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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. Δηζαγσγηθά 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο, θαη αθνχ θάλνπκε κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, ζα αλαδείμνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε βαζηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

έκκεζα κε απηήλ, θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηαθξίζεηο ηεο. 

Ύζηεξα, αθνχ πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα είδε ηνπ, ην ξφιν ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ζα 

παξνπζηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαη ζα 

πξνβάιινπκε ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Θα θαηαγξάςνπκε θαη 

ζα εξκελεχζνπκε ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο πνπ ηνλ 

δηέπεη, θαζψο θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο, ζα αλαιχζνπκε ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ νη νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζ‟ απηέο θαη ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ εμέιημή ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

Ο.Σ.Α., κέζα απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κεηά θαη ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ 

επσκίζηεθαλ νη Ο.Σ.Α., απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε καο ηελ χπαξμε δηαθζνξάο πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Παξάιιεια, ζα εμεηάζνπκε ηηο δηεζλείο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπκε ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηελ 

ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο ηνπ. Δπηπιένλ, ζα ηνληζηεί ηδηαίηεξα, ε ζεκαληηθή 

πξνζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ζην ρψξν ησλ Ο.Σ.Α. 

Σέινο, ζα θιείζνπκε ηελ εξγαζία καο παξαζέηνληαο ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα 

θαη πξνηάζεηο, γηα θάζε κειινληηθή έξεπλα. 



 

2 

 

1.2. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα Δξγαζίαο   

 

 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία είλαη ηα εμήο:  

i. Πσο νξίδεηαη ε Διεγθηηθή Δπηζηήκε; 

ii. Με πνηα ζέκαηα αζρνιείηαη θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο θαη νη θιάδνη ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηζηήκεο; 

iii. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ειέγρσλ θαη πνηα ηα θξηηήξηα δηάθξηζήο ηνπο ; 

iv. Πνηα ε δηαθνξά ησλ ελλνηψλ «χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» & «Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο»; 

v. Ση είλαη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη πνηνη νη ζηφρνη ηεο θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηεο; 

vi. Πνην είλαη ην ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

vii. Ση είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη πψο απηφο ζρεδηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη; 

viii. Πνηα ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ; 

ix. Πνην είλαη ην ειιεληθφ ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ησλ Ο.Σ.Α.;  

x. Πνηεο είλαη νη δηεζλείο θαηεπζχλζεηο πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α.;  

xi. Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή 

ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α.;  

xii. Μπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε ησλ Ο.Σ.Α.;  

 

 

 



 

3 

 

1.3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο  

 

 

Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, είλαη αξρηθά, ε ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηελ Διεγθηηθή 

Δπηζηήκε θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν.  

Ζ έξεπλα πνπ επηρεηξείηαη είλαη πνηνηηθή, βαζηδφκελε ζηε κειέηε πξνεγνχκελεο 

εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, λφκσλ, ξπζκηζηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη 

επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., είηε κέζσ 

ηεο επίζθεςεο κνπ θαη ηεο κειέηεο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, είηε 

κέζσ ηεο επίζθεςεο κνπ ζε ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, είηε 

ηέινο κε ηε κειέηε ζρεηηθψλ δηαηξηβψλ θαη ζεκαληηθψλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηηο νδεγίεο ηνπ ΗΗΑ (Institute of Internal 

Auditors), ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο & Δ.Υ.Σ.Α.) θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ 

Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο, παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πεξί ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α.. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο 

ρψξαο καο θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπγγξαθή ηνπ πνλήκαηνο ηνχηνπ, βαζίζηεθε 

ζηελ ειιεληθή, ζηελ μέλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία.  

 

 

1.4. Γνκή Δξγαζίαο  

 

 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα, ησλ 

νπνίσλ, πξνεγείηαη ην θεθάιαην πνπ πεξηγξάθεη ην ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε 

κεζνδνινγία θαη ηε δνκή ηεο, θαη αθνινπζεί ην θεθάιαην κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

πξνηάζεηο γηα θάζε κειινληηθή έξεπλα θαη κειέηε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ζηελ νπνία  

βαζίζηεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ δηέπεη ηελ 

Διεγθηηθή Δπηζηήκε, εζηηάδνληαο ζηνπο νξηζκνχο θαη ηηο έλλνηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ απηή, 

ζε δηάθνξεο έλλνηεο έκκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Διεγθηηθή Δπηζηήκε, ζηηο θαηεγνξίεο 

θαη ζηνπο θιάδνπο πνπ δηαθξίλεηαη, θαζψο θαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

ειεγθηψλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ δηέπεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, πξνζδηνξίδεηαη ελλνηνινγηθά απηφο, νη ζθνπνί ηνπ, νη θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο δηαθξίλεηαη, ν ζρεδηαζκφο ηνπ, νη παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ε 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ζηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία νξγαλψλνπλ θαη δηελεξγνχλ ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν. Σν θεθάιαην απηφ, ηειεηψλεη κε ηελ αλαθνξά ζηηο δηθιείδεο αζθαιείαο, ηηο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη ηα νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, βάζεη ηνπ ειιεληθνχ 

ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαηαγξάθνληαο θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α., αιιά θαη κέζσ αλαθνξψλ ζε 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ ην εμσηεξηθφ. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ζθνπφ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. ζηε ζχγρξνλε επνρή, κέζα απφ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη ζεκαληηθά άξζξα, κειέηεο θαη έξεπλεο, ηφζν ηεο 

Διιεληθήο, φζν θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, πνπ εληξπθνχλ ζηελ Διεγθηηθή 

Δπηζηήκε, ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

Ο.Σ.Α. 

 χκθσλα κε ηηο IFAC θαη Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, 

πνπ  αλέπηπμαλ ην Γηεζλέο Πιαίζην: σζηή Γηαθπβέξλεζε ζην Γεκφζην Σνκέα (2014), γηα 

ηε βειηίσζε θαη ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ελζαξξχλεηαη ε θαιχηεξε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

κε ηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ. ηα 

πιαίζηα απηνχ, αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη αξρέο γηα ηε ζσζηή δηαθπβέξλεζε ζην δεκφζην 

ηνκέα, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο: α) ζπκπεξηθνξά κε αθεξαηφηεηα, 

επηδεηθλχνληαο ηζρπξή δέζκεπζε ζε εζηθέο αμίεο, ζεβφκελνη ηνπο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο, β) δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, γ) 

θαζνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο νηθνλνκίαο, θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ, δ) θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ γηα 

βειηηζηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ πξνηηζέκελσλ απνηειεζκάησλ, ε) αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο δηνίθεζεο 

θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζη) δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κέζα απφ ηνλ 

ηζρπξφ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη δ) εθαξκνγή 

ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηνλ έιεγρν 

γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο ινγνδνζίαο.  

Οη Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο (2013), αξρηθά νξίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηελ Διεγθηηθή 

Δπηζηήκε θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ύζηεξα, αλαιχνπλ ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο, 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεκειηψδεο αξρέο πνπ νθείινπλ, φρη κφλν λα εθαξκφδνπλ, αιιά θαη λα 

ππεξαζπίδνπλ νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πξέπεη 

λα δηέπνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ. Δπίζεο, 

πξνζδηνξίδνπλ ηα βήκαηα δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ, θαη ηνλ ηξφπν κε 
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ηνλ νπνίν ν ειεγθηήο επηιέγεη ην δείγκα ζην νπνίν ζα αζθήζεη ηνλ έιεγρφ ηνπ. Σέινο, 

εθζέηνπλ ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ ελφο νξγαληζκνχ (π.ρ. πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνζέκαηα, ρξεφγξαθα θαη 

απαηηήζεηο, θ.ιπ.).  

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (2012), εξεχλεζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηνπο Ο.Σ.Α. 

ηεο Δπξψπεο, θαη παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλεηαη φηη απηφο (εζσηεξηθφο 

έιεγρνο) κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ηνπηθψλ εμνπζηψλ. Δπίζεο, αλαδείρζεθαλ νη 

έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ, αθνχ ηα κηζά ζρεδφλ απφ απηά δηαζέηνπλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ απαηηεί ή ηνπιάρηζηνλ πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο π.ρ., ε Μεγάιε Βξεηαλία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηνλ 

εζσηεξηθφ φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ζε ηνπηθφ επίπεδν. ε άιιεο ρψξεο 

παξαηεξείηαη κηα νιηγσξία, γηαηί ζεσξνχλ φηη νη ηνπηθέο αξρέο δελ δηαζέηνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ππνζέηνπλ πσο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα είλαη άθαξπε ιφγσ κε χπαξμεο θαηάιιεισλ κέζσλ 

θαη πφξσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα λέα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ έληαμε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

Ο.Σ.Α., κε ηελ παξφηξπλζε θαη ηε βνήζεηα, θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ο Φνπζηαλάθεο (2011), ζε έξεπλά ηνπ δηαπηζηψλεη, φηη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο νη 

Ο.Σ.Α. ηεο ρψξαο καο, φρη κφλν δελ δηαζέηνπλ Απηνηειήο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, αιιά νχηε ζηα νξγαλνγξάκκαηά ηνπο δελ ηηο έρνπλ πξνβιέςεη. Ωζηφζν, ζε 

νξηζκέλνπο, φπσο ν Γήκνο Πεηξαηά, ηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ εξεπλά, παξφιν πνπ ε 

Απηνηειήο Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

εληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά, αθνχ επηβεβαηψλνληαη ηα ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο πνπ ππάξρνπλ ζε κεξηθά ζεκεία, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαιέο 

πξαθηηθέο θαη πξφηππα. 

Οη Penini et al. (2010), πξνθεηκέλνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθά, δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ησλ αηφκσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ψζηε απηά (άηνκα) λα 

ζπκβνπιεχνπλ θαηάιιεια ηηο δηνηθήζεηο γηα λα πξνιακβάλνπλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ζα 

εκθαλίδνληαη. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κέζα ζηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα, έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ζπκβνπιή ησλ 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 



 

7 

 

Ο Καδαληδήο (2006), νξίδεη ηελ Διεγθηηθή Δπηζηήκε, σο ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν 

ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

απφ αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία ηεθκήξηα, αθνξνχλ 

κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ, λα εμαθξηβσζεί 

θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα, θαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο. Αλαδεηθλχεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Δπίζεο νξίδεη ηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, ε 

νπνία είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλε, θαη κέζσ ησλ ηερληθψλ ηεο θαη επηζηεκνληθψλ ηεο 

πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ψζηε λα 

δεκηνπξγείηαη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Οη Κάληδνο θαη Υνλδξάθε (2006), επηζεκαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο 

δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή θαη ηηο νπνίεο νθείιεη λα ηεξεί πηζηά. 

Γίλεη έκθαζε ζηνπο ζθνπνχο ησλ Πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπο νπνίνπο 

θαηαηάζζνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο: ζηα Πξφηππα 

Υαξαθηεξηζηηθψλ Ηδηνηήησλ,  ζηα Πξφηππα  Απφδνζεο θαη ζηα Πξφηππα  Δθαξκνγήο. 

Ύζηεξα, εμεηάδνληαη ν εζσηεξηθφο θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο, αλαθέξνληαη νη κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ειέγρσλ. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδεηαη ελλνηνινγηθά ε  Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, σο ην πιαίζην ηεο 

εηαηξηθήο πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, θαη ζηα πιαίζηα 

απηήο, ζπζρεηίδεηαη ε νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ Μπέζηια-Μαθξίδε Δ., (2006) θαη (1999), πξνζεγγίδεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηηο 

αλεμάξηεηεο αξρέο, ηελ έλλνηα δηθαίνπ θα ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα. Δπίζεο, θάλεη εηδηθή αλαθνξά ζε έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη έκκεζα κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, φπσο, απηνηέιεηα θαη επνπηεία. 

Οη Πάζραο θαη Σξηαληαθπιιίδεο (2006), αλαιχνπλ ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο πνπ δηέπεη ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Γίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο, πνπ νθείινπλ, φρη κφλν λα εθαξκφδνπλ, αιιά θαη λα 

ππεξαζπίδνπλ νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο, αλαθνξηθά κε ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπο. 
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Ο Φίινο (2004), αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαθξίλνληάο 

ηνλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη. Πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ηε δηάξζξσζε θαη ηε δνκή πνπ πξέπεη λα έρεη, ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο. πλδέεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη 

αλαιχεη δηάθνξα κνληέια εθηίκεζήο ηνπο (θηλδχλσλ) κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο θαη ηελ ζπζρεηίδεη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Δπίζεο, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, επηρεηξεί λα εμεηδηθεχζεη ηνλ έιεγρν ζε επηκέξνπο ηνκείο 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφο θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκνο.  

χκθσλα κε ηνπο Brierley et al. (2001), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί πέληε βαζηθά πξφηππα ηεο νξγαλσηηθήο ζπκθσλίαο, απηά πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλεμαξηεζία, ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ηελ απφδνζε, ηελ δηαρείξηζε θαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο. 

Ο πειησηφπνπινο (2001), αλαθέξεηαη ζηε δηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

ηηο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δεκφζηα δηνίθεζε. Αλαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα, θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα έιεγρφ ηεο (δεκφζηα δηνίθεζε) πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηνχλ νη απζαηξεζίεο ηεο. 

