ενθαρρυντικά καθώς φαίνεται ότι ο Κώδικας επηρεάζει θετικά 

την αντίληψη και την ηθική.  

 

 Σε άρθρο τους οι Ζαφειράκου και Ταχυνάκης (2007) είχαν ως αντικείμενο της 

μελέτης τους τον εσωτερικό έλεγχο στις ελληνικές επιχειρήσεις. Εστιάζουν στον 

τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου και τον ρόλο του 

εσωτερικού ελεγκτή προς τους εξωτερικούς ελεγκτές. Η έρευνα τους οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρούν την ύπαρξη του 

εσωτερικού ελέγχου ζωτικής σημασίας για την ικανοποιητική και αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης. Κινούμενοι σε αυτόν τον άξονα κινούμενες πολλές 

επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρούν τμήμα εσωτερικού ελέγχου παρά την 

δυνατότητα που τους δίνεται να μειώσουν το κόστος και τις δαπάνες που προέρχονται 

από το τμήμα επιλέγοντας ως λύση τη μίσθωση ενός εσωτερικού ελεγκτή μιας ή 

εξωτερικής ελεγκτικής εταιρίας 

 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας, δεν θα 

μπορούσαν να μην αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Σύμφωνα με τη μελέτη της Ruth 

(2003) οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πρόκειται για επιχειρήσεις ζωτικής 

σημασίας για μια υγιή και δυναμική αγορά.  

 

 Σύμφωνα με την μελέτη τους οι  Zhang και Gao (2012) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να μην αναγνωρίζουν τον 

εσωτερικό έλεγχο ως ανεξάρτητη λειτουργία. Γεγονός που οφείλεται στην δυσκολία 

να προσλαμβάνουν εξειδικευμένους εσωτερικού ελεγκτές. Η μελέτη βασίστηκε σε 

τρία βασικά στοιχεία, την ανεξαρτησία, την επικοινωνία και το προσωπικό, την 

κατάρτιση ώστε να κατανοούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στη δημιουργία των ικανοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών. Ωστόσο τα 

συμπεράσματα της μελέτης δεν μπορούν να γενικευτούν διότι η μελέτη είχε κατά 

κύριο λόγο ως αντικείμενο της τις βιομηχανίες του κατασκευαστικού κλάδου της 

Κίνας.  

 

O Gountaras (2009) εντοπίζει τις αλλαγές που υφίστανται οι κανονισμοί από 

τους πιο σημαντικούς φορείς των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και της 
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Ελλάδας λόγω των προτύπων  νόμου Sarbanes-Oxley (2002) που τροποποίησαν τις 

υπάρχουσες αντιλήψεις σχετικά με την επιθεώρηση των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων. Στο άρθρο του διερευνά τον ρόλο των οργάνων για την επιτυχή 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  Το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια 

ανεξάρτητη και αντικειμενική εκτίμηση μέσα στην επιχείρηση, παρέχει την 

απαραίτητη γνώση σχετικά με την λειτουργία και τη διοίκηση του οργανισμού. 

Επίσης, τονίζεται η σημασία των πορισμάτων του εσωτερικού ελέγχου καθώς 

αποτελούν την αφετηρία για την βελτίωση της επιχείρησης. 

 

 Η έρευνα των Karen και  LehanJiang (2008) έχει ως στόχο να εξετάσει τις 

πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες αποφασίζουν να αναθέσουν τον εσωτερικό έλεγχο 

σε εξωτερικούς συνεργάτες στη Νέα Ζηλανδία. Τα ποσοστά της μη χρήσης του 

εσωτερικού ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αρκετά υψηλά, ωστόσο 

στην έρευνα λαμβάνονται υπόψη περιορισμοί γι’ αυτό δεν μπορεί να 

αντιπροσωπεύσει το αποτέλεσμα και άλλες χώρες.  

 

 Σε έρευνα τους οι Chambers και Odar (2015) μελετούν πώς ο εσωτερικός 

έλεγχος μπορεί να  είναι ο  «φύλακας» της επιχείρησης ώστε να αποτραπεί η 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Πρόκειται για μια εννοιολογική ανάλυση που μέσα από 

την αμφισβήτηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει περιθώρια βελτίωσης και ότι πρέπει να 

συνεχίσει να κινείται σταθερά στο χώρο των επιχειρήσεων ώστε να παρέχει αξιόπιστα 

στοιχεία. 

 

 Σύμφωνα με τις Ruse και Susmaschi (2015) η ύπαρξη του εσωτερικού 

ελέγχου είναι όλο και περισσότερο αναγκαία σε μια οικονομική μονάδα, όχι μόνο 

λόγω της εξάρτησης του με τη διεύθυνση αλλά και επειδή ο εσωτερικός έλεγχος δεν 

περιορίζεται πλέον στην απλή τήρηση και τον έλεγχο. Η έρευνά τους επικεντρώνεται 

στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της θεωρίας και της πρακτικής της διαδικασίας 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

 Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αποτυπώνονται οι πολύπλευρες 

πτυχές του εσωτερικού ελέγχου. Εμφανίζεται επίσης η ιστορική του εξέλιξη καθώς 

http://www.emeraldinsight.com/author/van+Peursem%2C+Karen
http://www.emeraldinsight.com/author/Jiang%2C+Lehan
http://www.emeraldinsight.com/author/Chambers%2C+Andrew+D
http://www.emeraldinsight.com/author/Odar%2C+Marjan
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και η διασύνδεση του με ην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Η ύπαρξη του 

εσωτερικού ελέγχου καταδεικνύεται ως παράγοντας καταλυτικής σημασίας για την 

ομαλή λειτουργία των εταιριών. Η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί ένα πεδίο ο οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται. 

 

 Μέσα από τις βιβλιογραφικές πηγές αναδεικνύεται η σημασία του εσωτερικού 

ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές αποτελούν τον βασικό πυρήνα 

της οικονομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, προκύπτει 

πως ακόμη υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης τόσο στην πρακτική 

υλοποίηση των διαδικασιών του, όσο και στην εμπέδωση του  ως χρήσιμο εργαλείο 

στην συνείδηση της διοίκησης τέτοιας μορφής εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.1 Εισαγωγή Στον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Ο έλεγχος είναι μια απ’ τις σημαντικότερες ενέργειες μέσα στην επιχείρηση. Ο 

έλεγχος εν συντομία σαν έννοια εξασφαλίζει την λεπτομερή εξέταση της 

αποτελεσματικότητας, την αξιολόγηση και σύγκριση των επιτευγμάτων με βάση τους 

στόχους που έχουν τεθεί καθώς και τον περιορισμό λαθών. Οι συνθήκες που 

επικρατούν πλέον στον επιχειρηματικό κόσμο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη του 

ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα η αδυναμία της διοίκησης να επιβλέπει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, η πολυπλοκότητα και η ραγδαία εξέλιξη των 

σύγχρονων επιχειρήσεων, η ανάγκη για μείωση λαθών, η αποφυγή κατάχρησης 

περιουσιακών στοιχείων και ασφαλώς η εξάλειψη  οποιασδήποτε μορφής απατής και 

κερδοσκοπίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 

ύπαρξης ενός εργαλείου που θα καλύπτει τις παραπάνω αδυναμίες. Επίσης μέσω 

αυτού θα διασφαλίζεται η εύρυθμη, αποτελεσματική και νόμιμη λειτουργία της 

επιχείρησης. Το συγκεκριμένο εργαλείο, δεν είναι άλλο από τον εσωτερικό 

οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο ή αλλιώς το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

 

3.2 Ορισμός - Έννοια Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών που προσφέρει στην επιχείρηση, περιλαμβάνει όλα τα μέτρα και τις 

διαδικασίες που οφείλει να λαμβάνει η επιχείρηση ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή 

λειτουργία της. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή 

του Εσωτερικού  Ελέγχου 
5
 «ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και 

αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον 

οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία 

                                                 
5
 Ηλεκτρονική Σελίδα Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
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συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης».   

 

Όταν κάνουμε  αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο,  περιγράφουμε τον 

διοικητικό έλεγχο που εφαρμόζεται με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

μεθόδων, των μέτρων, των διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου της επιχείρησης. 

Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνουμε τον λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο που 

λαμβάνει χώρα μέσω της εξέτασης των διαφόρων λογιστικών διαδικασιών και 

μεθόδων, όπως προβλέπονται βάσει των εσωτερικών διαδικασιών ή κανονισμών της 

επιχείρησης. 

 

Σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο πέραν όσον αναφέρθηκαν παραπάνω 

υπάρχει ακόμα μία  διάσταση που δεν περιορίζεται στις οικονομικές, λογιστικές και 

διαχειριστικές λειτουργίες τις επιχείρησης αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα 

δραστηριοτήτων που υπάρχουν σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Αφορά τους τρόπους και 

τις μεθόδους σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο management μεταβιβάζει 

αρμοδιότητες, ευθύνες και δικαιώματα. Επίσης εξασφαλίζει στη διοίκηση να διατηρεί 

τον έλεγχου της επιχείρησης καθώς στις αρμοδιότητες του ελέγχου είναι η 

προετοιμασία η επαλήθευση, η κατανομή και η επίβλεψη των τρεχουσών αναφορών 

και αναλύσεων. Τέλος, στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου είναι η εφαρμογή 

προϋπολογιστικών μεθόδων, προτύπων παραγωγής, παρακολούθηση χρόνου και 

κινήσεων καθώς και δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση των υπαλλήλων. 

 

3.3 Ιστορική Εξέλιξη Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με αναφορές οι ρίζες του εσωτερικού ελέγχου βρίσκονται αιώνες 

πριν και σε διάφορους πολιτισμούς. Η ανάγκη ύπαρξης ορθών λογιστικών χειρισμών 

ήταν η αφορμή της εμφάνισης μιας νέας υπηρεσίας, του εσωτερικού ελέγχου. Τα 

πρώτα ιστορικά ευρήματα χρονολογούνται περίπου το 4000 π.Χ. στην Μέση 

Ανατολή, επόμενοι σταθμοί Κίνα, Βαβυλωνία, Αρχαία Ελλάδα, Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία, Περσία και Εβραϊκός πολιτισμός. Επίσης, αναφορές για τον 

εσωτερικό έλεγχο γίνονται σε κάποια εδάφια της Αγίας Γραφής και της Βίβλου. Όπως 
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αναφέρθηκε και στην περίπτωση της ελεγκτικής ακολούθησαν κάποια χρόνια 

παρακμής των ελεγκτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού 

ελέγχου, μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα. 

 

Η ουσιαστική αναγνώριση του εσωτερικού ελέγχου, γίνεται μετά από ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα γύρω στον 20
ο
 αιώνα στις ΗΠΑ. Ξεκινά η εποχή όπου το 

μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων αυξάνονται και μοιραία δημιουργείται η ανάγκη για  μια ξεχωριστή 

εσωτερική λειτουργία που θα ελέγχει τις λογιστικές πληροφορίες και θα διασφαλίζει 

την ορθότητα τους. Ταυτόχρονα η διοίκηση χρειάζεται μια υπηρεσία για την 

αξιολόγηση τόσο της αποτελεσματικότητας των εργασιών όσο και της εντιμότητας 

των εργαζομένων της επιχείρησης. Η λύση στις παραπάνω ανάγκες δίνεται με την 

καθιέρωση του εσωτερικού ελέγχου.  Ο εσωτερικός έλεγχος αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου την ευθύνη για την προσεκτική συλλογή και ερμηνεία των 

επιχειρηματικών στοιχείων με στόχο την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και 

διαχείριση των εξελίξεων, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των 

συναλλαγών.  