Ο Παπάο (1999), αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα θαη ηηο αξρέο ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο, 

πξνζδηνξίδεη, φρη κφλν ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ειεγθηήο, αιιά 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο – επζχλεο κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλνο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζηα είδε ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, αλαιχεη απηά θαη αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

Ο επαγγεικαηηθφο ζχιινγνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α., πνπ δελ είλαη 

άιινο απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (Institute of Internal Auditors 

(IIA) (1994), φξηζε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Auditing) σο κηα αλεμάξηεηε, 

αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη 

νξγαλσκέλε, πνπ κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ 

επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ιεηηνπξγίεο - εθαξκνγή 

δηαδηθαζηψλ). Δπηπιένλ πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή εμάιεηςε απηνχ, πνπ αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε λα δηαρεηξηζζεί γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ηνλ νξηζκφ απηφ 
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πηνζέηεζε θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία - Basel Committee 

on Banking Supervision. 

Ζ Δπηηξνπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) (1992), νξίδεη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, φηη απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ παξέρεη 

ηα εθφδηα θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αληαπφθξηζε κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηνπο θηλδχλνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηελ COSO, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη  ιεηηνπξγία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη επαξθή αζθάιεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ: α) απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο 

απφδνζε θαη θεξδνθνξία απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνζηαζία πφξσλ, θ.ά. β) 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, θαη γ) ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο. 

Ο Γξεγνξάθνο (1989) εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε αληηθεηκεληθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη απνζθνπεί ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη 

ηελ δηφξζσζε ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ηελ απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο 

απάηεο. 

Οη Meigs et al.(1985), (Μεηάθξαζε: Γηακαληφπνπινο Θ. θαη Σαιαξνχγθαο Η.), 

δηαπηζηψλνπλ, φηη ε εθαξκνγή ελφο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαιχπηεη φιν ην 

εχξνο ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηνρεχνληαο ζηε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δηνίθεζε, θαη ζηελ παξάιιειε αλαγλψξηζε θαη 

δηαρσξηζκφ ηεο απηνηέιεηαο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3  

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 

 

 

3.1.  Δηζαγσγηθά 

 

 

ην θεθάιαην απηφ, νξίδεηαη ε Διεγθηηθή Δπηζηήκε θαη γίλεηαη αλάιπζε θαη νξηνζέηεζε 

ηεο έλλνηαο ηεο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή. Ύζηεξα, αθνχ γίλεη ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ, ην αληηθείκελν, ην ππνθείκελν, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα, αλαθέξνληαη 

νη θιάδνη ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο, θαη γίλεηαη δηάθξηζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Ζ πξνζήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δηαξθή εμέιημή ηνπο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηε κεγέζπλζή ηνπο. 

Σν γεγνλφο απηφ επέθεξε λέεο κνξθέο εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο, απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε, 

φηη ε εηζθνξά ησλ εηαίξσλ ζην θεθάιαην κηαο εηαηξείαο, δελ δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο ηελ 

ππνρξέσζε, θαη νχηε είλαη ε ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, γηα ηελ ελεξγή αλάκεημε ησλ 

εηαίξσλ ζην δηνηθεηηθφ ζρήκα θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο. Δμάιινπ, ην λνκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη, αθελφο φηη ε δηνίθεζε 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε ηξίηα πξφζσπα ηα 

νπνία είλαη δπλαηφ λα κε ζπλδένληαη κε θεθαιαηαθφ δεζκφ κε ηελ εηαηξεία, αθεηέξνπ φηη 

ε ηδηφηεηα ηνπ θεθαιαηνχρνπ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε θαη ex lege ππνρξέσζή ηνπ 

γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.   

Ζ παξαπάλσ δηαξθήο κεηεμέιημε ησλ εηαηξεηψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη 

ηε κεγέζπλζή ηνπο, επέθεξε, φρη κφλν λέεο κνξθέο εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά 

δεκηνχξγεζε θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο, αθελφο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εηαηξεηψλ, αθεηέξνπ ελφο ειέγρνπ ησλ δηελεξγνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, απαηηεί 

ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, πνπ ζα 
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αλαπξνζαξκφδνληαη, ζα αλαζεσξνχληαη θαη ζα αλαδηαηππψλνληαη, θάζε θνξά πνπ ζα 

κεηαβάιινληαη θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

φκσο, πξέπεη λα ηπγράλεη, ε πηζηή εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

θαη θαλφλσλ, παξά ηηο νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ. Ζ νξζή ηήξεζε 

ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ παξαδνρψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ν έιεγρνο θαη ε 

ηήξεζή ηνπο, απνηεινχλ αλεμάξηεην θιάδν ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο, ηελ Διεγθηηθή.
2
  

Ζ ειεγθηηθή σο επηζηήκε ζήκεξα, δελ θαιχπηεη κφλν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ηνπο ηνκείο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ δηνηθνχλησλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαλφλσλ κε ηνπο 

ελδεδεηγκέλνπο ειέγρνπο. Ο ξφινο ηεο, ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη γηα ην δεκφζην 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ, αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, είλαη δσηηθφο κε 

δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία
3
. 

 

 

3.2. Οξηζκνί Καη Έλλνηεο Σεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο 

 

 

Ζ Διεγθηηθή Δπηζηήκε, θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο σο θιάδνο ηεο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο, 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα, σο κία αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ νηαζδήπνηε 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

αξγφηεξα, πνπ πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, θαη απνζθνπεί ζηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε ηεο (Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο), γηα ηελ πξφιεςε, ηελ απνθάιπςε 

θαη ηελ θαηαζηνιή, αθνχζησλ ή εθνχζησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, απαηψλ θαη 

θαηαδνιηεχζεσλ, θαζψο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
4
    

                                                 
2
 Νεγθάθεο, Η.Υ., θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π. (2013), χγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα, Δθδ. Γηπινγξαθία, ζει. 3. 
3
 Καδαληδήο, Υ. (2006), Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο. Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ 

θαη πξνηχπσλ, Δθδφζεηο : Business Plus A.E., ζει. 39. 
4
 Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδ. ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ζει. 9 & 12. 
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Ζ δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ, πάλσ ζηα νπνία ζα βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

έιεγρνο, απνηεινχλ ηε βαζηθή ελαζρφιεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο. Αληηθείκελφ ηεο, 

είλαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαη δηελεξγείηαη (o έιεγρνο) απφ 

πξφζσπα αλεμάξηεηα πξνο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, κε ζηφρν, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθάιπςε ή ηελ θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, απαηψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ, θαζψο θαη ηελ πηζηνπνίεζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα 

ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη αλάινγσλ δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο εθαξκνγήο ησλ θείκελσλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
5
 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Νεγθάθε θαη 

Σαρπλάθε (2013), ε νξζή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

παξαδνρψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ν έιεγρνο θαη ε ηήξεζή ηνπο, απνηεινχλ 

αλεμάξηεην θιάδν ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο, ηελ Διεγθηηθή. 

Οη θαλφλεο, νη αξρέο θαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνινπζεί ν ειεγθηήο θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο 

ζπληάζζνπλ εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή/θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ΓΠΔ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ έλα 

εληαίν νινθιεξσκέλν θείκελν απφ θαλφλεο, πνπ δηέπνπλ ηνπο ειέγρνπο, νη νπνίνη 

δηελεξγνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ ΟΔΛ.
6
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, ζηηο Α.Δ. θαη ζηηο 

Δ.Π.Δ., ν έιεγρνο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά 

αληηθείκελα, πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, είλαη ππνρξεσηηθφο, φπσο ππνρξεσηηθή είλαη 

θαη ε έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, θαη δηελεξγείηαη παξάιιεια κε ηνλ 

έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 

θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, θαζψο θαη ε κε απφδνζε ή ε αλαθξηβήο απφδνζε θφξσλ πνπ 

δηαπηζηψλνληαη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Αλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα θνξνινγηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ ειεγρζείζα εηαηξεία, κε ηα νπνία ζπκθσλεί θαη ε αξκφδηα ειεγθηηθή 

                                                 
5
 Νεγθάθεο, Η.Υ., θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 3-4. 

6
 ην ίδην, ζει. 4-5. 
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θνξνινγηθή αξρή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ ηεο σο άλσ αξρήο.
7
 

Ο θιάδνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο απνθηά απνδνρή θαη εθαξκνγή, κέζα απφ ηηο 

δηεξεπλήζεηο θαη αμηνινγήζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θη εμειίζζεηαη 

ζπλερψο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, γηα απφθηεζε δηθήο ηεο ηαπηφηεηαο, 

πξνζεγγίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα επηηχρνπλ νη θνξείο θαη νη 

δηνηθήζεηο ηνπο ζθνπνχο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή ηεο επηρείξεζεο.
8
  

Ο θαζεγεηήο Σζηκάξαο (1956) νξίδεη ηελ Διεγθηηθή σο «ην ζχλνιν ησλ αξρψλ, 

θαλφλσλ θαη ελεξγεηψλ δηα ησλ νπνίσλ – απνξξενπζψλ απφ βαζεηάλ γλψζηλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Δπηρεηξήζεσλ), ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γηθαίνπ 

(Δκπνξηθνχ, Αζηηθνχ, Φνξνινγηθνχ) δηελεξγείηαη ε εμέιεγμηο (Verification) εκπνξηθψλ 

βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, πξνο δηαπίζησζηλ 

πξάμεσλ  ή παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγήλ εηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ πξνο 

νηθνλνκηθήλ ηηλα δηαρείξηζηλ»
9
 

Καηά ηνλ Mattingly (1964), επαγγεικαηία ειεγθηή ινγηζηή, θαη έλαλ εθ ησλ 

πξψησλ ζπκβνχισλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο ρψξαο καο, αληηθείκελν ηεο 

Διεγθηηθήο είλαη «ε εμέηαζε ησλ βηβιίσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ, ησλ απνδεηθλπφλησλ ηελ αιήζεηα, αθξίβεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ ελ απηνίο 

εγγξαθψλ, ε δήηεζηο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, σο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ 

επαιεζεχζεσλ, παζψλ ησλ εξγαζηψλ ηνχησλ δηεμαγφκελσλ εηο ηνηαχηελ… ψζηε λα πεηζζεί ν 

ειεγθηήο πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη αιεζείαο ησλ σο άλσ βηβιίσλ θαη ησλ βάζεη ηνχησλ 

ζπληαρζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ»
10

  

Πξφζθαηα, ν θαζεγεηήο Σζαθιάγθαλνο (2005) φξηζε ηελ ειεγθηηθή σο ην ζχλνιν 

ησλ θαλφλσλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε 

ινγηζηηθφο- δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.   

χκθσλα κε ηνλ Καδαληδή (2006), ε ειεγθηηθή σο επηζηήκε ζήκεξα, δελ θαιχπηεη 

κφλν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ηνπο 

                                                 
7
 Παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/‟94, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην εδάθ. (β) ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ Ν. 3943/‟11 
8 Καξακάλεο, Κ. (2008), χγρξνλε Διεγθηηθή Θεσξία θαη Πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα, Δθδφζεηο Μέκθηο Α.Δ. 
9
 Σζηκάξαο, Μ. (1954), Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 682. 

10
 Mattlingly L. (1964), "Formation and Development of the Institute of Certified Public Accoutants in 

Greece", The Accounting Review, Vol. 39, No 4, pp. 996-1003 
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ηνκείο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ δηνηθνχλησλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

θαλφλσλ κε ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ειέγρνπο. Ο ξφινο ηεο, ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη γηα 

ην δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ, αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, είλαη 

δσηηθφο κε δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία. 

Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Λνγηζηηθήο (American Accounting Association) ην 1972 

νξίδεη ηελ Διεγθηηθή σο «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ 

θαη γεγνλφησλ, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο»
11

 

Οη Meigs Walter, Larsen J. θαη Meigs Robert, αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο, φηη ε 

ειεγθηηθή είλαη έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, νηθνλνκηθή κνλάδα ή 

θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
12

  

Δπίζεο, ε ειεγθηηθή είλαη έλαο θιάδνο, πνπ απνθηά απνδνρή θαη εθαξκνγή, κέζα 

απφ ηηο δηεξεπλήζεηο θαη αμηνινγήζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Δμειίζζεηαη ζπλερψο, κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, λα απνθηήζεη δηθή ηεο ηαπηφηεηα, πξνζεγγίδνληαο ηηο 

αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα επηηχρνπλ νη θνξείο θαη νη δηνηθήζεηο ηνπο 

ζθνπνχο, δηαζθαιίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή ηεο επηρείξεζεο.
13

  

Ζ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο γίλεηαη κε ιέμεηο – θξάζεηο, 

πνπ απνδίδνπλ φξνπο νη νπνίνη ρξήδνπλ μερσξηζηνχ ζρνιηαζκνχ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη πην 

θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο. Οη θπξηφηεξεο είλαη:
14

 

i. O φξνο «ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία», πνπ ζεκαίλεη κηα ινγηθή ζεηξά βεκάησλ ή 

δηεξγαζηψλ, θαιά δνκεκέλε θαη νξγαλσκέλε. 

ii.  Ο φξνο «ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ», πνπ ζεκαίλεη ηελ 

εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζπλεηή θαη αθξηβνδίθαηε 

                                                 
11

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 4. 
12

 Meigs, W., Larsen, J. and Meigs, R. (1985), Διεγθηηθή, Μεηάθξαζε: Γηακαληφπνπινο, Θ. θαη 

Σαιαξνχγθαο, Η. (1978), Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει. VI-VII. 
13

 Καξακάλεο, Κ. (2008), φ. π.. 
14

 Pantelidis, P. (2009), „„Conceptual framework of auditing. Tax audit approach‟‟, International Journal of 

Management Research and Technology 3(2), Serials Publications, pp. 409-416. 
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αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ρσξίο θακία πξνθαηάιεςε ππέξ ή θαηά ηνπ 

ειεγρφκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

iii. «Καζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κε θαζνξηζκέλα 

ηεθκήξηα», πνπ ζεκαίλεη πφζν θνληά κπνξεί λα βξίζθνληαη νη κεηξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο κε ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 

iv. «Ηθαλφ θαη αλεμάξηεην πξφζσπν». Αλαθέξεηαη ζηνλ ειεγθηή, ν νπνίνο πξέπεη λα 

δηαζέηεη φια εθείλα ηα επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά πξνζφληα, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα παξακέλεη 

αλεπεξέαζηνο θαη αλεμάξηεηνο. 

v. «Γηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή», πνπ ζεκαίλεη, ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο, ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ επξεκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ ηειηθή γλψκε ηνπ ειεγθηή.  Ζ γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κέζσ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ. 

vi. «πγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα», πνπ ζεκαίλεη, ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

έιεγρνο, θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ηνπ (ειέγρνπ), ησλ επζπλψλ δειαδή πνπ 

αλαιακβάλεη ν ειεγθηήο. Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη ζπλήζσο κηα λνκηθή νληφηεηα, 

φπσο, επηρείξεζε, εηαηξία, νξγαληζκφο, θ.ά. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζηεξείηαη 

δηαθεθξηκέλεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο θαιχπηεη έλα έηνο 

ζπλήζσο, αιιά έιεγρνη γίλνληαη αλά ηξίκελν θαη νξηζκέλεο θνξέο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

 

3.3. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ καο δίλεη απαληήζεηο 

ζηηο απνξίεο καο θαη καο βνεζάεη λα δηακνξθψζνπκε κηα νινθιεξσκέλε άπνςε, ζρεηηθά 

κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ ειεγθηηθή επηζηήκε, γηα ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη γηα ηηο ειεγθηηθέο θαηεπζχλζεηο.
15

 

                                                 
15

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 8. 
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Ο έιεγρνο θαη νη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, πξσηνεκθαλίδνληαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο, γηα ηελ απεηθφληζε αληαιιαγήο ησλ πιηθψλ αγαζψλ, πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ην 

βηνπνξηζκφ θαη ηελ επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ. Οη ινγηζηηθέο απηέο δηαδηθαζίεο, πνπ 

απεηθφληδαλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ, 

θαηαγξάθνληαλ αξρηθά κε αξρέγνλεο εγγξαθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια, ζρέδηα ή θαη 

ζεκεία, θαη φρη αξηζκνχο θαη γξάκκαηα, πάλσ ζε μχια, ζε πειφ, ζε δέλδξα, ζε πιάθεο, 

θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ πιηθφ. Όκσο, ε αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (θπιέο) δεκηνχξγεζε ηελ 

αλάγθε ιήςεο κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ, θαη ελ ηέιεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

 

Νηλεπίηεο – Αίγππηνο 

Αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηε Βαβπιψλα απνδεηθλχνπλ ηε ζέζπηζε εκπνξηθψλ λφκσλ απφ 

ηνπο Νηλεπίηεο, ην 3000 π.Υ., πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη απνηππψλνληαλ απφ ηνπο γξακκαηείο πάλσ ζε πιάθεο, 

μχια, θ.ά..  

Αξγφηεξα, ζηελ αξραία Αίγππην, ππήξραλ νη «γξαθείο»
16

, πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα 

ηε ζχληαμε ησλ εκπνξηθψλ θαη ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ απνηχπσζεο θαη απφδεημεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ ηήξεζε θη εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, ηε δηαρείξηζε 

ησλ πεξηνπζηψλ, θπξίσο ησλ λαψλ θαη ησλ αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ, ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ζηηεξψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ θφξσλ, ζεζπίζηεθε ην 

επάγγεικα ησλ «Δπηζηαηψλ»
17

. 

 

Αξραία Αζήλα – Δπνρή Πεξηθιή 

ηελ Αξραία Αζήλα κε ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο-θξάηνπο, έρνπκε ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ απφ ην ζψκα ή 

ζπλέδξην ινγηζηψλ, φπσο ιεγφηαλ.
18

 Έξγν ηνπ ζψκαηνο ή ζπλεδξίνπ ινγηζηψλ, ήηαλ ε 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πφιεο-θξάηνπο, ν έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

                                                 
16

 Stone, W. (1962), „„Antecedents of the Accounting Profession‟‟, The Accounting Review, April, ζει. 284-

291. 
17

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 8. 
18

 Woolf, A. (1912), “A short History of Accountants and Accountancy”, Cee and Co., UK 
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δεκνζίνπ πινχηνπ, αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ ηνπ Γήκνπ φηαλ 

απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα. Δπίζεο, είραλ ηελ επζχλε γηα ηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ πνξηζκάησλ ειέγρνπ θαη ηελ θαηαδίθε ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα απάηε, γηα παξαιείςεηο 

ή/θαη γηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 

Ρσκατθή απηνθξαηνξία 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ζεζπίδεηαη έλα πην νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ (Γεκφζην Θεζαπξνθπιάθην), ζχκθσλα κε 

ην νπνίν, νη δαπάλεο πξέπεη λα ηεθκαίξνληαη απφ έγγξαθα, πνπ ζα απνθάιππηαλ ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηνλ ηίηιν ηνπ δαλεηζηή, ζα πηζηνπνηνχζαλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

παξαιαβήο ησλ αγαζψλ, θαη ζα εγθξίλνληαλ αξρηθά απφ ηνπο Γηθαζηέο πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη ε εθηακίεπζε. Ο δηαρεηξηζηηθφο απηφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνπο «χπαηνπο» ή «θήλζνξεο» ή «ηακίεο».  

ηε Ρψκε έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ εμεηαζηψλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, νη 

νπνίνη δηαδξακάηηδαλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ζπιινγή θφξσλ, θαη ζπλεπηθνπξνχληαλ απφ 

κηα εηδηθή δχλακε πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα έζνδα, ε νπνία εμέηαδε ηελ πεξηνπζία θαη ην 

εηζφδεκα ησλ θνξνινγνχκελσλ. 

 

Μεζαίσλαο 

Όπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, έηζη θαη κε 

ηε ινγηζηηθή θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα. 

 

Ηηαιία 

Σνλ 11
ν
 αηψλα νη ζηαπξνθνξίεο θαη ην 13

ν
 αηψλα ε νηθνλνκηθή άλζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Ηηαιία θαη ζηηο Φιακαλδηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, 

δεκηνχξγεζαλ πάιη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ  δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο 

θαη ηεο ειεγθηηθήο ζεσξίαο, θαη ηελ εκθάληζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ θαη ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα θαηαγξάθεηαη θαη πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη εκπνξηθψλ νίθσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα ε πφιε ηεο Πίδαο
19

 είρε επίζεκν ειεγθηή 

                                                 
19

 Stone, W. (1962), φ. π., ζει. 284-291. 
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γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, ελψ ην 1581 θαηαγξάθεηαη ζηε Βελεηία ε «Έλσζε 

Δπαγγεικάησλ Διεγθηψλ». 

 

Αγγιία - Ζλσκέλν Βαζίιεην 

ηελ Αγγιία πξσηνζεζπίζηεθε ν φξνο «Διεγθηέο» (Αuditors) ην 1285 κε Γηάηαγκα ηνπ 

Βαζηιηά Δδνπάξδνπ ηνπ Α΄, ην νπνίν φξηδε, φηη φινη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Αuditors.  

ηελ Αγγιία επίζεο, ην 1862 έρνπκε ηελ ςήθηζε εηαηξηθνχ λφκνπ, ν νπνίνο 

αλαγλψξηδε ηελ αλάγθε γηα αθξηβνδίθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα αλεμάξηεην έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηθξψλ θαη 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, καδί 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ βξεηαληθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, έρνπκε θαη ηελ εκθάληζε 

ηνπ ειέγρνπ κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. Σα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ ειεγθηή, ήηαλ ε 

γλψζε ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ πνπ αγφξαδε ή 

πσινχζε ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε θιάδνπ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Με ην πέξαζκα ζηνλ 20
ν
 αηψλα, ηα ελία ησλ εμειίμεσλ ηεο Διεγθηηθήο 

αλαιακβάλνπλ νη Ζ.Π.Α., νη νπνίεο θαίλεηαη λα ηα δηαηεξνχλ αθφκε κέρξη ζήκεξα θαη 

αξθεηέο άιιεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο λα ηηο αθνινπζνχλ.
20

 

 

Διιάδα 

ηε ρψξα καο ε πξψηε πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ειεγθηή 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, γίλεηαη ην 1920.
21

  

Αθνινχζεζε ε πξνζπάζεηα ζχζηαζεο ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.) ην 

1931
22

, ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1932, εθδφζεθαλ ηα ζρεηηθά λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα, 

ηα νπνία ξχζκηδαλ ηε ζχζηαζε θαη ηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Λ., 

αιιά παξά ηαχηα νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ .Ο.Λ. αηφλεζαλ, κεζνχζεο θαη 

ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο επνρήο εθείλεο, πνπ ηαιάληδε θαη ηελ παηξίδα καο. 

                                                 
20

 Καδαληδήο, Υ. (2006), φ. π., ζει. 40-41.  
21

 Παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 2190/‟20. 
22

 Παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 5076/‟31. 
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Σν 1948 ε ππνγξαθή ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ηεο 

Γηνίθεζεο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ησλ Ζ.Π.Α., είρε σο ζπλέπεηα ηνλ εξρνκφ Άγγισλ 

νξθσηψλ ινγηζηψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ ηξεηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ πληνληζκνχ 
23

 γηα ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο νξθσηψλ ινγηζηψλ. 

Σν 1952, αθνινπζεί ε πξψηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ 

απηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, κε ηε ζπγθξφηεζε δσδεθακεινχο 

ζψκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ, δηεπζπληψλ ππνπξγείσλ θαη ηξαπεδψλ, ην νπνίν 

δελ ιεηηνχξγεζε νπζηαζηηθά ιφγσ ηεο παξαηηήζεσο ηεο Κπβέξλεζεο Πιαζηήξα ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1952. Σειηθά ην .Ο.Λ. ζπζηήλεηαη ην 1955, κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα πνπ 

ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ
24

, θαη έσο ηφηε ζε θακία Α.Δ. δελ δηελεξγείηαη 

πξαγκαηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, αθνχ ν έιεγρνο πνπ πξνέβιεπε ε λνκνζεζία, 

απνηεινχζε ζηελ πξάμε κηα απνιχησο ηππηθή δηαδηθαζία.  

Σν .Ο.Λ. βαζηδφκελν ζην Ν.Γ. 3329/‟55, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε πιεζψξα άιισλ λνκνζεηεκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θ.ά., ήηαλ 

ην θχξην ειεγθηηθφ ζψκα κέρξη ην 1992, φπνπ κε ην Π.Γ. 286/‟92, δφζεθε λέα δηάζηαζε 

ζην έξγν ησλ ειεγθηψλ, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ .Ο.Λ. σο Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζην λενζχζηαην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ), ην νπνίν αξγφηεξα 

κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ), κε ηε ζέζπηζε λέσλ 

θαλφλσλ γηα ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή, κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, 

κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξνηχπσλ γηα ηελ νκνηφκνξθε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ, θαη γηα ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο 

ζπζηάζεθε Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ.  

Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηεο πεξηφδνπ 1993-2004, νη Οξθσηνί Διεγθηέο 

Λνγηζηέο εθάξκνδαλ ηα πξφηππα ειεγθηηθήο ηνπ πξψελ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ηα 

νπνία πηνζεηήζεθαλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη ηα νπνία ήηαλ 

ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, ελψ απφ ην έηνο 2005 

κέρξη θαη ζήκεξα, εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σν έηνο 2003 κε ζρεηηθφ 

λφκν ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ, ηε γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε 

                                                 
23

 Τπ‟ αξ.: 12984/13.9.1949, 16498/16.11.1949 & 1001/20/29.10.1950. 
24

 Ν.Γ. 3329/‟55. 
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επνπηείαο ζην ΟΔΛ. Σν έηνο 2008 κε ην Ν.3693/‟08 έγηλε ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

Σν ΟΔΛ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ έρεη 

αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

(λφκηκνπ Διεγθηή). Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη απφ πεληακειή Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή, δηνξηδφκελε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ΔΛΣΔ. Δπίζεο, κε Καλνληζηηθή πξάμε ηεο 

ΔΛΣΔ έρεη αλαηεζεί ζην ΟΔΛ ε ηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ κεηξψνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. 

 

 

3.4. Έλλνηεο Έκκεζα πλδεδεκέλεο Με Σελ Διεγθηηθή Δπηζηήκε 

 

 

Ζ ειεγθηηθή επηζηήκε αζρνιείηαη κε ηέζζεξα βαζηθά ζέκαηα, ήηνη
25

:  

1. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ: είλαη θαηά θαλφλα ε νηθνλνµηθή δηαρείξηζε μέλεο 

πεξηνπζίαο, δειαδή ηεο πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνµηθνχ πξνζψπνπ ηελ 

νπνία δηαρεηξίδεηαη ηξίην πξφζσπν.  