 

 Αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο και η εξάπλωση των 

λειτουργιών εδραιώνεται με την ίδρυση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(Institute of Internal Auditing)  στις ΗΠΑ το 1941,  το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο 

στην κατανόηση της σπουδαιότητας του εσωτερικού ελέγχου ως επάγγελμα.  Υπάρχει 

πλέον θεσμοθετημένος φορέας που επέβλεπε τις επαγγελματικές δραστηριότητες των 

εσωτερικών ελεγκτών. 

 

Ωστόσο στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών, ο εσωτερικός έλεγχος εκλαμβάνεται ακόμα ως επέκταση των εξωτερικών 

ελεγκτών και ο ρόλος τους φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένος. 

 

Περίπου δύο δεκαετίες μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών διατυπώνουν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου και διαμορφώνουν το 

έδαφος για τον προσδιορισμό του επιχειρησιακού ελέγχου. Αναφέρουν τον εσωτερικό 

έλεγχο ως ένα ξεχωριστό τμήμα της λογιστικής λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 

τεχνικές και μεθόδους του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής ασχολείται με τη εξέταση 
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της εγκυρότητας των στοιχείων που ελέγχει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τα 

ελεγκτικά τεκμήρια δημιουργούν ανησυχία για την σχέση μεταξύ λογαριασμών και 

πραγματικότητας μέσα στην επιχείρηση. Επίσης, κάνουν σαφή την ανθρώπινη φύση 

των ελεγκτών και διευκρινίζουν το ζωτικό συμφέρον που είναι φυσικό να απορρέει 

κάνοντας τις ενέργειες τους κερδοφόρες.   

 

Παραμένοντας στον 20
ο
 αιώνα αξίζει να σημειωθούν τα δύο πιο σημαντικά 

πρόσωπα στην ιστορία του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με τα επαγγελματικά 

πρότυπα και τις επαγγελματικές ευθύνες, ο Lawrence B. Sawyer  και ο Victor Z. 

Brink. Μάλιστα ο Victor Z. Brink  ήταν ο πρώτος Διευθυντής Έρευνας του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών ελεγκτών, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των αρμοδιοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή. Σύμφωνα με τον οποίο ο εσωτερικός 

έλεγχος ασχολείται κυρίως με λογιστικά και οικονομικά θέματα. Με την συμβολή του 

παρατηρείται αισθητή διερεύνηση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, όπως 

i. Επανεξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της εφαρμογής των 

στοιχείων. 

ii. Εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες πολιτικές, σχέδια και διαδικασίες. 

iii. Έλεγχος του βαθμού διασφάλισης, σύμφωνα με την οποία τα 

περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν πιθανές ζημίες. 

iv.  Εξακρίβωση της αξιοπιστίας λογιστικών και άλλων δεδομένων που 

δημιουργούνται στο πλαίσιο της οργάνωσης. 

v. Έλεγχος της απόδοσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 

Επίσης, ο Lawrence B. Sawyer, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ανέλαβε την αναθεώρηση της κατάστασης των 

ευθυνών, η οποία  τις χρονιές 1976, 1981 και 1990 υποβλήθηκε εκ νέου σε 

αναθεωρήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στην νέα εποχή των επιχειρήσεων.  

 

Από την δεκαετία του ΄70 ο εσωτερικός έλεγχος φαίνεται πως έχει κερδίσει το 

δικαίωμα ως «πλήρες επάγγελμα». Από το 1974 και έπειτα, όταν ο Ορκωτός 

Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA) έχει πιστοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, ο εσωτερικός έλεγχος έχει πλέον ένα σεβαστό προφίλ και αναγνωρίζεται 

ως ένα καθιερωμένο επάγγελμα εφόσον διενεργείται πλέον από εξειδικευμένα άτομα 

με γνώσεις καθώς το 1972 εγκρίθηκε ο κοινός φορέας γνώσεων. Επίσης, πρόκειται 
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για μια επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία με καθορισμένη ελάχιστη εκπαιδευτική 

διάρκεια και εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας από το 1968. Αναφέρεται επίσης πως 

το 1978 το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών εγκρίνει επίσημα τα Πρότυπα 

Επαγγελματικής Πρακτικής του εσωτερικού ελέγχου. Σήμερα ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι μια ανεξάρτητη δραστηριότητα που έχει την δυνατότητα να καλύπτει όλους 

τους τομείς μιας επιχείρησης. 

 

3.4 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος στην προσπάθεια του να καλύψει ελεγκτικά  όλο το 

φάσμα των διαδικασιών που το αντιστοιχούν έρχεται αντιμέτωπος με δυσκολίες οι 

οποίες κατά κύριο λόγο πηγάζουν από την  αντίληψη που επικρατούσε και παλιότερα 

η οποίο τον ήθελε ως έννοια συναφή με τον παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο. Με 

γνώμονα αυτή τη προσπάθεια οι εσωτερικοί έλεγχοι διακρίνονται σε οικονομικούς, 

διοικητικούς και λειτουργικούς και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες κατηγορίες. 

 

i. Οικονομικοί / Λογιστικοί Έλεγχοι (Financial Audits) : Πιστοποιούν την 

ορθότητα και την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων. Εν’ ολίγης αφορά όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υπόσταση της επιχείρησης, 

δηλαδή με τα ίδια / ξένα κεφάλαια τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία αυτής.  Σε αυτό το κομμάτι προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 

καταρτιστούν ορθά οι οικονομικές καταστάσεις διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

 Έλεγχοι εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών, όπου διαπιστώνεται αν οι 

εκάστοτε επενδύσεις συμφωνούν με την συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική. 

 Έλεγχοι διαθεσίμων / συμμετοχών / καταθέσεων σε τράπεζες και δανείων, 

όπου διαπιστώνεται η τακτική ενημέρωση αυτών και η επιβεβαίωση των  

υπολοίπων του. 

 

 ii. Διοικητικοί Έλεγχοι (Management Audits) : Πρόκειται για κανόνες που 

ορίζει η ίδια η διοίκηση έχοντας ως στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών της και την 

ορθή και αποτελεσματική λειτουργία υποβάλλοντας λογιστικές καταστάσεις. Κύριος 

στόχος είναι η σωστή διοίκηση των τμημάτων. 
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  Ελέγχεται το εύρος των λειτουργιών και αξιολογούν την αποδοτικότητα των 

λειτουργιών με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και γενικότερα όλων των 

δραστηριοτήτων εντός της επιχείρησης ως προς την διοίκηση. Επίσης εξετάζεται η 

συμμόρφωση των εργαζομένων ως προς τα σχέδια και την πολιτική που εφαρμόζει η 

επιχείρηση. Παράλληλα αξιολογείται και αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό 

συμβάλλοντας στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και στην 

ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί και την 

υλοποίηση τους, με στόχο το μικρότερο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο όφελος. 

 

 iii. Λειτουργικοί Έλεγχοι (Operational Audits) : Αποβλέπουν στην σωστή και 

αποτελεσματική λειτουργία κάποιου τμήματος όπως επίσης και στην εφαρμογή των 

προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι λειτουργικοί έλεγχοι που γίνονται διαπιστώνουν 

κατά πόσο οι διαδικασίες ανταποκρίνονται  στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης και 

κατά πόσο είναι αποτελεσματικές κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. 

 

iv  Έλεγχοι Παραγωγής (Productions Audits) : Έχουν ως στόχο να εξετάσουν  

το βαθμό τήρησης των διαδικασιών σε όλο το εύρος  της  παραγωγικής  διαδικασίας,  

και την αντιστοιχία των παραγόμενων ποσοτήτων με το εγκεκριμένο πρόγραμμα που 

έχει καθορίσει η διοίκηση σε ετήσια βάση και ανά περιόδους. Επίσης ελέγχεται η 

σωστή διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού και αν τα τμήματα είναι 

σωστά στελεχωμένα, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 

   Ακόμα ασχολούνται αν γίνεται σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής 

από υλικά και κατά πόσο αυτά διαχειρίζονται σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες 

πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης τα κατά πόσο τα προϊόντα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εκάστοτε προτύπων ποιοτικού ελέγχου, (I.S.O.). 

Επιπρόσθετα διαπιστώνεται έτσι αν η συσκευασία των προϊόντων σχεδιάζεται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης / παραλαβής 

των ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν 

τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα μέσα που 

λαμβάνουν χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις. 

 

 



[25] 

 

3.5 Σκοπός Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η εύρυθμη λειτουργία 

της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και η επίτευξη των αναμενόμενων 

αποδόσεων της επιχείρησης παρέχοντας ταυτόχρονα στην διοίκηση εξειδικευμένες 

και επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες ώστε να εκπληρώσει, με τη σειρά της,  

αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. 

 

 Σύμφωνα με τα Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
6
 σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου είναι «η βοήθεια προς τα μέλη του οργανισμού την 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, 

συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες». 

 

 Προκειμένου να επιτευχθούν τα βασικότερα ζητούμενα του εσωτερικού 

ελέγχου πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα τα οποία αποβλέπουν στα ακόλουθα: 

i. την προστασία των περιουσιακών στοιχείων,  

ii. στην διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών 

καταστάσεων και βιβλίων, 

iii. στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της 

επιχείρησης καθώς και  

iv. στην ενθάρρυνση της μέτρησης - σύγκρισης της παραγωγής σύμφωνα 

με τους στόχους που έχουν τεθεί και πάντα σύμφωνα με την πολιτική 

της επιχείρησης.  

 

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος πέραν όλων των άλλων μεριμνά έτσι ώστε τόσο 

οι εργαζόμενοι όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές, 

τους κανόνες  και τις διαδικασίες που τον διέπουν. Τα πορίσματα αυτού του ελέγχου 

γνωστοποιούνται στη διοίκηση και αυτή με τη σειρά της προχωρά σε αποφάσεις 

συμμόρφωσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 

 

                                                 
6
 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012), σελ.79  
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 Σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθμόν 5/204/14-

11-2000 η παρουσία ξεχωριστού τμήματος εσωτερικού ελέγχου καθίσταται 

υποχρεωτική εφόσον η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Στο σημείο 

αυτό να σημειωθεί ότι στη περίπτωση μικρομεσαίας επιχείρησης, μπορεί να ισχύει 

αυτό εφόσον αποτελεί εταιρία ομίλου που η μητρική είναι εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο, διαφορετικά δεν είναι υποχρεωμένη. Δεδομένου αυτού ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει ως πρωταρχικό στόχο 
7
 «να ελέγχει, να εκτιμά και να επισημαίνει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά πόσο οι συναλλαγές και η γενικότερη 

δραστηριότητα της εταιρίας, καθώς και των βασικών μετόχων, των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών της εταιρίας και των συνδεόμενων 

προσώπων λαμβάνει χώρα χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των επενδυτών/μετόχων 

της εταιρίας και περαιτέρω χωρίς να απειλείται η διαφάνεια και η ομαλή λειτουργία 

της χρηματιστηριακής αγοράς». 

 

3.6 Αρμοδιότητες Και Αρχές Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελεγκτών οι σημαντικότερες 

αρμοδιότητες
8
 του εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής  

 Η εξασφάλιση της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

καθώς και της οικονομικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. 

 Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. 

 Η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των πληροφοριών οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων. 

 Η διασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες συνάδουν με τους στόχους, τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

και νομικό πλαίσιο και της αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκειμένου να διορθωθούν 

ελεγκτικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί και κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν 

στην διοίκηση. 

 Ο Έλεγχος εφαρμογής και τήρησης του εσωτερικού κανονισμού, λειτουργίας, 

του καταστατικού, καθώς και του εν γένει θεσμικού και νομικού πλαισίου που 

                                                 
7
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), σελ.102  

8
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αφορά την εταιρεία αλλά και τις λοιπές εταιρείες του ομίλου. 

 Η καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου της εταιρίας, αλλά και όλων των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, 

για τις οποίες έχει την ευθύνη υιοθέτησης κοινών αρχών εσωτερικού ελέγχου. 

 Η Εισήγηση προτάσεων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια του ετήσιου πλάνου 

εσωτερικών ελέγχων  

 Έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων, που περιέχονται στα ενημερωτικά 

δελτία της εταιρίας, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω 

του χρηματιστηρίου. 

 Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα 

μέλη της διοίκησης , αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της 

εταιρίας. 

 Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με 

αυτήν εταιρίες. 

 Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για περιπτώσεις 

σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με τα συμφέροντα της εταιρείας, 

τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

 Επισκόπηση και ιεράρχηση κινδύνων προκειμένου να αναγνωρίσει τους 

εγγενείς επιχειρηματικούς κινδύνους που η εταιρεία αντιμετωπίζει και τις 

κύριες αιτίες οι οποίες τους προκαλούν, καθώς και να τους ιεραρχήσει με 

βάση δύο παραμέτρους, την «σπουδαιότητα» και την «πιθανότητα 

πραγματοποίησης». 

 Αξιολογεί τους κινδύνους, εκτιμά τις πιθανές συνέπειες από αυτούς για την 

εταιρεία και παράλληλα προτείνει πλάνα δράσης για την αντιμετώπιση τους. 

 Ενημερώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται παράνομη συμπεριφορά ή ύποπτη συναλλαγή 

οποιουδήποτε υπόχρεου προσώπου. 

 Παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε 

πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές. Συνεργάζεται με 

αυτές διευκολύνοντας το έργο τους. 

 Παροχή ενημέρωσης στους μετόχους κατά τις γενικές συνελεύσεις. 
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 Παρέχει στους Διευθυντές της Εταιρείας αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, 

συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που ελέγχει. 

 Διενέργεια ελέγχων λειτουργικών, διαχειριστικών, οικονομικών (Operational , 

Administrative, Financial Audits) και Ελέγχων Συμμόρφωσης (Compliance 

audits), προγραμματισμένους ή έκτακτους. 

 Υποβάλλει τις εκθέσεις ελέγχου στον ελεγχόμενο προς σχολιασμό και 

καθορισμό ενεργειών. 

 

Σύμφωνα με αυτές τις αρμοδιότητες η επιχείρηση παρουσιάζει ένα επαρκή 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο όμως διέπεται από μια σειρά αρχών, που 

οφείλεται να τηρούνται. Εν συντομία οι αρχές
9
 ορίζουν  

 Την επαρκή λογιστική οργάνωση και κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη. 

 Τον σαφή διαχωρισμό των τριών βασικών λειτουργιών της οικονομικής 

μονάδας, δηλαδή της συναλλακτικής, της διαχειριστικής και της λογιστικής. 

Οι τρεις αυτές λειτουργίες θα πρέπει να είναι υπηρεσιακώς ανεξάρτητες και 

να ασκούνται από πρόσωπα τα οποία δεν θα συνδέονται με στενό προσωπικό 

ή οικογενειακό δεσμό. 

 Την κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό της 

οικονομικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει 

τα κατάλληλα προσόντα, ικανότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα, αλλά και 

προσήλωση στους στόχους της διοίκησης. Ο σχεδιασμός των αρμοδιοτήτων 

του προσωπικού πρέπει να κρίνεται πάντοτε στη βασική αρχή «ο ταμίας 

απαγορεύεται να είναι και λογιστής» και αντίστροφα. 

 Την καθιέρωση μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. 

Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη φυσική προστασία των 

λογιστικών βιβλίων της μονάδας, αποκλείοντας την πρόσβαση σε αυτά μη 

αρμόδιων υπαλλήλων. 

 Την άμεση έκδοση στοιχείων για κάθε συναλλαγή, τα οποία θα είναι 

προαριθμημένα και επικυρωμένα από το αρμόδιο πρόσωπο αλλά και ορθή 

λογιστικοποίηση τους. 

  Διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικών επαληθεύσεων, τόσο των 

περιουσιακών στοιχείων της μονάδας, όσο κι των λογαριασμών που τηρεί, 

                                                 
9
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από πρόσωπο ανεξάρτητο από εκείνο που έχει την ευθύνη για τη λογιστική 

παρακολούθηση και συμφωνία  των τηρούμενων λογαριασμών. 

 

3.7 Χρησιμότητα Και Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Στην σημερινή εποχή που οι επιχειρήσεις επεκτείνονται όχι μόνο ως προς το 

μέγεθος αλλά γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες η διοίκηση τους γίνεται όλο και  πιο 

δύσκολη. Ο όγκος των εργαζομένων και τα πολλά τμήματα και διευθύνσεις από τα 

οποία αποτελείται πλέον μια σύγχρονη οικονομική μονάδα δεν είναι εύκολα 

διαχειρίσιμα από την διοίκηση εάν δεν εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης 

καθώς και  η σύγχρονη τεχνολογία. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα στη διοίκηση να χρησιμοποιεί οικονομικές και τεχνικές  πληροφορίες, να 

αξιολογεί την απόδοση της επιχείρησης και να προχωρά στη λήψη ορθών αποφάσεων 

χωρίς να είναι απαραίτητη η επί προσωπικού επίβλεψη και εκτίμηση κάθε 

εργαζομένου. 

 

 Ωστόσο η αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών εξαρτάται από τις 

διενεργούμενες διαδικασίες, τον συνεχή έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών.  Σε αυτό 

το σημείο γίνεται αντιληπτή η ανάγκη ύπαρξης συνεχούς εσωτερικού ελέγχου, ώστε 

να διαπιστωθεί κατά πόσον οι στόχοι και στρατηγικές που έχουν τεθεί ακολουθούνται 

σωστά  από τα διάφορα τμήματα και διευθύνσεις. Επίσης πρέπει να διαπιστώνεται 

κατά πόσο  επιτυγχάνονται οι αναμενόμενες αποδόσεις καθώς και ο βαθμός στον 

οποίο γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις 

και φυσικά αν αυτές γνωστοποιούνται στους αρμόδιους ώστε να γίνουν οι 

διορθωτικές κινήσεις. 

 

            Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει στην διοίκηση την βεβαιότητα 

και την ασφάλεια της ορθής τήρησης των λογιστικών βιβλίων και την παρουσίαση 

της αληθινής εικόνας των στοιχείων  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο 

εσωτερικός έλεγχος παρατηρείται να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς παρέχει στην 

διοίκηση των σύγχρονων/σύνθετων επιχειρήσεων τη δυνατότητα να λειτουργούν 

αποδοτικά επιταχύνοντας υψηλή παραγωγικότητα. 
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 Τέλος, η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου κρίνεται σημαντική και για τον 

εξωτερικό Ορκωτό ελεγκτή. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου 

θα καθορίσει το πρότυπο και τη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι Ορκωτοί 

ελεγκτές με τη σειρά τους θα αξιολογήσουν το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου  

ώστε να διαπιστώσουν την αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων που τους δίνονται 

και να ορίσουν τον πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα το ελέγχου 

 

3.8 Ένα Αποτελεσματικό Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Δεν υπάρχει ένα ιδανικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που να εντοπίζει κάθε 

ατέλεια μια επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή για αυτό δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας κανόνας που να καλύπτει όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Το 

μέγεθος, η φύση των εργασιών, η οργανωτική δομή και οι αντικειμενικοί στόχοι της 

επιχείρησης αποτελούν μερικούς από τους παράγοντας που επηρεάζουν τα γενικά  

χαρακτηριστικά ελέγχου. Ενδεικτικά ένα ικανοποιητικό σύστημα ελέγχου έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά
10

 

i. Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο. 

ii. Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

iii. Λογιστική διάρθρωση. 

iv. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 

v. Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

vi. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 

Εν συντομία τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που εξασφαλίζουν ένα  

αποτελεσματικό σύστημα. 

 

i. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 

 Βασική αρχή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη 

ενός καλά οργανωμένου σχεδίου που προσδιορίζει με σαφήνεια τις ευθύνες και τις 

αρμοδιότητες όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης. Μεταξύ άλλων η φύση των 

εργασιών και το μέγεθος της μονάδας αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες του 

οργανωτικού σχήματος που καλύπτει την επιχείρηση. Ένα άρτια σχεδιασμένο 

οργανωτικό σχήμα οφείλει να εξασφαλίζει την διευκόλυνση της 
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αποτελεσματικότητας των λειτουργιών, την διεξαγωγή των συναλλαγών όπως τις 

υποδεικνύουν η πολιτική και οι στρατηγικές της επιχείρησης, την προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και την αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων. 

 

ii. Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

Σε μια επιχείρηση η ύπαρξη ενός σχήματος εκχώρησης αρμοδιοτήτων, 

εξουσίας και ευθυνών είναι απαραίτητο. Ώστε ορισμένα άτομα να αποκτούν την 

δύναμη, την εξουσία αλλά και την ευθύνη εκτέλεσης των συναλλαγών. Η αρχή της 

αλυσίδας της εξουσίας ξεκινά από τους μετόχους, οι οποίοι εκχωρούν την εξουσία 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό με την σειρά του στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή και σε άλλα διευθυντικά στελέχη. Η λειτουργία της 

επιχείρησης παρατηρείται ότι είναι αποτελεσματικότερη όταν η εκχώρηση της 

εξουσίας φτάνει όσο το δυνατόν χαμηλότερα γίνεται. Ένα ικανοποιητικό σύστημα 

ελέγχου διαμορφώνει εργαζόμενους υπεύθυνους για τις ενέργειες τους.  Η δημιουργία 

ενός ικανού συστήματος εσωτερικού ελέγχου να διασφαλίζει την εκχώρηση της 

εξουσίας, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 

συναλλαγές έχουν εκτελεστεί και καταχωρηθεί κατάλληλα, ότι η πρόσβαση στα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι περιορισμένη και τέλος ότι η σύγκριση 

των συναλλαγών και των βιβλίων με τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία γίνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

iii. Λογιστική διάρθρωση 

Ένα άρτιο λογιστικό σύστημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 

λειτουργία τόσο του εσωτερικού ελέγχου όσο και της επιχείρησης. Ένα λογιστικό 

σύστημα ικανό να μετρά την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

οργανωτικών μονάδων.  Ένα τέτοιο λογιστικό σύστημα οφείλει να παρουσιάζει (α) 

ένα διάγραμμα λογαριασμών, (β) ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών, 

(γ) περιγραφή θέσεων, (δ) πρωτοβάθμιους λογαριασμούς ελέγχου, (ε) αριθμητικά 

εσωτερικά έγγραφα, (ζ) έλεγχο εισερχομένων στοιχείων και τις διαδικασίες 

επεξεργασίας αυτών. 