χκθσλα κε ηνλ Mattingly (1963), έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ινγηζηήο, 

θαζνξίδεη σο αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο, ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δειαδή 

ηελ εμέηαζε ησλ βηβιίσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, 

ησλ απνδεηθηηθψλ γηα ηελ αιήζεηα, ηελ αθξίβεηα θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ εγγξάθσλ, 

ψζηε λα πεηζζεί γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ ζπληαρζέλησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ είλαη νη εμήο:
26

 

 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε εζειεκέλσλ ή θαη αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ, 

απαηψλ, θ.ά.  

 Σε δηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή 

                                                 
25

 Pickett, K.H.S. (2003), The internal auditing handbook. 
26

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 4. 
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αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ θάζε είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Σελ έγθξηζε, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ηεο αθξίβεηαο θαη πηζηφηεηαο ησλ 

δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαηαηνπηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα.  

 Σελ ππνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αδπλακηψλ ζην φιν 

θχθισκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο.  

 Σε ζηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θαη λα γίλεη έηζη 

δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ πξνβιέςεσλ. 

2. Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ: δειαδή ηνλ ειεγθηή, θαη αθνξά ηα πξφζσπα πνπ 

πξνγξακκαηίδνπλ θαη δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ, 

θαζψο θαη πνηα πξέπεη λα είλαη ηα πξνζφληα ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα. ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, 

θαηαγξάθνληαη αξθεηέο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο επί 

κέξνπο γεληθέο θαηεγνξίεο, ήηνη: Δμσηεξηθνί Διεγθηέο, Δζσηεξηθνί Διεγθηέο, 

Κπβεξλεηηθνί Διεγθηέο θαη Διεγθηέο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
27

 

3. Σηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ: δειαδή ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην 

ειεγθηηθφ έξγν. Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Βαζηθέο αξρέο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ είλαη ε 

ζπληεξεηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία, ελψ ε ζρέζε θφζηνπο/σθέιεηαο, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη πάληα ππφςε.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δηελεξγείηαη σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπρλφηεηαο, ησλ εγθξίζεσλ, ηνπ επηπέδνπ αλάιπζεο, θ.ά., κε βάζε 

θαζηεξσκέλα πξφηππα πνπ ηζρχνλ, ηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα,  φζν 

θαη γεληθφηεξα ζηνλ θιάδν, αιιά θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

                                                 
27

 Καδαληδήο, Υ., φ. π., ζει. 88-106. 
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Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχληαη, ραξαθηεξίδνληαη απφ
28

: 

 Δμνηθείσζε κε ηηο ειεγρφκελεο ιεηηνπξγίεο, ζπλαιιαγέο θαη δνζνιεςίεο, θαη ηε 

ζπιινγή πξνυπαξρφλησλ αληίζηνηρσλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Αλάπηπμε ελφο ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ππάξρνπζεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ είλαη γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή, ν νδεγφο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο 

ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθή εμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ απηά εθαξκφδνληαη θαη ζε πνηφ βαζκφ.  

 Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηελεξγνχκελσλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ. 

4. Σελ αλαγθαηφηεηα: δειαδή, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο. Σν δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, επηβάιιεη ηελ νξζνινγηθή εθηίκεζε φισλ 

ησλ αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαη ηε ιήςε ζηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, ησλ αλαγθαίσλ θαη θαζνξηζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην 

κέιινλ ηεο. 

«Η αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο μέλεο πεξηνπζίαο 

πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο. Σα ιάζε θαη νη θαηαδνιηεχζεηο είλαη 

έκθπηα ζηνλ άλζξσπν. Η εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη γεληθά νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβηψζεσο, επεξεάδνπλ κέρξη θάπνην βαζκφ, 

ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηηο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο απηέο,, πνηέ φκσο δελ ηηο εμαθαλίδνπλ 

γηαηί είλαη κέζα ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Σα ιάζε νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο 

αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο.»
29

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 114-115. 
29

 Γξεγνξάθνο, Θ., φ. π., ζει. 9. 
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3.5. Γηαθξίζεηο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο, σο πξνο ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ, δειαδή σο πξνο 

ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν, δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηελ 

εμσηεξηθή – αλεμάξηεηε ειεγθηηθή, ηελ εζσηεξηθή ειεγθηηθή θαη ηελ θξαηηθή ειεγθηηθή, 

νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο
30

:  

1. Δμσηεξηθή - Αλεμάξηεηε ειεγθηηθή: αθνξά ηνλ εμσηεξηθφ - αλεμάξηεην έιεγρν, δειαδή 

απηφλ πνπ δηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο Οξθσηνί 

Διεγθηέο Λνγηζηέο. Δίλαη θαηά θαλφλα αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη δελ 

βξίζθνληαη ζε ζρέζε άκεζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα θαη ηεξνχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαθεξχμεηο θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο IFAC, ήηνη:
31

 

i. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε απμεκέλα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Σα απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα νξίδνληαη απφ 

ηελ Οδεγία 8ε 84/253 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνο ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε 

πιήξσο ε Διιεληθή λνκνζεζία, κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο. 

ii. Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο.
32

  

iii. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ.
33

  

iv. Σν ειεγθηηθφ έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα εζσηεξηθή θαη Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία.
34

 

Ο έιεγρνο απηφο (Δμσηεξηθφο – Αλεμάξηεηνο), αξρηθά δηελεξγνχληαλ ζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

επεθηάζεθε θαη ζε επηκέξνπο ζέκαηα ησλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

                                                 
30

 Αζηξίηεο, Α. (2000), Διεγθηηθή, Θεζζαινλίθε, Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 
31

 http://www.soel.gr  
32

 Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/‟92. 
33

 ην ίδην. 
34

 ην ίδην. 

http://www.soel.gr/
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λα επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο γεληθφηεξα.
35

 ην γεγνλφο απηφ, ζπλέηεηλε ε εηδηθή επηζηεκνληθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζε κηα ζεηξά επηζηεκψλ, 

φπσο, ζηε Λνγηζηηθή, ζηελ Διεγθηηθή, ζηελ Οξγαλσηηθή, ζην Δκπνξηθφ Γίθαην, ζηελ 

ηδησηηθή νηθνλνκηθή θαη ζε άιινπο θιάδνπο, πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Σέινο, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θπξίσο θαηαζηαιηηθφο. 

2. Δζσηεξηθή ειεγθηηθή: έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ρξνληθά νινθιεξσκέλνπο νξηζµνχο γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, δφζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

(IIA 1991, ζχµθσλα µε ην νπνίν, είλαη «κηα αλεμάξηεηε, δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα εθηηκήζεη ηηο δηαδηθαζίεο, παξέρνληαο ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία ζε απηφλ».  

χκθσλα κε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (2012) «Ο 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαζθαιηζηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, 

πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο». 

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

management, θαη ζχκβνπινο ηνπ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ
36

. 

3. Κξαηηθή ειεγθηηθή: πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο θνξείο. Οη πην γλσζηνί θαη πην ζεκαληηθνί 

έιεγρνη απηνχ ηνπ είδνπο, είλαη νη εμήο:
37

 

i.  Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ ππνθείκελσλ ζε θνξνινγία λνκηθψλ θαη θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, 

                                                 
35

 Γξεγνξάθνο, Θ., φ. π. 
36

 www.hiia.gr 
37

 Κάληδνο, Κ. (2006), Διεγθηηθή Θεσξία θαη Πξαθηηθή, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

http://www.hiia.gr/
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ii. Ο έιεγρνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, πνπ αθνξά λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά 

ζέκαηα, θαη 

iii. Ο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ Κξάηνπο, πνπ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ζην Γεκφζην Σνκέα. 

 

 

3.6. Γηαθξίζεηο Διέγρσλ  

 

 

Οη έιεγρνη είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη δηαθξίλνληαη κε βάζε δηάθνξα 

θξηηήξηα, φπσο π.ρ., ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεγθηή, ην εχξνο, ην ζθνπφ, ηελ πεξηνδηθφηεηα, ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνλ ηνκέα πνπ δηεξεπλνχλ, θαζψο θαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη 

είδε, φπσο θαίλνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 1 : Γηαθξίζεηο ειέγρσλ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ ΔΛΔΓΥΩΝ 

Αλάινγα κε
38

: 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΛΔΓΥΩΝ

39
 

Α.Σελ εμάξηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρν, απφ ηελ ειεγρφκελε 

εηαηξεία θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε 

απηή. 

1. Δζσηεξηθνί  

2. Δμσηεξηθνί  

3. Μηθηνί  

 

Β. Σν εχξνο ηνπο. 
1. Δηδηθνί  

2. Γεληθνί  

Γ. Σν ζθνπφ ηνπο. 
1. Πξνιεπηηθνί  

2. Καηαζηαιηηθνί  

Γ. Σελ πεξηνδηθφηεηά ηνπο. 

1. Μφληκνη (Γηαξθείο)  

2. Σαθηηθνί (Πεξηνδηθνί)  

3. Έθηαθηνη (Πεξηζηαζηαθνί)  

Δ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 
1. Μφληκνη (Γηαξθείο)  

2. Σαθηηθνί (Πεξηνδηθνί)  

                                                 
38

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 6. 
39

 ην ίδην, ζει.6-7 
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3. Έθηαθηνη (Πεξηζηαζηαθνί)  

Σ. Σνλ ηνκέα πνπ δηεξεπλνχλ. 

1. Γηαρεηξηζηηθνί 

2. Γηνηθεηηθνί 

3. Φνξνινγηθνί 

Πεγή: Meigs, W., Larsen, J. and Meigs, R. (1985). Διεγθηηθή, Μεηάθξαζε: Γηακαληφπνπινο Θ., 

Σαιαξνχγθαο Η., Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει.19,θαη 

Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., (2013) χγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα, Δθδ. Γηπινγξαθία. 

 

Α.1. Δζσηεξηθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα 

ζηειέρε ηεο, ηα νπνία δηαζέηνπλ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα, έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο, θαη θαινχληαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο είλαη «ππνρξεσκέλνο» λα ππαθνχεη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο κπνξεί θαη λα απνθιίλνπλ απφ 

ηα γεληθά ειεγθηηθά πξφηππα.
40

 

Α.2. Δμσηεξηθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ έρνπλ θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

ή ππαιιειηθή ηδηφηεηα, κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ θαινχληαη λα ειέγμνπλ.
41

 

Καηέρνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη δηαζέηνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απμεκέλα πξνζφληα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ερέγγπα εληηκφηεηαο
42

 θαη 

επάξθεηα αλαγθαίσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ.
43

 

Α.3. Μηθηνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ νξγαλψλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη δηελεξγνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ.
44

 

Β.1. Δηδηθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ ή ηνκέσλ ή δηαδηθαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο π.ρ. έιεγρνο 

ηακείνπ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, εηζπξάμεσλ, πιεξσκψλ, δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, 

δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θ.ά.. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο αηθληδηαζηηθά, θη έρνπλ 
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  Άξζξν 4 ηνπ Ν. 3693/‟08 
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  Παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3693/‟08. 
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 Παπαζηάζεο, Π. (2003), Ο χγρξνλνο εζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit) ζηηο επηρεηξήζεηο-
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σο ζηφρν ηελ απνθάιπςε ιαζψλ, εζθεκκέλσλ ή κε, θαζψο θαη ηελ νξζή ηήξεζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ
45

.  

Β.2. Γεληθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ εθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ θαη απνβιέπνπλ ζηελ έθθξαζε γλψκεο, γηα ηελ νξζή 

απεηθφληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο.
46

 

Γ.1. Πξνιεπηηθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ έρνπλ σο ζηφρν, ηελ πξφιεςε ιαζψλ θαηά 

ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη γεληθφηεξα ηελ πξφιεςε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ αξλεηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα απνθιίζεσλ, θαη 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη θάζε θνξά. 

Γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ε έλλνηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, απνβιέπεη ζηελ 

πξφιεςε απνηξνπήο εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ, κέζσ παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ελίζρπζεο ηεο δνκήο ηεο εζσηεξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχλ, κε ην λα πξναμηνινγνχλ - 

αμηνινγνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο, (χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - 

Λεηηνπξγίεο), ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, λα εθηηκνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο, θαη λα επηβεβαηψλνπλ φηη ε Γηνίθεζε έζεζε ηνπο θαηάιιεινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη εθηθηή θαη νη νπνίνη ζα 

απνβνχλ ηειηθά σθέιηκνη γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.
47

Δπίζεο, σο πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ε Γηνίθεζε, φηαλ γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο, θαη γηα ηελ 

απνθπγή δπζάξεζησλ γεγνλφησλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

ππνβνιή ηνπ πνξίζκαηνο-έθζεζεο.
48

 

Γ.2. Καηαζηαιηηθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ. 

Απνζθνπνχλ, ζηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ επηβεβαίσζε 
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φηη νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ζην αθέξαην κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή εθνχζησλ ή αθνχζησλ 

ζθαικάησλ, ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ, αηαζζαιηψλ, θινπψλ θαη θαθήο δηαρείξηζεο 

ησλ κέζσλ θαη πφξσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
49

  

Γ.1. Μφληκνη ή δηαξθείο έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο θαη ζε ζπλερή βάζε.
50

 Γηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξάμεο, ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαη είλαη πάληα θαη πξνιεπηηθνί. 