 

iv. Σύγχρονη πολιτική προσώπου  

Αναμφισβήτητα το κατά πόσο επιτυχημένα ή αποτυχημένα θα λειτουργεί το 

σύστημα του εξωτερικού ελέγχου εξαρτάται από τα άτομα που θα εκτελέσουν τις 
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λειτουργίες του.  Σε αυτή τη βάση υιοθετούνται σύγχρονες πολιτικές και διαδικασίες 

σχετικά με την πρόσληψη των εργαζομένων, με την εκπαίδευση αλλά και την 

επίβλεψη τους. 

 

v. Κατάλληλο κα αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου 

Από την αρχή της εμφάνισης του εσωτερικού ελέγχου είχε τονιστεί η σημασία 

της ανθρώπινη φύση των ελεγκτών. Στις αρμοδιότητες του προσωπικού του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η επίτευξη των στόχων του τμήματος. Ο εξωτερικός 

ελεγκτής οφείλει να εξετάσει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τις διαδικασίες 

του εσωτερικού ελέγχου. Η έλλειψη ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή είναι 

πιθανό να μειώσει την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου εντός της επιχείρησης.  

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα αλλά και για την 

ακεραιότητα των διαδικασιών καλό είναι το προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου να 

είναι μόνο υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου  ή των Προέδρων.  

 

vi. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου 

Η επιτροπή ελέγχου (audit committee) αποτελείται από λίγα μέλη και στις 

αρμοδιότητες της είναι να προτείνει τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, να καθορίζει 

τον σκοπό του ελέγχου και να εξετάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η ύπαρξη μιας 

ικανής και δραστήριας επιτροπής ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από ικανά και 

ενήμερα μέλη ενισχύει το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. 

 

3.9 Αδυναμίες Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ολοκληρώνοντας σε αυτό το σημείο μια πρώτη ανάλυση με το σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά στις αδυναμίες που 

ενδεχομένως να παρουσιάσει αυτό το εργαλείο. Πολλές από τις αρχές που διέπουν 

τον εσωτερικό έλεγχο υπάρχει η πιθανότητα να παραβιαστούν είτε με δόλο είτε από 

αμέλεια. Επί παραδείγματι ο διαχωρισμός των ευθυνών των καθηκόντων και των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων  χάνει την αξία του στη 

περίπτωση που διαπιστωθεί συμπαιγνία μεταξύ αυτών. 

  

Επίσης ο εσωτερικός έλεγχος παύει να λειτουργεί αποτελεσματικά η διοίκηση 
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επεμβαίνει στις αρμοδιότητες του προκειμένου να δικαιολογήσει ή να συγκαλύψει 

παρατυπίες ή παραλείψεις. Τέλος, βασικό γνώρισμα του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι 

βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, άρα, απροσεξίες, παραλείψεις, δυσκολία 

κατανόησης των οδηγιών και άλλα λάθη όπως για παράδειγμα στις εκτιμήσεις 

διαμορφώνουν ένα αναποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

4.1 Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού 

Ελέγχου 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν οφείλει να υπόκειται και να συμμορφώνεται μόνο 

στα νομικά και διοικητικά πλαίσια που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

επιχείρησης αλλά και σε όσα ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής 

Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Παρά το γεγονός ότι συχνά παρατηρούνται 

διαφορές στη φύση ή το μέγεθος μεταξύ των επιχειρήσεων η τήρηση και η 

συμμόρφωση στα Πρότυπα είναι θεμελιώδης από όλους ανεξαιρέτως, προκειμένου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Σημειώνεται, μάλιστα, 

ότι ακόμα και στη περίπτωση που μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τα Διεθνή Πρότυπα σε 

συνδυασμό με πρότυπα άλλου επίσημου φορέα, εάν υπάρχουν αντιφάσεις η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου οφείλει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα.  

 

Ο σκοπός των Προτύπων
11

 είναι:  

 Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την 

ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 

 Να παράσχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος 

φάσματος προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

 Να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Να προωθήσουν τις βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες. 

 

Τα Πρότυπα εστιάζουν σε ορισμένες αρχές και δημιουργούν υποχρεώσεις ως 

προς τον ορισμό των βασικών απαιτήσεων για την επαγγελματική εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Όπως 

επίσης και ως προς την ανάπτυξη επεξηγήσεων για την αποσαφήνιση όρων ή εννοιών 
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που συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις που αφορούν την επαγγελματική πρακτική 

του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τα Πρότυπα αφορούν τους εσωτερικούς ελεγκτές και τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. Όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λογοδοτούν ως προς 

τη συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Πρότυπα σχετικά με την ατομική τους 

αντικειμενικότητα, την επάρκεια γνώσεων, τη αρμόζουσα επαγγελματική επιμέλεια, 

και σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Επίσης τα 

Πρότυπα εκτός από εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών που 

προσφέρει ο εσωτερικός έλεγχος στην επιχείρηση, αποτελούν έναν οδηγό για τους 

ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

Τα Πρότυπα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 

i. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών - Σειρά 1000 (Attribute Standards) τα 

οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων 

που ασκούν τον  εσωτερικό έλεγχο. 

ii.  Τα Πρότυπα Διεξαγωγής - Σειρά 2000 (Performance Standards) τα οποία 

ασχολούνται με τη η φύση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και 

παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών.  

iii. Τα Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards) τα οποία  αναλύουν 

περαιτέρω τις δύο πρώτες κατηγορίες και τους παρέχουν τις απαραίτητες 

διαβεβαιώσεις  και  συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται συνοπτικά τα Διεθνή Πρότυπα 

Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου
12

 σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 

4.1.1 Πρότυπα Χαρακτηριστικών - Σειρά 1000 

 

  1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη  

Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα 
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Δεοντολογίας και τα Πρότυπα. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

αναθεωρεί τον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και να τον θέτει 

υπόψη της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου για έγκριση. 

1010 - Αναφορά της φύσης του Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του  

Κώδικα   Δεοντολογίας και των Προτύπων στον κανονισμό εσωτερικού 

ελέγχου 

 Ο κανονισμός εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίζει σαφώς την υποχρεωτική φύση 

του Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας και των Προτύπων. Ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά για τον Ορισμό Εσωτερικού 

Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα με τη διοίκηση και το 

συμβούλιο. 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα 

 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

1110 - Οργανωσιακή Ανεξαρτησία  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο 

ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

επιβεβαιώνει στο συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, την οργανωσιακή 

ανεξαρτησία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

1111 – Άμεση σχέση με το Συμβούλιο 

 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται άμεσα 

με το συμβούλιο. 

1120 - Ατομική Αντικειμενικότητα  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν μια απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση και 

να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. 

1130 - Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας  

Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα παρεμποδίζεται, πραγματικά ή 

φαινομενικά, οι λεπτομέρειες της παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα 

αρμόδια όργανα. Η φύση της κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της 

παρεμπόδισης. 

1200 - Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

 Τα έργα πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και δέουσα 

επαγγελματική επιμέλεια. 
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1210 - Επαγγελματική Επάρκεια  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους. Η 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει συλλογικά να κατέχει ή να αποκτήσει τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών της. 

1220 - Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν την επιμέλεια και τις δεξιότητες ενός 

εύλογα συνετού και ικανού εσωτερικού ελεγκτή. Η δέουσα επαγγελματική επιμέλεια 

δεν υπονοεί το αλάθητο. 

1230 - Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

λοιπές ικανότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης. 

1300 - Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα 

πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας. 

1310 - Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης  

Ποιότητας 

Το πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. 

1311 - Εσωτερικές Αξιολογήσεις 

 Οι εσωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαρκή παρακολούθηση 

της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και περιοδικές αυτο-αξιολογήσεις 

ή αξιολογήσεις από άτομα εντός του οργανισμού που διαθέτουν επαρκή γνώση των 

πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. 

1312 - Εξωτερικές Αξιολογήσεις  

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε 

χρόνια από έναν πιστοποιημένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης εκτός 

του οργανισμού. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά με το 

συμβούλιο σχετικά με : 

• Τη μορφή και συχνότητα διεξαγωγής εξωτερικών αξιολογήσεων  

• Τα προσόντα και την ανεξαρτησία του εξωτερικού αξιολογητή ή της ομάδας 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συγκρούσεων 

συμφερόντων 
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1320 - Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και  

Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του 

προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο. 

1321 - Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε Σύμφωνα με τα Πρότυπα»  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αναφέρει ότι οι εργασίες της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου «διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για 

την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο εφόσον τα 

αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης 

ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. 

1322 - Αποκάλυψη της μη Συμμόρφωσης  

Σε περίπτωση όπου η μη συμμόρφωση με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον 

Κώδικα Δεοντολογίας ή τα Πρότυπα επηρεάζει το συνολικό πλαίσιο ή τις 

δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τότε ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τη μη συμμόρφωση και τις επιπτώσεις της στην 

ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο. 

 

4.1.2 Πρότυπα Διεξαγωγής - Σειρά 2000 

 

2000 - Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει 

αξία στον οργανισμό. 

2010 - Προγραμματισμός  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα πρόγραμμα ελέγχων με 

βάση την εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού. 

2020 - Κοινοποίηση και Έγκριση  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί των σχεδιασμό για τη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τις απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένων και 

των σημαντικών ενδιάμεσων μεταβολών, στην ανώτερη διοίκηση και στο συμβούλιο, 

για επισκόπηση και έγκριση. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσης να 

κοινοποιεί την επίδραση του περιορισμού των πόρων. 
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2030 - Διαχείριση Πόρων 

 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι του 

εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά 

ώστε να επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

2040 - Πολιτικές και Διαδικασίες 

 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες 

για να καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

2050 - Συντονισμός  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες και να 

συντονίζει τις δραστηριότητες με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους 

διαβεβαίωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζει την 

κατάλληλη κάλυψη και να ελαχιστοποιεί την επανάληψη των εργασιών. 

2060 - Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να υποβάλλει αναφορά στην 

ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο σχετικά με τον σκοπό, τη δικαιοδοσία, την 

ευθύνη και την απόδοση σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Η αναφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την έκθεση σε 

σημαντικούς κινδύνους, μνημονεύοντας και κινδύνους απάτης, καθώς και θέματα 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και άλλα θέματα που 

είναι απαραίτητα ή έχουν ζητηθεί από την ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο 

2070 - Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή  

Ευθύνη για τον Εσωτερικό Έλεγχο 

 Όταν ένας εξωτερικός φορέας παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου, είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει στον οργανισμό ότι ο οργανισμός είναι 

υπεύθυνος για τη διατήρηση μίας αποτελεσματικής δραστηριότητας εσωτερικού 

ελέγχου 

2100 - Φύση των Εργασιών 

 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη 

βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων 

και των διαδικασιών ελέγχου, υιοθετώντας μια συστηματική και συνετή προσέγγιση. 

2110 - Διακυβέρνηση 

 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες 

εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης προς επίτευξη των 

παρακάτω αντικειμενικών σκοπών: 
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• Προώθηση των κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό. 

• Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της οργανωσιακής απόδοσης 

και λογοδοσίας. 

• Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου στους αρμόδιους μέσα στον οργανισμό. 

• Συντονισμός των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ 

των μελών του συμβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και 

της διοίκησης. 

2120 – Διαχείριση Κινδύνων 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους. 

2130 - Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου  

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί 

αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή 

βελτίωσή τους. 

2200 - Σχεδιασμός Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό 

κάθε έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το 

χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων. 

2201 - Παράγοντες Σχεδιασμού 

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του έργου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους:  

• Τους αντικειμενικούς σκοπούς της δραστηριότητας που επισκοπείται και 

τα μέσα με τα  οποία η δραστηριότητα ελέγχει την απόδοση της. 

• Τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητα, τους 

αντικειμενικούς σκοπούς, τους πόρους, τις λειτουργίες της και τα μέσα με 

τα οποία η ενδεχόμενη επίδραση των κινδύνων διατηρείται σε ένα 

αποδεκτό επίπεδο. 

• Την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου της 

δραστηριότητας, σε σύγκριση με ένα σχετικό πλαίσιο ή μοντέλο. 

• Τις ευκαιρίες για να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα 

διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες ελέγχου της 
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δραστηριότητας. 

2210 - Αντικειμενικοί Σκοποί Έργου  

Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικοί σκοποί. 

2220 - Εύρος έργου  

Το καθορισμένο εύρος του έργου πρέπει να είναι επαρκές για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών του έργου. 

2230 - Κατανομή Πόρων του Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους 

που απαιτούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του έργου, με βάση 

μία εκτίμηση της φύσης και της πολυπλοκότητας κάθε έργου, των χρονικών 

περιορισμών και των διαθέσιμων πόρων. 

2240 - Πρόγραμμα Έργου 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να καταγράφουν προγράμματα 

έργου έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου. 

2300 - Διεξαγωγή του Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να 

καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του έργου. 

2310 - Εντοπισμός Πληροφοριών  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και 

χρήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του 

έργου. 

2320 - Ανάλυση και Αξιολόγηση 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βασίζουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα 

των έργων σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις. 

2330 - Καταγραφή Πληροφοριών 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καταγράφουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την 

υποστήριξη των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. 

2340 - Εποπτεία Έργων  

Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των έργων. 
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2410 - Κριτήρια Κοινοποιήσεων  

Στις κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος, 

καθώς επίσης και τα σχετικά συμπεράσματα, οι εισηγήσεις και τα σχέδια δράσης. 

2420- Ποιότητα των Κοινοποιήσεων  

Οι κοινοποιήσεις πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, 

εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και έγκαιρες. 

2421 - Λάθη και Παραλείψεις 

 Εάν μια τελική κοινοποίηση περιέχει ένα σημαντικό λάθος ή παράλειψη, ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις διορθωμένες πληροφορίες 

σε όλους αυτούς που έλαβαν την αρχική κοινοποίηση. 

2430 - Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

για την  Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου»  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να αναφέρουν ότι τα έργα στα οποία συμμετείχαν 

«διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή 

του Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο εφόσον τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του 

προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο.  

2431 - Αποκάλυψη μη Συμμόρφωσης Έργου  

Όταν η μη συμμόρφωση με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας ή τα Πρότυπα επηρεάζει ένα συγκεκριμένο έργο, η κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων πρέπει να αποκαλύπτει: 

• Την αρχή ή τον κανόνα συμπεριφοράς του Κώδικα Δεοντολογίας ή 

του/των Προτύπων με τα οποία δεν προέκυψε πλήρης συμμόρφωση 

• Τους λόγους της μη συμμόρφωσης 

• Την επίδραση της μη συμμόρφωσης στο έργο και τα κοινοποιηθέντα 

αποτελέσματα του έργου. 

2440 - Διάδοση Αποτελεσμάτων του Έργου 

 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα του έργου 

στα κατάλληλα μέρη. 

2450 – Συνολική Γνώμη 

 Όταν εκδοθεί μια συνολική γνώμη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες της 

ανώτερης διοίκησης, του συμβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και 

πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες 

πληροφορίες. 
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2500 - Παρακολούθηση Προόδου 

 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα 

σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που 

κοινοποιούνται στη διοίκηση. 

2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων 

 Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί 

έναν βαθμό κινδύνου στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός, τότε ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέμα με την διοίκηση. Εάν 

το ζήτημα σχετικά με τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να αναφέρει το θέμα στο συμβούλιο προς διευθέτηση. 

 

4.1.3 Πρότυπα Εφαρμογής 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα Πρότυπα Εφαρμογής αναλύουν 

περαιτέρω τις δύο πρώτες κατηγορίες και τους παρέχουν τις απαραίτητες 

διαβεβαιώσεις  και  συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες διαβεβαίωσης, σχετίζονται με την αντικειμενική 

αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων την οποία διενεργεί ο εσωτερικός ελεγκτής, 

προκειμένου να διαμορφώσει και να προσφέρει μία ανεξάρτητη συμπερασματική 

γνώμη για μία λειτουργία, σύστημα ή άλλο συγκεκριμένο θέμα. Η φύση και το εύρος 

ενός έργου διαβεβαίωσης καθορίζονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Γενικά, 

υπάρχουν τρία μέρη που εμπλέκονται στις υπηρεσίες διαβεβαίωσης:  

(1) ο κύριος της λειτουργίας δηλαδή το άτομο / η ομάδα που σχετίζεται άμεσα 

με   

τη λειτουργία ή το σύστημα 

(2) ο εσωτερικός ελεγκτής δηλαδή το άτομο / η ομάδα που διενεργεί την  

αξιολόγηση 

(3) ο χρήστης δηλαδή το άτομο / η ομάδα που κάνει χρήση της αξιολόγησης . 

Αντίθετα οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα παραίνεσης και 

διενεργούνται γενικά έπειτα από  συγκεκριμένο αίτημα του πελάτη. Η φύση και το 

πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών υπόκεινται σε συμφωνία με τον πελάτη. 

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικά εμπλέκονται δύο μέρη: 
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(1) ο εσωτερικός έλεγχος δηλαδή το άτομο / η ομάδα που προσφέρει τις  

συμβουλές 

(2) ο πελάτης δηλαδή το άτομο / η ομάδα που ζητά και λαμβάνει τις    

συμβουλές. 

 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής, όταν εκτελεί συμβουλευτικό έργο, θα πρέπει να 

διατηρεί την αντικειμενικότητά του και να μη θεωρεί ότι επιτελεί έργο διοικητικής 

φύσεως. 

 

4.2  Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

 

Ο σκοπός του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας σύμφωνα με το 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών είναι να κατοχυρώσει την έννοια της  ηθικής στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου και να διασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών του τμήματος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας είναι αναγκαία για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς 

εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν περιορίζεται  στον κλασικό  ορισμό του 

εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη συστατικά 

στοιχεία: 

1. Τις Αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του 

2. Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί  

    ελεγκτές. 

 

Οι Κανόνες Συμπεριφοράς μάλιστα είναι αυτοί που βοηθούν στην κατανόηση και 

μετατροπή των Αρχών σε πρακτική εφαρμογή με στόχο να καθοδηγήσουν την ηθική 

συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει τόσο για τα άτομα, όσο και για τα νομικά 

πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Οποιαδήποτε παραβίαση του 
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Κώδικα Δεοντολογίας αξιολογείται και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς και τις Διοικητικές Οδηγίες του Ινστιτούτου. Στην 

περίπτωση που κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν συμπεριλαμβάνεται στους 

Κανόνες Συμπεριφοράς, και κρίνεται απαράδεκτη ή επαίσχυντη το μέλος, ο κάτοχος 

πιστοποίησης ή ο υποψήφιος είναι υπόλογος για πειθαρχική δίωξη. 

 

4.2.1 Αρχές  

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
13

 οι εσωτερικοί ελεγκτές 

οφείλουν να  εφαρμόζουν και να προασπίζονται τις ακόλουθες αρχές: 

 Ακεραιότητα  

Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και 

παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους.  

 Αντικειμενικότητα  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας κατά την συλλογή, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές προχωρούν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση των σχετικών περιπτώσεων και 

δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από προσωπικά συμφέροντα, ή τα συμφέροντα 

άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεων. 

 Εμπιστευτικότητα  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να σέβονται την αξία και την κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν προχωρούν στην κοινοποίηση πληροφοριών 

χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική 

υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

 Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

 

4.2.2 Κανόνες Συμπεριφοράς 

 

Η  πιστή τήρηση των αρχών που προαναφέρθηκαν εξασφαλίζεται κατά 
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περίπτωση ως ακολούθως. 

 Ακεραιότητα  

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι άτομο ειλικρινές, υπεύθυνο με 

επάρκεια γνώσεων. Να παραμένει απερίσπαστος στην εκτέλεση των καθηκόντων του 

και στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων πάντα σύμφωνα με τους νόμους. Επίσης 

πρέπει να μην εμπλέκεται συνειδητά σε παράνομες, αντιδεοντολογικές ή 

αντικανονικές πράξεις οι οποίες θα βλάψουν τόσο το επάγγελμα όσο και την 

επιχείρηση. 

 Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές απαγορεύεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή να συνάπτουν σχέσεις που ενδέχεται να βλάψουν την αμερόληπτη 

εκτίμησή του συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ή των σχέσεων που 

ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα του οργανισμού. Επίσης είναι 

υποχρεωμένοι να κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους 

γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν την έκθεση των υπό έλεγχο 

δραστηριοτήτων, εάν δεν γίνει η απαραίτητη κοινοποίηση. 

 Εμπιστευτικότητα 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να είναι συνετοί στη χρήση και προστασία 

των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Όπως επίσης 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο 

αντίθετο με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς του οργανισμού. 

 Επάρκεια 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ασχολούνται μόνο με εκείνες τις 

υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 

Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν πρέπει πάντα να είναι σύμφωνες με 

τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να  βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

 

5.1  Εισαγωγή Στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την περίοδο της Βιομηχανικής 

Επανάστασης (1770-1800) έως και σήμερα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 

οικονομίας. Παρουσιάζουν συντριπτική πλειοψηφία έναντι των άλλων παραγωγικών 

μονάδων όχι μόνο από αριθμητικής απόψεως αλλά και άποψη καινοτομίας. 

Προσφέρουν μια σημαντική πηγή θέσεων απασχόλησης, καλλιεργούν το 

επιχειρηματικό πνεύμα και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.  

 

5.2 Ορισμός Των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

 

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Αποτελεί σημαντική πηγή 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καινοτομίας και απασχόλησης. Μάλιστα αναφέρεται ότι 

μέχρι το 2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών υπήρχαν περίπου 23 εκατ. 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρόσφεραν γύρω στις 75 εκατ. θέσεις απασχόλησης 

και αντιπροσώπευαν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συχνά δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων ή 

πίστωσης, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στο στάδιο της εκκίνησης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με γνώμονα 

την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έτσι η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στον 

καθορισμό των χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Άλλωστε είναι 

σημαντικό σε μια ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα οι οικονομικές μονάδες να 

υπακούν σε έναν κοινό ορισμό ώστε να υπάρχει συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
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αλλά και να περιορίζονται στον μεγαλύτερο βαθμό πιθανές στρεβλώσεις λόγω 

ανταγωνισμού. 