Γ.2. Σαθηηθνί ή πεξηνδηθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηαθηέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, π.ρ. έηνο, εμάκελν, ηξίκελν, απφ ηνπο εζσηεξηθνχ ειεγθηέο.
51

 

Γ.3. Έθηαθηνη ή πεξηζηαζηαθνί έιεγρνη: είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηπραία 

ρξνληθή ζηηγκή ή ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είηε κε εληνιή ηεο Γηνίθεζεο, είηε θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαγγειηψλ. Πξφθεηηαη γηα ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη γηα εηδηθνχο θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, κεηά απφ εθηίκεζε, φηη ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ζπαηάιε, 

θαηαρξήζεηο, θινπέο, αηαζζαιίεο, θαη γεληθφηεξα, φπνπ εληνπίδνληαη αδπλακίεο 

ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη απαηηείηαη άκεζε δηαπίζησζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, γηα ιήςε 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ.
52

  

Δ.1. Τπνρξεσηηθνί, είλαη απηνί πνπ επηβάιινληαη απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, δηθαζηηθέο 

ή άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο.
53

 

Δ.2. Πξναηξεηηθνί, είλαη απηνί πνπ επηβάιινληαη απφ ηε δηνίθεζε ή ηνπο κεηφρνπο γηα 

δηθή ηνπο ρξήζε.
54

 

Σ.1. Γηαρεηξηζηηθνί, είλαη απηνί πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ειέγρνπ ηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο εηαηξείαο.
55

 

Σ.2. Γηνηθεηηθνί, είλαη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο θαη πηζηήο 

εθαξκνγήο ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ.
56
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Σ.3. Φνξνινγηθνί, είλαη απηνί πνπ απνβιέπνπλ ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ.
57

  

 

 

3.7. Κιάδνη Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο 

 

 

Ωο θιάδνη ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην δηαρσξηζκφ ηεο ζε δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο, είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ νη εμήο:
58

 

1. Ζ ηδησηηθή ειεγθηηθή, πνπ αζρνιείηαη µε ηνλ έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

2. Ζ δεκόζηα ειεγθηηθή, πνπ αζρνιείηαη µε ηνλ έιεγρν ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

 

3.8. Γηάθξηζε Δζσηεξηθνύ Καη Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Ζ Διεγθηηθή επηζηήκε πεξηιακβάλεη ζην πεξηερφκελν ηεο ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απνηειεί θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο.  

χκθσλα κε ηνλ Κνπηνχπε Α. (2009), νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

Καη‟ αξρήλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα απφ απηή 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο επηρείξεζεο. Ζ δηαπίζησζε ηεο 

εηιηθξηλνχο θαη αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο, π.ρ., ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκκεηνρψλ, θ.ά., 

απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Αληίζεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 
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ππεχζπλνο γηα ηελ επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ηνπ είλαη αξθεηά επξχο, θαζψο δελ έρεη 

πεξηνξηζκνχο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

κπνξεί θαη πξέπεη λα ειέγρεη φιεο-νπο ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο, δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη 

θαηαζηήκαηα, φπνπ πθίζηαληαη, κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ, 

δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη 

πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ, αιιά θαη αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.  

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ππφ ην βάξνο πνιιψλ νηθνλνκηθψλ 

ζθαλδάισλ εζηηάδεη ζηελ επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία 

ειέγρνπ) πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο δηαρείξηζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Νφκνο 

Sarbanes – Oxley (Section 404) (2002) ησλ Ζ.Π.Α. ν νπνίνο επηβάιιεη ζηηο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο λα έρνπλ 

θαηαγεγξακκέλεο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζέζεη γηα αζθαιή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, λα απηναμηνινγνχληαη θαη λα πηζηνπνηνχλ ηελ επάξθεηα 

ηνπο εηεζίσο, ηφζν ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φζν θαη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο , φπσο 

θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηνπο. Όινη νη αλσηέξσ επηβάιιεηαη λα δηελεξγνχλ δνθηκέο 

(tests) αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο εηεζίσο, ηα νπνία 

ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο (based on 

materiality level).  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν, δηαθέξνπλ, ηφζν ζην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ηη ειέγρεηαη, φζν 

θαη ζην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ, δειαδή πνηα πξφζσπα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη πνηα ηα 

πξνζφληα ηνπο, θαζψο επίζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, δειαδή ηηο ηερληθέο ειέγρνπ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ζε αληίζεζε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη δελ 

βξίζθνληαη ζε ζρέζε άκεζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα, εμαξηψληαη απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, είλαη δειαδή ππάιιεινη ηεο, 

γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ απαξαίηεηε αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ. Δπίζεο, ελψ ν ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο 
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έιεγρνο έρεη θπξίσο πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θπξίσο 

θαηαζηαιηηθφο.  

Αθφκα θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθέξνπλ κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Έηζη, γηα λα πηζηνπνηεζεί θάπνηνο σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα πιεξνχληαη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη. ηελ ρψξα καο γηα παξάδεηγκα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα 

ειεγθηηθήο εκπεηξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε ζεηξά καζεκάησλ πνπ 

εμεηάδνληαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ), ή ε θαηνρή μέλνπ 

ηίηινπ πηζηνπνίεζεο εγθεθξηκέλνπ ειεγθηή – ινγηζηή (π.ρ. CPA, ACA, ACCA, θ.ά.) θαη ε 

επηηπρήο εμέηαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ – 

Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). Αληίζεηα, ε λνκνζεζία ζηελ ρψξα καο, αιιά θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή 

δελ απαηηεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπνπδψλ, εληνχηνηο 

ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή ε θαηνρή επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο 

απηέο ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή (Certified Internal Auditor - CIA), ή ηνπ 

Οξθσηνχ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή (Chartered Internal Auditor - CΜΗΗΑ). Δθείλν πάλησο πνπ 

πξνέρεη θαη είλαη ηδηαίηεξεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, είλαη ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ 

πξνζψπσλ απφ απφςεσο πείξαο, ήζνπο, κνξθψζεσο θαη ηθαλνηήησλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηα θαζήθνληα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληα 

ηνπο ππνηαζζφκελνη ζηνπο φξνπο θαη ζηελ γξακκή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο εξγάδνληαη, κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ησλ αλψηαησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ζπλήζσο λα είλαη απφ αλχπαξθηνο έσο ηππηθφο, ελψ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αλαπηχζζνληαη θηιηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, νπφηε δχλαηαη λα 

επεξεαζηεί ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο απνηεινχλ αλεμάξηεηα φξγαλα θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ 

απεξίζπαζηα θαη αλεπεξέαζηα ηα θαζήθνληα ηνπο. Δδψ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ ζαλ 

αληίινγν φηη ππάξρεη εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγεί ηνλ 

εθάζηνηε έιεγρν απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ζηα πιαίζηα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, φκσο δελ 

είλαη απηφο ν γεληθφο θαλφλαο, θπξίσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κεγάιεο εηαηξείεο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ πνπ ειέγρνληαη ηφζν απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), φζν θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο ηνπο, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ λα ξηζθάξνπλ ηελ θήκε ηνπο έρνπλ πηνζεηήζεη πνιχ απζηεξέο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 
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Παιηφηεξα, νη δηαθνξέο εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ αξθεηά πην 

δηαθξηηέο, αθνχ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλαθέξνληαλ ζηε δηνίθεζε θαη νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Δληνχηνηο, νη απαηηήζεηο ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

πιένλ λα αλαθέξνληαη απεπζείαο ζε αλεμάξηεηε επηηξνπή ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ εηαηξεία (stakeholders). 

Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε ζπλεξγαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ψζηε 

λα κεηψλεηαη ε επηθάιπςε ησλ εξγαζηψλ είηε ηνπ ελφο, είηε ηνπ άιινπ κέξνπο. Μέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ δχν θνξέσλ ζε κία νινθιεξσκέλε 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ε κείσζε, αλ φρη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηθαιχςεσλ θαη ε απνθπγή δηπιήο εξγαζίαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζα 

παξέρεηαη ε βεβαηφηεηα φηη θακία πεξηνρή δελ ζα κέλεη εθηφο ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δχν απηψλ ππεξεζηψλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ζπλεξγαζία ησλ δχν θνξέσλ, έγθεηηαη ζηελ ηαθηηθή ηνπο 

επαθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα ηε ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκείσλ: 

α) Σν εηήζην πξφγξακκα ειέγρσλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα θνηλνπνηείηαη ή λα ζπδεηείηαη θάζε ρξφλν κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, έηζη ψζηε λα ην 

ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ζην δηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ ειέγρνπ (scoping). 

β) Σελ επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, δειαδή, επηζθφπεζε ησλ θαθέισλ ειέγρνπ, ησλ 

θχιισλ ειέγρνπ, ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, ησλ επξεκάησλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ γηα 

βειηίσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4  

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

4.1. Δηζαγσγηθά 

 

 

ην θεθάιαην απηφ, αλαθέξνληαη κεξηθά γεληθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν θαη παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί θαη έλλνηεο πνπ ηνλ πξνζδηνξίδνπλ. Δπίζεο, 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζθνπνί ηνπ θαη νη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη, αλαιχεηαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ, εμεηδηθεχνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ θαη αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Ύζηεξα, 

νξηνζεηείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

γηα ηα κέιε, θαζψο θαη ζηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία νξγαλψλνπλ 

θαη δηελεξγνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Σν θεθάιαην απηφ, ηειεηψλεη κε ηελ αλαθνξά ζηηο 

δηθιείδεο αζθαιείαο, ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη ηα νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν εκθαλήο απφ πνηέ, θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα 

επηβηψζνπλ νη ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αζηαζείο θαη 

θξίζηκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ην πνιχπινθν θαη έληνλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ απνθαλνληθνπνίεζε θαη δηεζλνπνίεζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ηελ αλάπηπμε 

λέσλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ηε ζπλερή απειεπζέξσζε ηνπο, ηελ αικαηψδε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε ρξήζε νινέλα θαη πην εμειηγκέλσλ θαη πνιχπινθσλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, γηα ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη ηε κέγηζηε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπο.  

Σν πξναλαθεξφκελν πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη 

νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζ‟ έλαλ νμχηαην αληαγσληζκφ, πνπ επηβάιιεη γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηε κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη ηεο κέγηζηεο απνδνηηθήο 
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αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπο, ηε ζρεδίαζε, ηελ παξαγσγή, ηελ πξνψζεζε θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη 

εξγαιείσλ, ή αιιηψο, κε ιίγα ιφγηα, επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε «επηρεηξεζηαθή 

ηειεηφηεηα», νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

Σα ζχγρξνλα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξφπν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (corporate governance) ηνπο, ε 

νπνία (εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε) απνηειεί θαη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπο. Ζ θαηάξξεπζε αξθεηψλ επηρεηξεκαηηθψλ θνινζζψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θάησ απφ ην βάξνο απαηψλ, παξαλνκηψλ θαη γεληθά αηαζζαιηψλ, φπσο 

ε Enron, ε WorldCom, ε Parmalat, ε Guiness, ε Blue Arrow, ε Polly Peck, ε BCCI, ην 

Maxwell Group, ε ηξάπεδα Barings, θ.ά., θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο 

ηθαλψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θαηάξξεπζεο. 

Ο αληίθηππνο ηεο απνηπρίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη κε επίζεο ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα φζνπο ζρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε απηέο (stakeholders). 

πγθεθξηκέλα, αξλεηηθά επεξεάζηεθαλ θπξίσο νη κέηνρνη (shareholders), αιιά θαη φζνη 

είραλ ζπκθέξνληα ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, φπσο νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη 

πηζησηέο, νη εξγαδφκελνη θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ απηέο. 

Ζ απνηπρία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απνδφζεθε ζηελ αλεπάξθεηα ησλ 

Γηνηθεηηθψλ ηνπο πκβνπιίσλ θαη ζηελ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο, ή φπσο αιιηψο ζα ιέγακε, απφ ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ «πζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» (IIA-UK and Ireland, 2002)
59

. 

Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

ηεο ρψξαο καο, ν έιεγρνο ηεο αξρίδεη κε ηε ζέζπηζε δηαθφξσλ νξγάλσλ, πνπ απνβιέπνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ πξάμεηο ηεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, ηα νπνία (φξγαλα) ζηελ 

νπζία έρνπλ σο ζθνπφ ηελ άζθεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο. Σν 1959 ηδξχεηαη ε Κεληξηθή 
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 Κνπηνχπεο, Α. (2009), Οη επηδξάζεηο ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ 
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Τπεξεζία Παξαπφλσλ
60

, ε νπνία θαηαξγήζεθε ην 1967 απφ ηε δηθηαηνξία, ζηακαηψληαο 

έηζη ζηελ νπζία ηε κεηεμέιημε ηεο. Δπί δηθηαηνξίαο ην 1968 ζεζπίζηεθε ν Δπίηξνπνο 

Γηνηθήζεσο,
61

 ν νπνίνο θαηέξξεπζε καδί κε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, θαη ιφγσ ηνπ 

θινληζκέλνπ θχξνπο ηνπ, θαλέλαο δελ επηρείξεζε λα ηνλ επαλαθέξεη θαηά ηε 

κεηαπνιίηεπζε. Αξθεηά ρξφληα κεηά, ην 1994, αλαιακβάλνληαη εθ λένπ πξσηνβνπιίεο θαη 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Μεζνιαβεηή Γηνίθεζεο»
62

, ν 

νπνίνο φκσο δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ, δηφηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ παξαρσξνχληαλ, θαη ν 

ηξφπνο εθινγήο ηνπ, ππνβάζκηδαλ ην ζεζκφ. 