 

Το 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε το πρώτο κοινό ορισμό των 

ΜΜΕ. Ο ορισμός αυτός εφαρμόστηκε ευρέως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 6 

Μαΐου 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην αναθεώρηση του ώστε να 

ληφθούν υπόψη οι οικονομικές εξελίξεις που ακολούθησαν με την πάροδο του 

χρόνου. Ο ορισμός αυτός εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2005. Η τήρηση του 

ορισμού από τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συμβουλεύει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) να τον τηρούν στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό. 

 

Σύμφωνα με απόσπασμα από το Άρθρο 2 του παραρτήματος σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ορίζεται ότι στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) εντάσσονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους, παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατ. €. 

 

5.3 Λογιστικός Χειρισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των ΜΜΕ αναμένεται ότι τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) θα επηρεάζουν και τις ΜΜΕ εκτός των μεγάλων 

επιχειρήσεων διεθνώς. Καθώς τα ΔΛΠ  στην πλήρη τους μορφή, αφορούν περίπου το 

5% των επιχειρήσεων παγκοσμίως ενώ το άλλο 95% ανήκουν στην κατηγορία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και καλύπτονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα- 

τοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τις ΜΜΕ. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την 

τεράστια σημασία του για τους λογιστές και τους ελεγκτές παρόλο που δείχνουν 

οικονομικά μικρότερης σημασίας ως μεμονωμένες επιχειρήσεις.  
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5.3.1 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Η διαβούλευση σχετικά με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ξεκίνησαν το 2001 και 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009 όπου και εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ / IASB). 

 

Ο σκοπός του ΔΠΧΑ για ΜΜΕ είναι η δημιουργία απλοποιημένων, 

αυτοτελών λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες για μικρότερες, μη 

εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο και βασίζονται στα πλήρη Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα οποία δημιουργήθηκαν αρχικά για εισηγμένες 

εταιρίες. Το ΔΠΧΑ για ΜΜΕ καταργούν επιλογές λογιστικής μεταχείρισης, 

απαλείφοντας θέματα που γενικά δεν σχετίζονται με τις ΜΜΕ και απλοποιούν τις 

μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης, το νέο πρότυπο μειώνει τον όγκο των 

λογιστικών οδηγιών που εφαρμόζεται στις ΜΜΕ σε κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

(85%) σε σχέση με το πλήρες σύνολο των ΔΠΧΑ. 

 

Πρόκειται για ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε για να βοηθηθούν οι εταιρίες 

στην προετοιμασία λογαριασμών, οι απαιτήσεις των ΔΠΧΑ έχουν απλοποιηθεί και 

ξανασχεδιαστεί. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ που αποφασίζουν να αναβαθμιστούν 

ώστε να χρησιμοποιούν τα πλήρη ΔΠΧΑ θα τους είναι πιο εύκολο αφού και τα δύο 

σύνολα προτύπων βασίζονται στις ίδιες βαθύτερες αρχές. 

 

Σύμφωνα με τον Sir Dvid Tweedier, Πρόεδρο του ΣΔΛΠ «Στόχος μας είναι να 

φτιάξουμε ένα πρότυπο που να χρησιμοποιείται από μικρότερες και μη εισηγμένες 

εταιρίες το οποίο θα προσφέρει τη συγκρισιμότητα των ολοκληρωμένων ΔΠΧΑ ενώ 

θα μειώνει τις δυσκολίες για την εταιρία που το χρησιμοποιεί. Όταν ολοκληρωθεί, το 

πρότυπο για τις ΜΜΕ θα κάνει τις λογιστικές απαιτήσεις πιο προσιτές στους 

μικρότερους χρήστες τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Με 

αυτή τη δημοσίευση, ζητούμε τώρα  τις απόψεις εταιριών, τραπεζών, ελεγκτών και 

άλλων ενδιαφερομένων μερών ως τμήμα μιας ευρείας διαβούλευσης ώστε να δούμε 

αν όσα έχουμε αφαιρέσει είναι υπερβολικά πολλά ή μάλλον λίγα ή όσα χρειάζεται». 
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Το ΣΔΛΠ δίνει το δικαίωμα στην κάθε χώρα να αποφασίσει αν θα προχωρήσει 

στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ για ΜΜΕ. Ωστόσο, προτείνει οι εισηγμένες επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως μεγέθους να μην δικαιούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ για ΜΜΕ. 

 

5.3.2 Δομή Του Διεθνούς Πρότυπου Χρηματοοικονομικής  

 Αναφοράς Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Η δομή του  ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ είναι κατανεμημένη ανά θέμα. Κάθε θέμα 

έχει ειδικό αριθμό και κάθε παράγραφος στο θέμα επίσης, ενώ όλα τα θέματα έχουν 

την ίδια βαρύτητα. Στο ΔΠΧΑ για ΜΜΕ περιλαμβάνονται παραδείγματα που δεν 

είναι τμήματα του ΔΠΧΑ, αλλά οδηγίες για την εφαρμογή του. Το ΔΠΧΑ για ΜΜΕ 

είναι δομημένο σε θεματικές και αποτελείται από 35 παραγράφους όπως αναφέρονται 

παρακάτω. 

Α/Α   ΤΙΤΛΟΣ 

Παράγραφος 1 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  

Παράγραφος 2 Αφετηρία και βασικές αρχές 

Παράγραφος 3 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  

Παράγραφος 4 Κατάσταση οικονομικής θέσης  

Παράγραφος 5 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων και κατάσταση  

   αποτελεσμάτων 

Παράγραφος 6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση  

   αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων σε νέο 

Παράγραφος 7 Κατάσταση ταμειακών ροών  

Παράγραφος 8 Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων  

Παράγραφος 9 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις 

Παράγραφος 10 Λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, λάθη 

Παράγραφος 11 Βασικά χρηματοοικονομικά μέσα 

 Παράγραφος 12 Άλλα ζητήματα για τα χρηματοοικονομικά μέσα  

Παράγραφος 13 Αποθέματα 

Παράγραφος 14 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Παράγραφος 15 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

Παράγραφος 16 Επενδύσεις σε ακίνητα 
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Παράγραφος 17 Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

Παράγραφος 18 Άυλα στοιχεία  

Παράγραφος 19 Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία 

Παράγραφος 20 Μισθώσεις  

Παράγραφος 21 Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία 

Παράγραφος 22 Υποχρεώσεις και καθαρή θέση 

Παράγραφος 23 Έσοδα  

Παράγραφος 24 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Παράγραφος 25 Κόστη δανεισμού  

Παράγραφος 26 Πληρωμές με βάση την αξία των μετοχών  

Παράγραφος 27 Απομείωση ενεργητικών στοιχείων 

Παράγραφος 28 Αμοιβές Προσωπικού 

Παράγραφος 29 Φόρος εισοδήματος 

Παράγραφος 30 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Παράγραφος 31 Υπερπληθωρισμός 

Παράγραφος 32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Παράγραφος 33 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

Παράγραφος 34 Εξειδικευμένες δραστηριότητες 

Παράγραφος 35 Μετάβαση στο ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ 

 

5.3.3 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Σύμφωνα Με Το Διεθνές 

 Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

Το ΣΔΛΠ ορίζει καθαρά ποιες επιχειρήσεις αφορά το ΔΠΧΑ για ΜΜΕ. Διότι 

παρά την ευχέρεια που δίνεται στα αρμόδια όργανα της κάθε χώρας να επιλέξουν αν 

θα εφαρμόσουν τα ΔΠΧΑ για ΜΜΕ ή όχι, αφαιρεί το δικαίωμα χρήσης του από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις.  

 

Το ΣΔΛΠ ορίζει το περιεχόμενο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως 

περιγράφεται στην Παράγραφος 1 «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που (α) δεν 

έχουν δημόσια ευθύνη και (β) δεν εκδίδουν γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις 

για εξωτερικούς χρήστες. 
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Το ΔΠΧΑ διευκρινίζει ότι: 

 Υπάρχει δημόσια ευθύνη αν (α) οι μετοχές ή τα δάνεια της εταιρείας 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή ανάλογη αγορά, ή (β) αν αποτελεί βασική 

εκμετάλλευση της εταιρείας η θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων ενός 

ευρέως φάσματος τρίτων. 

 Δημόσια ευθύνη δεν υπάρχει όταν μία οντότητα μπορεί να διαχειρίζεται πόρους 

ευρέως φάσματος τρίτων, χωρίς όμως να μην είναι η κύρια δραστηριότητά της. 

 Αν μία εταιρία με δημόσια ευθύνη, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ, έστω και 

αν η εσωτερική νομοθεσία το επιτρέπει, οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα 

αναφέρεται ότι είναι σύμφωνες με αυτό. 

 Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, μια θυγατρική της οποίας η μητρική ή ο 

όμιλος εφαρμόζουν τα πλήρη ΔΠΧΑ, μπορεί για τις ατομικές της καταστάσεις να 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ αν πληροί τα κριτήρια, με την προϋπόθεση να 

το εφαρμόζει πλήρως. 

 

5.3 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα 

 

Η Ελληνική οικονομία όπως και οι περισσότερες οικονομίες διεθνώς 

στηρίζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ελληνική αγορά όπου η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές και οικογενειακές μονάδες οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν ανάσα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη 

κοινωνική συνοχή.  

 

Στατιστικά οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους 

αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στο 99,5% του συνόλου των επιχειρήσεων και δίνουν 

εργασία στο 74% του εργατικού δυναμικού  του ιδιωτικού τομέα της χώρας. Ωστόσο, 

η πολύ μικρή επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους, 

φαίνεται πως είναι το κυρίαρχο μοντέλο στην Ελλάδα παρά την μικρή διάρκεια ζωής 

που παρουσιάζουν. Ο αριθμός των ΜΜΕ στην Ελλάδα δεν έχει ουσιαστική αύξηση 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 100 

εργαζόμενους είναι πολύ λίγες. 
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Ο διαχωρισμός των οικονομικών μονάδων σε ΜΜΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση 

δεδομένου ότι ως όρος καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων τόσο σε μέγεθος 

όσο και σε πεδίο. Η χρήση ποιοτικών ή ποσοτικών μέτρων, ακόμα και μικτές μέθοδοι 

αποτελούν εργαλεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας. Κατά κύριο λόγο 

χρησιμοποιούνται τα ποσοτικά κριτήρια για τον καθορισμό των ΜΜΕ, δεδομένου ότι 

γίνονται εύκολα κατανοητά, παρά το γεγονός ότι  χαρακτηρίστηκαν ως κριτήρια 

αυθαίρετα και μονομερή. Όσον αφορά τα ποσοτικά κριτήρια  αξίζει να σημειωθεί ότι 

αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα διαφέρουν από τα ποσοτικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς σύμφωνα με τον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 50 εκατ. € ενώ στην Ελλάδα  ΜΜΕ χαρακτηρίζονται όσες δεν παρουσιάζουν 

κύκλο εργασίας μεγαλύτερο από 20 - 25 εκατ. €. Στον αντίποδα, κριτήρια όπως το αν 

η επιχείρηση είναι εντάσεως εργασίας, η ύπαρξη οργανωμένου λογιστηρίου εντός της 

επιχείρησης, ο τρόπος διοίκησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αναγνωρίζονται ως 

σημαντικά και περισσότερο αντικειμενικά. 