Αξγφηεξα ην 1997 ζεζπίζηεθε ν «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε» θαη ην «ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο»
63

, θαη θαζηεξψζεθε δηηηφο έιεγρνο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Έηζη 

ζεζπίζηεθε ν εμσηεξηθφο έιεγρνο κε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

(απηνέιεγρνο) ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ελεξγεί παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, θη έρεη σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ 

θαηαζηνιή ησλ δηνηθεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Τπάγνληαη ζ‟ απηφ, νη ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ο.ΣΑ. θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο,  θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

Ο κνλαδηθφο ζεζκφο ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο παξέκεηλε ην «ψκα 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» πνπ ηδξχζεθε ην 1987
64

 θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε κηα ζεηξά λφκσλ, ην 1990
65

, ην 1991
66

 θαη ην 

1994
67

. 

Ζ ρψξα καο σο κέινο δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, φπσο, Ο.Ζ.Δ., πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, Ο.Ο..Α. θαη Δ.Δ., ήηαλ αλαπφθεπθην λα κελ δερζεί ηελ επηξξνή ησλ 

δηεζλψλ ηάζεσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

θαθνδηνίθεζεο, ηα νπνία εμάιινπ ηελ ηαιαλίδνπλ. Ζ επηξξνή απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

πηνζέηεζε θη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαη ζηε ζεζκνζέηεζε λέσλ 
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ζχγρξνλσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, είηε κε ηε κνξθή Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, είηε κε ηε 

κνξθή Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ.
68

 

Ο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηε 

Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία (ηΔ θαη Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα) θαη ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνπλ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο θαηά γεληθή νκνινγία εθ ησλ 

απνηειεζκάησλ, θξίλνληαη αλεπαξθήο. Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη, εθηφο ησλ άιισλ, αθελφο ε 

δηθαζηηθή ιεηηνπξγία αζρνιείηαη κε ηελ παξαβίαζε ηεο λνκηκφηεηαο, αθεηέξνπ  θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκπίπηνπλ ν ειέγρσλ θαη ν ειεγρφκελνο. Δπίζεο, 

αλαθνξηθά σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ε αλεπαξθήο ιεηηνπξγία δηαδηθαζηψλ 

επηζεψξεζεο ηνπ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ γηα πξνζηαζία θπξίσο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θη φρη ηνπ πνιίηε, ε χπαξμε ζηεγαλψλ ηφζν ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο, φπνπ 

ππάξρεη ζχκπησζε ειέγρνληνο θαη ειεγρφκελνπ, αιιά θαη απνπζία αξλεηηθψλ θηλήηξσλ, 

φπσο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, θαηαινγηζκψλ, θ.ά., γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαθνδηνίθεζεο, 

θαζηζηνχλ ηελ αλαβάζκηζή ηνπ πην αλαγθαία απφ πνηέ
69

. 

Σέινο, γηα λα βγεη ε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε απφ ην ηνχλει ζην νπνίν 

βξίζθεηαη, θξίλνπκε φηη είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

αληίζηνηρσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

 

4.2. Δλλνηνινγηθνί Πξνζδηνξηζκνί Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ. 

 

 

Οη θπξηφηεξνη νξηζκνί πνπ απνδίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είλαη νη εμήο: 

Σν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΔΗΔΔ) (Institute of Internal 

Auditors – IIA), ην 2008 πξνζπαζψληαο λα επηθαηξνπνηήζεη πξνεγνχκελν νξηζκφ ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, έδσζε ηνλ εμήο νξηζκφ : «Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη 

κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαζθαιηζηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζάεη 

ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή 
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πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο»
70

  

χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) «ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

κηα ζρεδηαζκέλε, εθαξκφζηκε θαη δηαηεξήζηκε δηαδηθαζία, απφ ηνπο δηνηθνχληεο θαη ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ, ε νπνία παξέρεη αζθάιεηα αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

κηαο νληφηεηαο κε πξνζήισζε ζηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ζε αληηζηνηρία θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο»
71

 

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (The Institute of Internal Auditors-IIA) ησλ 

Ζ.Π.Α., ην 1978 έδσζε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: «Ο Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία εθηίκεζεο, ε νπνία, εγθαζίζηαηαη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνζθεξφκελε 

ππεξεζία ζηελ επηρείξεζε». Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (Institute of Internal Auditors (IIA), ηνλ Ηνχλην ηνπ 1994 ελέθξηλε 

ηνλ αθφινπζν νξηζκφ γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν: «Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal 

Auditing) είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, πνπ κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ιεηηνπξγίεο- εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ). Δπηπιένλ πξνζζέηεη αμία θαη 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή εμάιεηςε απηνχ, πνπ 

αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε λα δηαρεηξηζζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ.» 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ηνλ νξηζκφ απηφ πηνζέηεζε θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Σξαπεδηθή Δπνπηεία- Basel Committee on Banking Supervision.
72

 

Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (Α.Η.Ο.Λ) - American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), πνπ ηδξχζεθε ην 1916 θαη είλαη ν εζληθφο 

νξγαληζκφο νξθσηψλ ινγηζηψλ ησλ Ζ.Π.Α., κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαηήξεζε 

πςειψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, νξίδεη φηη : «Δζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην ζρέδην 

νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη 

εληφο κηαο επηρείξεζεο, γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, 

                                                 
70

 https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx 
71

http://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-quality-control-auditing-review-

other-assurance-a 
72

 http://www.bis.org  

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
http://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.bis.org/


 

38 

 

ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο»
73

 

Ζ επηηξνπή COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – COSO, 1992) φξηζε φηη: «ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ 

παξέρεη ηα εθφδηα θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αληαπφθξηζε κίαο επηρείξεζεο ζε θηλδχλνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ ηεο πεξηβάιινλ»
74

. Δπηπιένλ 

ζχκθσλα κε ηελ COSO, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη επαξθή αζθάιεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ: α) απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο 

απφδνζε θαη θεξδνθνξία απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνζηαζία πφξσλ, θ.ά. β) 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, θαη γ) ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο. 

«Σα ιεμηθά ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, νξίδνπλ ελλνηνινγηθά ηε ιέμε «έιεγρν», σο έλα 

πνιπδηάζηαην κεραληζκφ πνπ ελέρεη, παξνρή θαηεχζπλζεο, ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, 

θαζνξηζκφ νξίσλ, πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ, εμέηαζε, επηζθφπεζε θαη επηβεβαίσζε. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ην Αγγινειιεληθφ ιεμηθφ Κ. Κάληδνπ, είλαη ην ζχζηεκα, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο, επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. Σν Αγγινειιεληθφ ιεμηθφ Ι. 

Υξπζνβηηζηψηε-Ι. ηαπξαθφπνπινπ νξίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, σο ηηο κεζφδνπο θαη 

κέηξα επνπηείαο, γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο δηνηθήζεσο, 

ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ, ηε δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηελ απνθπγή 

αηαζζαιηψλ»
75

. 

Ο Η. Φίινο νξίδεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο «ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ εθείλσλ πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε γηα λα 

πξνσζήζνπλ, λα θαηεπζχλνπλ, λα πεξηνξίζνπλ, λα δηνηθήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο»
76

. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη απφ ην Γξεγνξάθν Θ. 

(1964), ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηηο Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, φπσο νξίδνληαη απφ ην 
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ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία : «Με ηνλ φξν «εζσηεξηθφο 

έιεγρνο» δελ ελλννχκε κφλν ηελ ηδηαίηεξε ππεξεζία ειέγρνπ πνπ ηπρφλ ππάξρεη ζηελ 

επηρείξεζε, ή ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη, καδί κε ηα θαζήθνληά ηνπο, δηελεξγνχλ θαη 

πξνιεπηηθφ έιεγρν, αιιά ελλννχκε ην φιν ζχζηεκα νξγαλψζεσο ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθηειέζεσο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο απεηθνλίζεσο. Ο νξζφο 

φξνο ηνπ φινπ απηνχ ζπζηήκαηνο είλαη «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». Γειαδή, κε ηνλ φξν 

«εζσηεξηθφο έιεγρνο» ή «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» ελλννχκε : 

- ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

- ηα εηζεξρφκελα θαη εθδηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδξνκή θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη 

θπξίσο πνηνη ππάιιεινη δηεθπεξαηψλνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο 

- ηνπο ηεξνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, ηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν ελεκεξψζεψο ηνπο, θαζψο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ ηνπο ελεκεξψλνπλ. 

Όια απηά θαη θπξίσο νη αξκνδηφηεηεο πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα 

θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εθαξκφδεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ είλαη ε 

εμήο: Κακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε δελ επηηξέπεηαη λα 

νινθιεξψλεηαη απφ έλα θαη κφλν ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θαζελφο πξέπεη, λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εξγαζίαο ελφο, ηνπιάρηζηνλ, άιινπ ππαιιήινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ έλα 

ηξίην ππάιιειν (ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή)»
77

 

Ζ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International 

Auditing and Assurance Standards Board –IAASB), νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, σο ην 

ζχλνιν ησλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ ηα νπνία εθαξκφδεη ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Σν πιέγκα απηφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο.
78

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ηε βάζε γηα ηε 

ζχγρξνλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, πνπ ζηνρεχεη, ζηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζηελ απνθπγή απαηψλ θαη ζηε 

δηαζθάιηζε, ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ κε ηηο 

ξπζκηζηηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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4.3. Γηάθξηζε Όξσλ «Δζσηεξηθόο Έιεγρνο» Καη «ύζηεκα 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ» 

 

 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, απνηειείηαη απφ ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

δηθιίδεο ειέγρνπ (Internal Controls), πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δίλαη έλα θάζκα δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο 

θαη πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ απνδνρψλ, πνπ ελεξγνχλ νξγαλσηηθά, πξνιεπηηθά θαη 

θαηαζηαιηηθά, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ,
79

 θαη ελ ηέιεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Ο φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» αλαθέξεηαη ζηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

θαη απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ, δειαδή ησλ επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ζην λα πξνηείλεη 

ιχζεηο θαη βειηηψζεηο φπνπ εληνπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο θαη αδπλακίεο.
80

 

«ηελ ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή, φπσο θαη ζην γισζζάξην ησλ 

ειιεληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ν φξνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

απνδψζεη, ηφζν ην έξγν ηεο επηρεηξεζηαθήο εθείλεο κνλάδαο ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε 

θπξίσο κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φζν θαη ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθιείδσλ, ησλ κέηξσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ, πνπ ζεζπίδεη ε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, αιιά θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ, γλσζηφ σο 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Η ελλνηνινγηθή απηή αζάθεηα, πξνέξρεηαη απφ ηελ απφδνζε 

ζηελ Διιεληθή κε ηνλ φξν «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο», ησλ δχν φξσλ ηεο Αγγιηθήο «internal 

control» θαη «internal audit». Γηα λα απνθιεηζηεί ε δεκηνπξγία ηεο νπνηαζδήπνηε ζχγρπζεο 

απφ ηελ αζάθεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ελφο εληαίνπ θαη κνλαδηθνχ φξνπ «Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο», ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ», γηα λα απνδψζεη ηελ 

αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή εθείλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πνπ δηελεξγεί ειέγρνπο, 

παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.»
81
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4.4. Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο 

Αξρηθά ε Δπαγγεικαηηθή Έλσζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α., δειαδή ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, φξηζε ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κηα 

αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα 

νξγαληζκφ, γηα λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, σο κηα 

πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζηνλ νξγαληζκφ απηφ,
82

 ελψ αξγφηεξα, ηελ πξνζδηφξηζε κε έλαλ 

πιεξέζηεξν θαη πην αλαιπηηθφ νξηζκφ, ήηνη : «Η ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο, νη νπνίεο πηνζεηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα λα ζρεδηαζηεί, 

νξγαλσζεί θαη θαηεπζπλζεί ε απφδνζε ηθαλνπνηεηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

παξέρνπλ επαξθή αζθάιεηα φηη ζα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο : α) επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ γηα ιεηηνπξγίεο θαη πξνγξάκκαηα ηεο επηρείξεζεο, β) νηθνλνκηθήο θαη επαξθνχο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο, γ) πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, δ) 

αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηφηεηαο πιεξνθνξηψλ, ε) ζπκκφξθσζεο κε πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα, 

δηαδηθαζίεο, λφκνπο θαη θαλνληζκνχο»
83

 

 

θνπνί - ηόρνη  

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είλαη ε παξνρή πςεινχ θαη 

ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλνπ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε 

δηνίθεζε θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία ζηεξίδεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ηε ιεηηνπξγία ηεο, κε πξψην απ‟ 

φια ην ίδην ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
84

 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, παξέρνληαο ηηο αλαιχζεηο, ηηο εθηηκήζεηο, ηηο 

ζπζηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο επί ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

δνζνιεςηψλ ηεο, δειαδή παξέρνληαο ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

απνηίκεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ 

κέηξσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ, ζπλδξάκεη ηελ 
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επηρείξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, θαη ελ ηειηθά ζηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο.
85

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ησλ πξνηχπσλ ηνπ, είλαη 

λα «βνεζά ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γη’ 

απηφ, ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα εθνδηάδεη κε αλαιχζεηο, αμηνινγήζεηο, ζπζηάζεηο, 

ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλειέγρνληαη. Ο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε 

ινγηθφ θφζηνο» 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ ζηειερψλνπλ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

κπνξνχλ θαη πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ φρη κφλν λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο:  

• Σηο αλαθνξέο πξνο ηε Γηνίθεζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπζηάζεηο.  

• Σελ αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε ππφινηπνπο ππιψλεο εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη Διέγρνπ (Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, Δπηηξνπέο Γ.., Γηεπζπληέο ηκεκάησλ, θ.ά.).
86

 

Οη ειεγθηέο έρνπλ, φρη κφλν ην θαζήθνλ, αιιά θαη ην πξνλφκην θαη ηελ επθαηξία λα 

είλαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ κεραληζκψλ, πνπ φπσο έρεη απνδεηρηεί, ζα ζπκβάιινπλ κε 

ην ζεζκηθφ ηνπο ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζχγρξνλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή κνλάδα νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο. Ζ 

πξψηε θαη πην ζεκαληηθή φκσο είλαη ε Αλεμαξηεζία ηεο. Αλεμαξηεζία  ζεκαίλεη, φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ θαη 

δελ έρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ππεπζπλφηεηα γηα, ή εμνπζία πάλσ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δηεμάγνπλ ηνλ έιεγρν θη 

εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο απαιιαγκέλνη απφ νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο, έρνληαο βέβαηα 

σο ζχκκαρφ ηνπο θαη ηελ πιήξε θάιπςε ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα έρνπλ 

επηθνηλσλία κε φιν ην πξνζσπηθφ, λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηα αξρεία ηεο θαη ζηα πεξηνπζηαθά ηεο 
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ζηνηρεία. Ζ Αλεμαξηεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο, φηη 

απηφο ππάγεηαη θαη αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο.  Οη ππεξεζίεο 

πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο είλαη ζπκβνπιεπηηθήο θχζεσο, θπξίσο, 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ηα νπνία ζα ελζσκαηψλνληαη ζε 

νπνηνδήπνηε λέν ζχζηεκα, θαη κε θαλέλα ηξφπν δελ απαιιάζζνπλ ηε δηεχζπλζε απφ ηηο 

δηθέο ηεο επζχλεο. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ 

επεξεάδεηαη δπζκελψο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ή/ θαη λα 

εγθαζηζηνχλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο νχηε λα αλακηγλχνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα απαηηεζεί λα εμεηάζνπλ.
87

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, φηη βαζηθφο ζηφρνο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζχζηεκα ην 

νπνίν απνβιέπεη ζηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθψλ, 

κεραλνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηεο, ζηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ θαη βηβιίσλ ηεο, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε καθξνβηφηεηα ηεο.
88

 

 

Αξκνδηόηεηεο θαη αξρέο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

θαζνξίδνληαη κε λφκν, θαη είλαη νη εμήο:
89

 

1. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο. 

2. Αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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3. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ 

ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ απηνχο έιεγρν θαη λα 

παξίζηαληαη θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. 

4. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, ζπλεξγάδνληαη κε 

απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πξνβαίλεη ελδεηθηηθά ζηηο θάησζη ελέξγεηεο :
90

 

1. Αμηνινγεί ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ηηο ζεζπηζκέλεο δηαδηθαζίεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

2. Δλεκεξψλεη ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν, γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ηε γλψκε πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο 

θαη ηηο αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο (ζπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο) πνπ έγηλαλ. 

3. Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ απνθαζηζζεί απφ ηε δηνίθεζε. 

4. Διέγρεη ηελ πιεξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη βηβιίσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

5. Αμηνινγεί ηα ζρέδηα δξάζεο, ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ην βαζκφ ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη εηδηθά κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. 

6. Αμηνινγεί ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν εληφο 

ησλ ηκεκάησλ, φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γεληθφηεξα. 

7. Διέγρεη ηελ πνιηηηθή πξνζιήςεσλ, αμηνινγήζεσλ, πξναγσγψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ, πξναγσγψλ, αμηνινγήζεσλ 

θαη αμηνπνηήζεσο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ηκήκαηνο 

πξνζσπηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

8. Δθηηκά ην ζπλνιηθφ αιιά θαη ην επί κέξνπο θφζηνο ησλ ηκεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ην νπνίν αθνχ ην ζπγθξίλεη κε ην πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο, αιιά θαη κε ην 
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αληίζηνηρν φθεινο, πξνβαίλεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηθεξδψλ ή δεκηνγφλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. 

9. Αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε βάζε ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο θαη πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

10. Δμεηάδεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ παξαθνινχζεζε, εθηίκεζε, αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, αλαδεηά ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο πνπ ηνλ 

πξνθαινχλ θαη πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

11. Αμηνινγεί ηηο ηεξνχκελεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, θαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπο κέζσ 

θαηακεηξήζεσλ ή άιισλ κεζφδσλ επηβεβαίσζεο ηνπο.  

12.  Γηελεξγεί ειέγρνπο εηδηθνχ ζθνπνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθέο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

13.  πλεξγάδεηαη, ηφζν κε ηε δηνίθεζε, φζν θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ, ηαθηηθψλ ή θαη έθηαθησλ. 

14. πκκεηέρεη, ζηελ νξγάλσζε, ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ ε αλάπηπμή ηνπο βαζίδεηαη ζηε 

κεραλνξγάλσζε θαη ζηελ πιεξνθνξηθή. 

15. Γηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε θη εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ, θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ελεκεξσηηθά 

ηεο δειηία. 

16.  Γηελεξγεί  ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ηπρφλ 

πάζεο θχζεσο άιισλ παξνρψλ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο, θαη ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

17. Γηελεξγεί  ειέγρνπο ζηηο ζπλαιιαγψλ θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απηή ζπλδέεηαη ή θαη κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε απνζηνιή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο θεληξηθή αξρή 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη θπξίσο ε ελδπλάκσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ν δε ξφινο ηεο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο 

νξγαληζκνχο, ψζηε λα γίλνληαη πην παξαγσγηθνί θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζηφρν πάληνηε ην θαιψο λννχκελν δεκφζην ζπκθέξνλ, ηε ρξεζηή 
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δηνίθεζε θαη ηελ πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο.  

 

 

4.5. Κώδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Όπσο γηα φια ηα νξγαλσκέλα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα, έηζη θαη γηαπηφ ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηζηήκεο, έρεη ζεζπηζηεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο 

θαη πκπεξηθνξάο, ν νπνίνο έρεη πηνζεηεζεί απφ ηα κέιε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

νξγαλψζεσλ, θαη ν νπνίνο ηνπο θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.
91

  

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο, δίλεη κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ απαηηνπκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, θαη ιηγφηεξε ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία 

ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ.
92

 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ νθείινπλ, φρη κφλν λα 

εθαξκφδνπλ, αιιά θαη λα ππεξαζπίδνπλ νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο, είλαη νη αθφινπζεο :
93

 

I. Αθεξαηφηεηα: Ζ Αθεξαηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε, 

παξέρνληαο έηζη ηε βάζε γηα ζηήξημε ηεο θξίζεο ηνπ. 

II. Αληηθεηκεληθφηεηα θαη Ακεξνιεςία: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη ην 

πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο, θαηά ηε ζπιινγή, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ή 

ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη, γεγνλφο πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα παξνπζηάδεη ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θάζε ειεγρφκελεο πεξηνρήο. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε 

κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη λα κελ επεξεάδεηε 

                                                 
91

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 48. 
92

http://docplayer.gr/1651414-Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-

auditors-hiia-esoterikos-eleghos.html 
93

 http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf  

http://docplayer.gr/1651414-Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-auditors-hiia-esoterikos-eleghos.html
http://docplayer.gr/1651414-Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-auditors-hiia-esoterikos-eleghos.html
http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf


 

47 

 

αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπ. 

III. Δκπηζηεπηηθφηεηα – Δρεκχζεηα: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ αμία 

θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεη θαη λα κελ γλσζηνπνηεί 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρσξίο ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη 

λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. 

IV. Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

V. Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, πξέπεη λα ελεξγεί κε ηξφπν 

πνπ αξκφδεη ζηελ θαιή θήκε θαη ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζα κπνξνχζε λα δπζθεκήζεη 

ην επάγγεικα.
94

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ην Ηλζηηηνχην 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, έρεη νξίζεη ηνπο παξαθάλσ αληίζηνηρνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, 

πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

δειαδή:
95

 

I. Αθεξαηφηεηα : Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη : 

i. Να εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ππεπζπλφηεηα, εηιηθξίλεηα, δήιν θαη αθνζίσζε, 

θαη λα δηαζέηνπλ ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

ii. Να ηεξνχλ ηνπο Νφκνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

θαη πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ην επάγγεικα. 

iii. Να κελ εκπιέθνληαη ελ γλψζε ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο παξάλνκεο, νη νπνίεο είλαη 

δπζθεκηζηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη αηηκσηηθέο γηα ην 

επάγγεικά ηνπο ή γηα ηνλ νξγαληζκφ, δεκηνπξγψληαο έηζη πξνβιήκαηα, ηφζν 

ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, φζν θαη ζην επάγγεικα ηνπο γεληθφηεξα. 

iv. Να ζέβνληαη θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο έλλνκνπο θαη εζηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ειεγρφκελνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

II. Αληηθεηκεληθφηεηα θαη Ακεξνιεςία: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη: 

                                                 
94

 Καξακάλεο, Κ. (2008), φ. π.. 
95

 https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx   

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx


 

48 

 

i. Να κε ζπκκεηέρεη ζε νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο ή ζρέζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, θαη νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ή κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη 

επεξεάδνπλ ηελ ακεξφιεπηε θξίζε ηνπ.  

ii. Να κελ απνδέρεηαη νηηδήπνηε ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ζα επεξεάζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε. 

iii. Να γλσζηνπνηεί νπζηψδε γεγνλφηα ηα νπνία γλσξίδεη, θαη πνπ αλ απηά δελ 

γλσζηνπνηεζνχλ, κπνξεί λα αιινηψζνπλ ηελ έθζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ειέγρνληαη. 

III. Δκπηζηεπηηθφηεηα – Δρεκχζεηα: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη : 

i. Να ζέβεηαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεη θαη λα 

κελ γλσζηνπνηεί νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρσξίο ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, 

εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. 

ii. Να πξνζηαηεχεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί κε ζχλεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

iii. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ φθεινο ή κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα είλαη αληίζεηνο κε ην λφκν ή λα 

είλαη επηδήκηνο ζηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

IV. Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη :  

i. Να εκπιέθεηαη κφλν ζε εθείλεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, πξνζφληα θαη εκπεηξία. 

ii. Να παξέρεη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 

Δπαγγεικαηηθήο Άζθεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing) θαη ην Δγρεηξίδην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(Internal Audit Manual). 

iii. Να βειηηψλεη ζπλερψο ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο.  

V. Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά: Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη : 

i. Να κελ δηαηππψλεη ππεξβνιέο γηα ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ή γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 
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ii. Να απνθεχγεη ηηο ππνηηκεηηθέο αλαθνξέο ή ηηο κε ζηνηρεηνζεηεκέλεο ζπγθξίζεηο 

γηα ηελ εξγαζία άιισλ.
96

 

 

 

4.6. Κώδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο IFAC 

 

 

O Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ 

(International Federation of Accountants – IFAC) αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ: (α) νη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο ή ειεγθηέο πνπ 

είλαη κέιε ηεο IFAC, (β) νη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν ζαλ ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ή κέζσ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, θαη (γ) νη επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ππάιιεινη 

επηρεηξήζεσλ, δειαδή ινγηζηέο ή εζσηεξηθνί ειεγθηέο.
97

 

 Οη ζεκειηψδεηο δενληνινγηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα ηεξνχλ νη 

επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, πνπ είλαη κέιε ηνπ IFAC, πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ 

Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη είλαη: ε αθεξαηφηεηα (integrity), ε 

αληηθεηκεληθφηεηα (objectivity), ε εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality), ε επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (professional behavior), ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ε επηκέιεηα 

(professional competence and due care), θαη ηα ηερληθά-επαγγεικαηηθά θξηηήξηα (technical 

standards).
98

 

ηε ρψξα καο, ην 2008 έρνπκε ηελ πξψηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο, ζηα πιαίζηα 

απνδνρήο θη εθαξκνγήο ζρεηηθήο Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ήηνη : «Οη λφκηκνη 

ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηε 

θαλνληζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 48 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ, ζεζπίζεη κέηξα εθαξκνγήο βαζηδφκελα επί ησλ αξρψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο»,
99

 ε  νπνία ζπκπιεξψζεθε ην 2013 κε ηελ θαησηέξσ λνκνζεηηθή πξφβιεςε: 

                                                 
96

 Καξακάλεο, Κ., φ. π. 
97

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 50. 
98

 ην ίδην, ζει. 51. 
99

 Άξζξν 19 ηνπ Ν. 3693/‟08. 
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«Η Δ.Λ.Σ.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα ζεζπίδεη πην ιεπηνκεξείο θαλφλεο, εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ σο άλσ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο 

θαη λα πξνβιέπεη πξφζζεηεο ξπζκίζεηο σο πξνο ηε δενληνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Δ.Λ.Σ.Δ. δηαβνπιεχεηαη πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηεο κε ην 

.Ο.Δ.Λ..»
100

 

 

 

4.7. Πξόηππα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

 

Σα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φπσο απηά πθίζηαληαη θάζε 

θνξά κεηά θαη ηηο εθάζηνηε πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ νξγάλσζε, ζηε δηεθπεξαίσζε θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, 

θαζψο κέζσ απηψλ θαζνξίδεηαη κηα δηεζλψο νκνηφκνξθε κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο Τπεξεζηψλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φρη κφλν απνδέρνληαη ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αιιά επηβάιινπλ ζηα ζηειέρε ηνπο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε απηά, 

ππνρξεψλνληαο κάιηζηα ηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο λα ππνγξάθνπλ ζρεηηθφ έληππν 

ζπκκφξθσζεο κε απηά ή αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηα Πξφηππα κέζσ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Audit Charter). Δλ αληηζέζεη 

ζηελ Διιάδα, κηθξφο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απνδέρνληαη επίζεκα θαη 

ζπκκνξθψλνληαη
101

 κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ηηο 

εμαηξέζεηο αλήθνπλ, νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξείεο, νη νπνίεο 

ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο 

ζπκκφξθσζεο ζηηο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίεο κάιηζηα γίλνληαη πνιχ πην 

ζπγθεθξηκέλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξάπεδεο
102

. 