 

Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της 

ανταγωνιστικότητας λόγω της αδύναμης οικονομικής εξωστρέφειας που 

παρουσιάζουν. Γεγονός που οφείλεται στον αθέμιτο ανταγωνισμό με την εισαγωγή 

προϊόντων από χώρες που παρουσιάζουν χαμηλό κόστος παραγωγής, στην έλλειψη 

καταρτισμένου προσωπικού, στην αδυναμία ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων 

παραγωγής. Παρά τον ανταγωνισμό λόγω τον εισαγόμενων προϊόντων   παρατηρείται 

αδυναμία και στις εξαγωγές. Εξάγουν προϊόντα κατά κύριο λόγο σε γειτονικές χώρες 

όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία χωρίς να προωθούν τα προϊόντα σε πιο 

ανταγωνιστικές αγορές περισσότερο αναπτυγμένων χωρών.  

 

Η λογιστική στην Ελλάδα βασίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

(ΕΓΛΣ) και στα Νέα Ελληνικά Πρότυπα βάσει του νόμου 4308/2014 και 

αναγνωρίζεται ως χώρα δικαίου λόγω της έμφασης που παρουσιάζει στις οικονομικές 

εκθέσεις σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις. Οι νομικές και φορολογικές 

απαιτήσεις έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό  την λογιστική πρακτική στην Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές του ελληνικού δικαίου ώστε να 
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εναρμονιστεί η ελληνική λογιστική με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με 

την ψήφιση του Νόμου 229/2002, οι ελληνικές επιχειρήσεις η οποίες είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ με ισχύ από το 

φορολογικό έτος 2005. Με αυτόν τον Νόμο έγινε πραγματικότητα η λογιστική 

εναρμόνιση της Ελλάδας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετάβαση στα ΔΠΧΑ 

ήταν μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[55] 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
 

ΜΕΛΕΤΗ
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έννοια του εσωτερικού ελέγχου, ήταν 

σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μελέτη περίπτωσης ώστε να εξετασθεί η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου σε πραγματικό περιβάλλον.  

 

6.1 Παρουσίαση Εταιρίας 

 

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς 

ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Πρόκειται για έναν όμιλο που καθ’ όλα τα 

έτη λειτουργίας του επενδύει στους εργαζόμενους του, στην ποιότητα του χώρου 

εργασίας, στις καινοτόμες υποδομές, στις λειτουργικές σχέσεις με τους προμηθευτές. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει σταθερά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών. Ο Όμιλος παραμένει σταθερά ενεργός 

στην αναπτυξιακή διαδικασία, με ουσιαστική συμβολή στην Ελληνική οικονομία. 

Στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
14

 παρουσιάζει συνολικό κύκλο 

εργασιών 414.442 εκατομ. € και απασχολεί 2.300 εργαζομένους. 

 

Η ακεραιότητα, ο αλληλοσεβασμός και η αποτελεσματικότητα αποτελούν τις 

βασικές αρχές που διέπουν τον Όμιλο και που όλα τα χρόνια παραμένει 

προσηλωμένος  σε αυτές. Όπως επίσης η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναμικού, η τακτική και δίκαιη αξιολόγησή του σε όλους τους τομείς  συνεχίζουν να 

αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω των οποίων ο Όμιλος 

επιδιώκει να επιτυγχάνει τους στόχους του.  

                                                 
14

 FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΕΜΗ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015 (Σύμφωνα με το Ν. 

3556/2007) 
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Ο Όμιλος αποτελείται από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως 

παρουσιάζονται και στο διάγραμμα 1
15

, η δομή του Ομίλου. Η μελέτη περίπτωσης 

επικεντρώνεται στην θυγατρική Trade Logistics ΑΕΒΕ Αποθηκεύσεις - Διανομές η 

οποία σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση
16

 του 2015 απασχολεί  119 

εργαζομένους και παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών 4.588€ και εντάσσεται στην 

κατηγορία των ΜΜΕ. 

 

Διάγραμμα: 1 Οργανωτική δομή Ομίλου FOURLIS 

 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι λόγοι που καθιστούν  

απαραίτητη την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου μέσα στην επιχείρηση. Ο εν λόγο 

Όμιλος φαίνεται να αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του εσωτερικός έλεγχου για αυτό 

και τον κατατάσσει σε αρκετά υψηλή θέση στην οργανωτική πυραμίδα της διοίκησης  

τόσο των θυγατρικών όσο και ολόκληρου του ομίλου, όπως απεικονίζεται και στο 

διάγραμμα 2
17

. 

 

 

                                                 
15

 Ηλεκτρονική Σελίδα «FOURLIS ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» 
16

 TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 
17

 Ηλεκτρονική Σελίδα «FOURLIS ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» 
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Διάγραμμα: 2 Οργανωτική πυραμίδα διοίκησης 

 

6.2  Εσωτερικός Έλεγχος Εντός Της Εταιρίας 

 

Για κάθε θυγατρική του ομίλου, όπως και για την Trade Logistics, 

εφαρμόζεται σύστημα εσωτερικού ελέγχου όπως ορίζουν οι αρχές του εσωτερικού 

ελέγχου  και του Ομίλου. 

  

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική 

επιβεβαιωτική - συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και 

να βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης. Βοηθά την επιχείρηση να επιτύχει τους 

στόχους της παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης. 

  

Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών 

του στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελεί το εποπτικό όργανο του εσωτερικού 

ελέγχου όπως ορίζεται από τον Νόμο 3693/2008.  Επίσης διενεργεί ελέγχους 
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σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Νόμου 3016/2002
18

. Στο οποίο οριοθετούνται οι 

αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου ως εξής : 

α. Παρακολούθηση της εφαρμογής και τη συνεχής τήρησης του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει 

νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων 

εταιριών και της χρηματιστηριακής.  

β. Αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης 

των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των 

διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες 

διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  

γ. Έγγραφη ενημέρωση μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο του διοικητικού 

συμβουλίου για το διενεργούμενο έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές 

συνελεύσεις των μετόχων. 

δ. Παροχή, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία 

ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση  με 

κάθε δυνατό τρόπο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές 

ασκούν. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας, συνεπώς εφαρμόζουν τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας 

και εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρουν σε πλήρη εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα 

για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την πολιτική και 

τις διαδικασίες της Εταιρείας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι πρόσωπα με επαρκή 

προσόντα και εμπειρία. 

  

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει πλήρη πρόσβαση, σε όλα τα βιβλία και τα στοιχεία, 

τους εργαζόμενους, τους χώρους και τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου. Όπως επίσης έχει την ευθύνη της απόλυτης 

διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. 

  

Η Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου έρχεται να ελέγξει κατά πόσο οι 

                                                 
18

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 

διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 

(ΦΕΚ, 330/24.12.2002) 
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θυγατρικές εφαρμόζουν ορθό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Διενεργεί ελέγχους 

συμμόρφωσης, λειτουργικούς, διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους 

προγραμματισμένους ή έκτακτους. 

  

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της θυγατρικής εφόσον ελεγχθεί από την 

Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου και 

παρουσιάζεται στο ΔΣ της Εταιρείας μαζί με τον απολογισμό της προηγούμενης 

χρονιάς. 

  

Κάθε Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται στον ελεγχόμενο προς σχολιασμό και 

καθορισμό ενεργειών και κοινοποιείται στον Διευθυντή της ελεγχόμενης περιοχής. Τα 

σημαντικά ευρήματα των Εκθέσεων Ελέγχου, οι προτάσεις και ο σχολιασμός από τη 

Διοίκηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Όσα αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής είχαν ως στόχο μια πρώτη γνωριμία τόσο με 

τον Όμιλο FOURLIS και τη θυγατρική Trade Logistics όσο και με τον εσωτερικό 

έλεγχο ως σύστημα εντός της εταιρίας και την θέση του σε αυτήν.  

 

6.3 Βασικές Αρμοδιότητες Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Συχνό φαινόμενο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό 

εργαζομένων είναι να μην υπάρχει η πολυτέλεια του καταμερισμού των 

αρμοδιοτήτων καταχώρησης των συναλλαγών σε περισσότερα άτομα ώστε να 

εξασφαλιστεί η ορθότητα και η αντικειμενικότητα των λογιστικών καταχωρίσεων 

όπως συμβαίνει στις μεγάλες και καλά δομημένες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις 

επιχειρήσεις η απουσία του εσωτερικού ελέγχου είναι αναμενόμενη και τις 

αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου καλείται να εκτελέσει ανεξάρτητος εξωτερικός 

ελεγκτής. Ωστόσο στην περίπτωση της μελέτης  της Trade Logistics ο εσωτερικός 

έλεγχος της θυγατρικής διενεργείται ανεξάρτητα από τμήμα του εσωτερικού ελέγχου 

του ομίλου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες που 

εφαρμόζονται κατά τη πραγματοποίηση των τακτικών εσωτερικών ελέγχων. 
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i. Έλεγχος ταμειακών στοιχείων 

 

Κύρια αρμοδιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι ο έλεγχος της λειτουργίας 

του ταμείου. Σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς εσωτερικού 

ελέγχου ταμειακών συναλλαγών ο εσωτερικός ελεγκτής αρχικά οφείλει να 

προχωρήσει στον κατάλληλο διαχωρισμό των ατόμων εκτέλεσης των ταμειακών 

συναλλαγών και καταχωρήσεων στα βιβλία.  

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να ελέγχει ότι οι πληρωμές γίνονται με 

αριθμημένες επιταγές και μόνο με έγκριση του προϊσταμένου του λογιστηρίου 

πραγματοποιούνται πληρωμές μικροποσών με μετρητά μέσω του ταμείου. Έτσι 

διασφαλίζεται ότι όλες οι προγραμματισμένες πληρωμές τηρούν το πρόγραμμα των 

περιοδικών ταμειακών  προϋπολογισμών όπως καθορίζεται από την οικονομική 

διεύθυνση.  

 

Επίσης στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή αναφορικά με το ταμείο 

είναι να ελέγχει ότι για κάθε είσπραξη είτε γίνεται τοις μετρητοίς είτε με επιταγές 

εκδίδεται αριθμημένη απόδειξη είσπραξης, όπως και να γίνεται υποχρεωτικά χρήση 

ταμειακής μηχανής. 

 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης εταιρίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό που διέπει τον όμιλο οι αρμοδιότητες που αφορούν τον εσωτερικό  έλεγχο 

των ταμειακών στοιχείων έχουν ανατεθεί στον προϊστάμενο του λογιστηρίου ο οποίος 

και τις πραγματοποιεί και στη συνέχεια ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει τα 

αποτελέσματα. 

 

ii. Έλεγχος κυκλώματος πελατών και πωλήσεων 

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελεγκτή κατά τον έλεγχο του 

κυκλώματος πελατών είναι να διαπιστώσει αρχικά την επάρκεια του εσωτερικού 

ελέγχου του συγκεκριμένου υποσυστήματος, την επαλήθευση των εμφανιζόμενων 

υπολοίπων πελατών. Όπως επίσης την εξέταση και εξακρίβωση των γραμματίων 

εισπράξεων, καθώς και την επαλήθευση των καταχωρημένων πωλήσεων. 
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Αναφορικά με την Trade Logistics αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία δεν έχει 

πελάτες στο εξωτερικό γεγονός που μειώνει το ρίσκο στο πελατολόγιο της. Επίσης 

σημαντικό ποσοστό πελατών αποτελούν εταιρίες του Ομίλου FOURLIS ή άμεσα 

συνεργαζόμενοι πελάτες αυτών. Η φύση των εταιριών λοιπόν καταδεικνύει πως η 

εταιρία έχει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας πωλήσεων και εισπράξεων με 

αποτέλεσμα  την προστασία της εταιρίας από επισφαλή υπόλοιπα. 

 

iii. Διαχειριστικός έλεγχος αποθεμάτων 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος των αποθεμάτων είναι από τους σπουδαιότερους 

ελέγχους που διενεργεί το τμήμα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα αποθέματα 

δύναται να  εμφανίζονται λανθασμένα στην απογραφή  αποσκοπώντας να αποφευχθεί 

η καταβολή μέρος του φόρου εισοδήματος, ή για να καλυφθούν διάφορες ατασθαλίες 

ή ακόμη για να παρουσιάσουν λάθος εικόνα στους μετόχους. Ο έλεγχος αποθεμάτων 

επιδιώκει να διαπιστώσει εάν στην επιχείρηση υπάρχουν επαρκή αποθέματα ή αν 

υπάρχει υπερβολική αποθεματοποίηση καθώς επίσης και να ελέγξει την ποιότητα του 

αποθέματος. Εν συντομία λοιπον αποβλέπει στο να ελέγξει στην πραγματική εικόνα 

των αποθεμάτων και να διαπιστώσει εάν υπάρχουν συνειδητά ή μη λάθη, απάτες και 

οποιαδήποτε άλλη μορφή απάτης. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να εισηγείται προς τη διοίκηση μέτρα για την 

φυσική προστασία και διασφάλισης της ποιότητας των αποθεμάτων, για αυτό θα 

πρέπει να διενεργεί ελέγχους στους χώρους αποθήκευσης ώστε να διαπιστώσει την 

επάρκεια και την ασφάλεια του χώρου. 

 

Βασικοί στόχοι που πρέπει να εκπληρώσει ο ελεγκτής κατά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου αποθεμάτων είναι πρώτον η επαλήθευση της εμφανιζόμενης στον 

ισολογισμό αξία αποθεμάτων, η επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας των εμφανιζόμενων 

αποθεμάτων, η εκτίμηση και η κατάσταση των αποθεμάτων. Επίσης ο έλεγχος της 

ορθότητας των μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων και της κοστολόγησης των 

προϊόντων της επιχείρησης και τέλος η εκτίμηση του κόστους πωληθέντων κατά την 

περίοδο του διενεργείται ο έλεγχος. 
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 Δεδομένης της φύσης της εταιρίας παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και φύλαξης 

αγαθών ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρίας συμμετέχει και σε απογραφές που 

διενεργούν πελάτες της εταιρίας που διατηρούν σημαντικό όγκο αποθεμάτων στις 

εγκαταστάσεις αυτής. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται και η αποτελεσματικότητα 

του τρόπου παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες. Επίσης επιβεβαιώνεται η τήρηση 

και εφαρμογή διαδικασιών που έχουν οριστεί από τη διοίκηση της εταιρίας και το 

τμήμα εσωτερικού ελέγχου στη παραγγελιοληψία και προετοιμασία παραγγελιών για 

λογαριασμό των πελατών της εταιρίας. 

 

iv. Έλεγχος πάγιων περιουσιακών στοιχείων  

 

Ακίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμός αποτελούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν λειτουργική διάρκεια περισσότερο από ένα χρόνια και χρησιμοποιούντα 

για την λειτουργία της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Δεν 

θα μπορούσαν να μην αποτελούν αντικείμενο των εσωτερικών ελέγχων.  Ο 

εσωτερικός έλεγχος που πραγματοποιείται στα μηχανήματα, στα κτίρια, στους 

λογαριασμούς και στον εξοπλισμό αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην καλύτερη 

απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στα πάγια περιουσιακά στοιχεία.   

 

Ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει αν τηρείται μητρώο παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. Διερευνά μια σειρά ερωτήσεων, όπως αν συμφωνούν μεταξύ τους οι 

αναλυτικοί και οι γενική λογαριασμοί.  

 

Επίσης μέλημα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να διαπιστώσει 

 αν γίνονται περιοδικές φυσικές απογραφές και αν ναι, είναι σύμφωνες 

με τα λογιστικά βιβλία; 

  αν υπάρχουν εγκρίσεις για τις αγορές και τις διαγραφές των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων;  

 

v. Έλεγχος αμοιβών προσωπικού και επικουρικών ταμείων 

 

Πρωταρχικός στόχος του ελέγχου αμοιβών του προσωπικού είναι η 

συμμόρφωση της επιχείρησης με την εργατική ασφαλιστική και φορολογική 
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νομοθεσία αναφορικά με την αμοιβή, την ασφάλιση και τις κρατήσεις επί των 

αμοιβών των εργαζομένων.  Όπως επίσης η σωστή εφαρμογή των εργατικών 

συλλογικών συμβάσεων και η εκπλήρωση εκ μέρους της επιχείρησης σχετικά με τα 

διάφορα επικουρικά ταμεία και άλλες ασφαλίσεις. 

 

Στα πλαίσια του ελέγχου αμοιβών πραγματοποιούν έλεγχο μισθών / 

ημερομισθίων, έλεγχο εισφορών ΙΚΑ και λοιπόν ασφαλιστικών ταμείων και έλεγχο 

αποζημιώσεων απόλυσης και συνταξιοδότησης.  

 

vi. Λογιστικός έλεγχος υποχρεώσεων 

 

Στις βασικές αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου είναι και ο έλεγχος των 

υποχρεώσεων ώστε να διαπιστωθούν όλες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς της και στο σωστό μέγεθος. Επιπλέον ελέγχει ότι 

υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά για όλες τις εμφανιζόμενες υποχρεώσεις καθώς 

και το σύστημα πληρωμής των υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες 

ενέργειες για τον έλεγχο υποχρεώσεων, στην περίπτωση της Trade Logistics, όμοια 

με τον έλεγχο των ταμειακών στοιχείων έχει ανατεθεί στον προϊστάμενο του 

λογιστηρίου. 

 

vii. Έλεγχος λογαριασμών κεφαλαίων και προβλέψεων 

 

Στο πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου των λογαριασμών κεφαλαίου και 

προβλέψεων ο ελεγκτής  στοχεύει στο να διαπιστώσει αν οι πράξεις της χρήσεως των 

λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων αποφασίσθηκαν και καταχωρήθηκαν σωστά. Ελέγχει 

αν παρουσιάζονται ορθά οι λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό και σε 

άλλες καταστάσεις. Επίσης, στις αρμοδιότητες του είναι να διαπιστώσει κατά πόσο 

τόσο η εμφάνιση όσο και το περιεχόμενο των λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων 

είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους εταιρικούς νόμους, όπως και με τις νομικές και 

φορολογικές διατάξεις. Τέλος, εκτιμά ενδεχόμενες αλλά μη καταχωρημένες 

υποχρεώσεις. 

 

Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρίας που αποτελεί αντικείμενο η 
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μελέτη έχει υπό τον έλεγχο της και μια σειρά άλλων διαδικασιών πέραν τον βασικών 

ελέγχων που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα εκτέλεσης που απαρτίζουν τον 

εκάστοτε εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει. 

Πριν την έναρξη του ελέγχου πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποτελεί το 

πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Το γεγονός αυτό δεν 

αποκλείει την προσθήκη νέων διαδικασιών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και 

συμπεριληφθεί στο αρχικό σχέδιο. Όπως επίσης και ο χρόνος εκτέλεσης των 

εργασιών μπορεί να παρατεθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον ελεγκτή που εκτελεί 

την αξιολόγηση του έργου ώστε οι εργασίες να γίνουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 

 

Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων ελέγχου σηματοδοτεί την έναρξη του 

κλεισίματος του εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, το τέλος του εσωτερικού ελέγχου 

θεωρείται λήξαν μόνο εφόσον συμφωνηθεί η τελική μορφή των λογιστικών 

καταστάσεων μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Μέσα από την ανάπτυξη της μελέτης περίπτωσης αποτυπώθηκαν πτυχές της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι 

παραδεκτό πως τέτοιας μορφής εταιρίες δεν παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί 

το ευρύ φάσμα των διεργασιών του εσωτερικού ελέγχου όπως αυτές αναπτύχθηκαν 

στην εργασία. Επομένως είναι συγκεκριμένα τα παιδία εκείνα στα οποία θα 

διαπιστώσει κανείς την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 

Μία διαπίστωση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση και την 

ταχύτερη εκτέλεση του ελέγχου είναι ο πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα σε ενέργειες 

που πραγματοποιεί το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και σε ενέργειες τις οποίες αυτό 

επιβλέπει. H συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπεί στην διαπίστωση της ορθότητας των 

πράξεων που εκτελούνται στην εκάστοτε εταιρία μέσω επίβλεψης αυτών 

(reperformance procedure). Επίσης μέσω της αξιολόγησης και ελέγχου 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που προκύπτουν στα πλαίσια ανάθεσης εργασιών 

προς το κάθε τμήμα διαπιστώνεται η τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών της 

επιχείρησης (review procedure). 

Αναμφίβολα υπάρχουν πολλά περιθώρια επέκτασης της χρησιμοποίησης του 

εσωτερικού ελέγχου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σημείο εκείνο στο οποίο 

επικεντρώνεται η βιβλιογραφία αλλά και αποτελεί κοινό τόπο όπως προέκυψε και 

από την συλλογή στοιχείων για την εξεταζόμενη εταιρία FOURLIS TRADE 

LOGISTICS είναι η δυσκολία διαμόρφωσης εκείνης της επαγγελματικής ταυτότητας 

που θα ευνοήσει την πραγματοποίηση του εσωτερικού ελέγχου. Μέσω της 

κατάρτισης των επιστημόνων αλλά και ελεγκτών θα πρέπει να εμπεδωθεί στην 

συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου η σημασία του εσωτερικού ελέγχου και τα 

οφέλη που μπορεί αυτός να προσδώσει στη λειτουργία της εταιρίας. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο για την εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

πιστότητα που διαπιστώθηκε στις πραγματοποιούμενες ελεγκτικές διαδικασίες 

συγκριτικά με τα προτεινόμενα στην βιβλιογραφία βήματα για την πραγματοποίηση 
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του εσωτερικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η σημασία που έχει το 

επιστημονικό υπόβαθρο και πως θα πρέπει να αποτελεί ένα αντικείμενο εργασιών το 

οποίο θα πρέπει να ασκείται από άτομα με το κατάλληλο υπόβαθρο τόσο από 

πλευράς γνώσης όσο και εμπειρίας. Επίσης αναδεικνύει και τη σημασία της συνεχούς 

ενημέρωση καθώς ο κλάδος του εσωτερικού ελέγχου γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη με 

την ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση του 

καλύτερου δυνατού εσωτερικού ελέγχου καλύπτοντας ταυτόχρονα αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις στα εξωτερικά εκείνα περιβάλλοντα που περιτριγυρίζουν μία 

επιχείρηση. 

Ολοκληρώνοντας την εργασία το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα που 

πρέπει να διατυπωθεί είναι πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μηχανισμό βελτίωσης 

και εξέλιξης της κάθε εταιρίας. Δεν είναι αυτοσκοπός του η τιμωρία ή  ο 

καταλογισμός ευθυνών αλλά η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα 

οδηγήσουν στην μακροημέρευση και την πρόοδο των εταιριών αλλά και του 

ευρύτερου οικονομικού κυκλώματος. Ας συνεισφέρουμε ο καθένας με τον δικό του 

τρόπο σε αυτή τη κατεύθυνση.  
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