                                                 
100

 Παξ. 12 ηνπ Άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4170/‟13. 
101

 Ν. 3016/‟02. 
102

 Π.Γ.Σ.Δ. 2577 / 9.3.2006. 
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Σα Πξφηππα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία κεηξάηαη θαη 

αμηνινγείηαη ην έξγν ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη απνηεινχλ έλα αλαιπηηθφ 

ζχλνιν νδεγηψλ, πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο ειεγθηέο θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία. 

Αλαθέξνληαη ζε έλλνηεο θαη νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην ξφιν θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ήηνη :
103

  

 ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. 

 ηα πξνζφληα, ζηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή πξνζνρή θαη ζηελ ζσζηή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 ηηο πεξηνρέο εξγαζίαο θαη γεληθά ζην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη  ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο. 

 ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνινπζεί εζσηεξηθφο ειεγθηήο. 

 ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ, είλαη
104

 : 

 Ζ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο εθαξκνδφκελεο 

πξαθηηθέο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 Να απνηειέζνπλ ην πιαίζην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 Να απνηειέζνπλ βάζε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Quality 

Assessment of The Audit Activity). 

 Να ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Δπηπιένλ, ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέζσ κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, θαιχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ Τπεξεζηψλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards) θαη δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
105

  

I. Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη Ηδηνηήησλ (Attribute Standards), ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ 

                                                 
103

 Νεγθάθεο, Η.Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ.Π., φ. π., ζει. 106. 
104

 http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf  
105

 http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf θαη 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf 

http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf
http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf
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Δζσηεξηθφ Έιεγρν, θαη ηα νπνία αθνξνχλ: ζην ζθνπφ, ζηελ εμνπζηνδφηεζε θαη 

επζχλε, ζηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ζηελ επαγγεικαηηθή επζχλε 

(Proficiency and Due Professional Care), ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. 

II. Πξφηππα Απφδνζεο (Performance Standards), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, παξέρνπλ ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη ηα νπνία αθνξνχλ: 

ζηε δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζην ζρεδηαζκφ έξγσλ, ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ 

επίιπζε δηαθσληψλ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ θηλδχλνπ (residual 

risk) θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

III. Πξφηππα Δθαξκνγήο (Implementation Standards), ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ ηηο δχν 

πξψηεο θαηεγνξίεο Πξνηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ αλάπηπμε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ Πξνηχπσλ είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία. Σν 

Γηεζλέο πκβνχιην Πξνηχπσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δηελεξγεί πξηλ ηελ έθδνζε ησλ 

Πξνηχπσλ, εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγή απφςεσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 

έθζεζε ησλ πξνζρεδίσλ ζε δηαβνχιεπζε θαη ζρνιηαζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν. Όια ηα 

ζρεηηθά πξνζρέδηα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΗΗΑ θαη δηαλέκνληαη ζηα εζληθά 

Ηλζηηηνχηα. ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ηφζν ε χπαξμε πνιιψλ 

θαη δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, φπσο, π.ρ., ηαθηηθφο έιεγρνο, εηδηθφο 

έιεγρνο, δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, επηζθφπεζε, θ.ά., φζν θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη 

πξνζαξκνγήο ησλ ειέγρσλ ζηα πνιχπινθα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ ζηαηηθψλ κνληέισλ. 

Σα Πξφηππα αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη πξέπεη λα ινγνδνηνχλ, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε 

απηά, ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή ηνπο αληηθεηκεληθφηεηα, κε ηελ επάξθεηα γλψζεσλ θαη ηε 

δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα, θαζψο θαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ. Οη επηθεθαιήο δε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ινγνδνηνχλ γηα ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηα Πξφηππα ζπλνιηθά. Σα Πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο, σο βάζε γηα ηελ δηαξθή 

εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζεγγίζνπλ ηα επηζπκεηά 



 

53 

 

επίπεδα ηειεηφηεηαο, θαη επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο δεκηνπξγψληαο 

ππνρξεψζεηο σο πξνο
106

: 

 Σνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

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

πξαθηηθή ζε νξγαλσζηαθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν. 

 Σελ αλάπηπμε επεμεγήζεσλ, γηα ηελ απνζαθήληζε ελλνηψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη κηα ζχλνςε ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Πξνηχπσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ήηνη:
107

 

 

Πίλαθαο 2: ύλνςε Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνηύπσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθαξκνγή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

100 ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ – ΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤΝ  

110 Οξγαλσηηθό θαζεζηώο: ην Οξγαλσηηθφ θαζεζηψο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πξέπεη λα είλαη επαξθέο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

120 Αληηθεηκεληθόηεηα: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαηά 

ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

200 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ – ΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ. 

ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ: 

210 ηειέρσζε: ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε 

φηη ε ηερληθή επάξθεηα ησλ γλψζεσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ ειεγθηψλ 

είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ. 

220 Γλώζε, Γεμηόηεηεο & Δμεηδίθεπζε: ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα 

θαηέρεη ή λα απνθηά ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επζπλψλ ηεο γηα έιεγρν. 

230 Δπνπηεία: ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη 
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νη εζσηεξηθνί έιεγρνη επνπηεχνληαη ζσζηά. 

Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΚΣΗ: 

240 πκκόξθσζε πξνο ηα Πξόηππα πκπεξηθνξάο: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

250 Γλώζε, Γεμηόηεηεο & Δμεηδίθεπζε: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη θαηέρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ απαηηνχληαη, γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

260 Αλζξώπηλεο ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλίεο: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα είλαη 

έκπεηξνη ζηηο ζπλαιιαγέο κε θφζκν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

270 πλερείο Δθπαίδεπζε: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ ηερληθή 

ηνπο ηθαλφηεηα κέζσ ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

280 Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα αζθνχλ 

κε ηε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. 

300 ΠΛΑΙΙΟ ΔΡΓΑΙΑ – ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΝΑΣΗΘΔΜΔΝΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ. 

310 Αμηνπηζηία θαη Αξηηόηεηα Πιεξνθνξηώλ:  νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αξηηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηξφπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε, ηε κέηξεζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσο ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

320 πκκόξθσζε πξνο Πνιηηηθέο, Πξνγξάκκαηα, Γηαδηθαζίεο, Νόκνπο θαη 

Γηαηάμεηο: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ησλ 

θαζηεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

εθείλνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε ιεηηνπξγίεο θαη 

εθζέζεηο, θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ ν νξγαληζκφο έρεη ζπκκνξθσζεί. 

330 Γηαζθάιηζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ησλ ηξφπσλ δηαζθάιηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

θαζψο θαη, φπσο είλαη ζσζηφ, λα επαιεζεχνπλ ηελ χπαξμή ηνπο. 
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340 Οηθνλνκηθή θαη Απνηειεζκαηηθή Υξήζε Πόξσλ: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, 

πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη. 

350 Δπίηεπμε Σεζέλησλ Αληηθεηκεληθώλ θνπώλ γηα Λεηηνπξγίεο ή 

Πξνγξάκκαηα: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα δηελεξγνχλ επαλέιεγρν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ή πξνγξακκάησλ γηα λα δηαπηζηψλνπλ εάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζε 

ινγηθή αθνινπζία κε ηνπο ηεζέληεο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη επηδηψμεηο θαη 

εάλ νη ιεηηνπξγίεο ή ηα πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ. 

400 ΔΠΙΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ – Ζ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ, ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΤΝΔΥΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ. 

410 Πξνγξακκαηηζκόο θαη Έιεγρνο: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θάζε έιεγρν. 

420 Δμέηαζε θαη Αμηνιόγεζε Πιεξνθνξηώλ: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα 

ζπιιέγνπλ, λα αλαιχνπλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα ζηήξημε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. 

430 Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 

440 Γηελέξγεηα πλερνύο Παξαθνινύζεζεο: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ ζπλερή παξαθνινχζεζε, γηα λα δηαπηζηψλνπλ φηη έρνπλ ιεθζεί ηα 

θαηάιιεια κέηξα ζρεηηθά κε ηηο αλαθεξζείζεο δηαπηζηψζεηο ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ. 

500 ΓΙΟΙΚΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ – Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΓΗΟΗΚΔΗ ΩΣΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ. 

510 θνπόο, Γηθαηνδνζία θαη Δπζύλε: ν δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα 

έρεη κηα δήισζε ζθνπνχ, δηθαηνδνζίαο θαη επζχλεο γηα ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Πεγή: Δπεμεξγαζία απφ ην Καδαληδήο Υ. ,(2006), «Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο. Μία ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ θαη πξνηχπσλ», Δθδφζεηο : Business Plus A.E., Πεηξαηάο. 
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Σα πξφηππα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επί κέξνπο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, 

απνηεινχλ γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο επελδπηέο, 

ηνπ δηάθνξνπο θνξείο ξπζκηζηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, θαζψο θαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα 

γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κέξε, έλα ρξήζηκν εξγαιείν, γηα ην ηη πξέπεη λα αλακέλνπλ φηη 

ζα ηνπο παξαζρεζεί απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

4.8. ρεδηαζκόο Γηελέξγεηαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ. 

 

 

Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, απαηηείηαη λα γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ. Ζ 

κεζνδνινγία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο, αθελφο κε 

ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αθεηέξνπ κε ηηο δηάθνξεο 

ηερληθέο πνπ θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο.
108

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, απαηηείηαη λα έρνπλ 

νξίδνληα, θαηαξρήλ καθξνρξφλην, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ειεγθηηθά αληηθείκελα θαη 

ε ζπρλφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ ηνπο, θαη θαηφπηλ βξαρπρξφλην, δειαδή 

εηήζην, φπνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ε έγθξηζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
109

  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ (Work Program), απνηεινχλ ηνλ νδεγφ γηα ηα βήκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζζνχλ, θαη παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δηδηθφηεξα, απνηειεί κηα ζεηξά απφ ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

(αλαιπηηθά βήκαηα ειέγρνπ), ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζσζηή θαη κεζνδηθή 

δηεθπεξαίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.
110
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα 

θαιχπηνληαη επαξθψο φινη νη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, νη 

νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 410, ελψ ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθπνλνχληαη, πξνβιέπνληαη απφ ην Δπαγγεικαηηθφ 

Πξφηππν 520 θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, θαζψο θαη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
111

  

Σα πξνγξάκκαηα πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ :
112

 

1. Σεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, γηα ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε, 

ηελ εξκελεία θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πιεξνθνξηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

2. Γήισζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ειέγρνπ. 

3. Γηαηχπσζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο, θαη θαζνξηζκφ ηεο έθηαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε θάζε ηνπ. 

4. Πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πιεπξψλ, ησλ θηλδχλσλ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ. 

5. Γήισζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη. 

6. Πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ. 

Αξρηθά θαη πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα πξνεγεζεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ θαη λα εθηηκεζνχλ θαηάιιεια απηέο. Οη 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο είλαη νη εμήο:
113

  

1. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. 

2. Οη πφξνη θαη νη ξνέο ησλ θεθαιαίσλ. 

3. Ζ ξεπζηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

4. Κάζε κνξθήο επηπηψζεηο απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

5. Σν ελδηαθέξνλ θαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζην ζχζηεκα 

ειέγρνπ. 

6. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ δνζνιεςηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζηελ 

εηαηξεία. 
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7. Ζ εκπεηξία ησλ κειψλ, πνπ απαξηίδνπλ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη αζρνινχληαη 

νπζηαζηηθά κε ην δηνηθεηηθφ έξγν. 

8. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ). 

9. Ο ξφινο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

10. Ζ ζπρλφηεηα ησλ κεηαβνιψλ ζε παξαγσγηθφ θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

11. Οη εηαηξηθέο πξάμεηο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. 

ηε ζπλέρεηα είλαη αλαγθαίν λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ή επηξξνήο 

μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ παξαγφλησλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν έιεγρνο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

εθηέιεζήο ηνπ
114

. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο πξνο ηελ 

έθηαζε θαη ηε θχζε ηνπ, επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, ζεκαληηθφηεξνη ησλ 

νπνίσλ είλαη, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα, ε θχζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απαηηνχληαη. 

Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλνο θαη 

λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
115

 

1. Πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθηαζεο 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

2. Απφθηεζε βαζηθψλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

ειεγρζνχλ. 

3. Πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

4. Δπηθνηλσλία κε φινπο φζνπο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνλ έιεγρν. 

5. Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο, κε ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ ζα ειεγρζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ ηνκείο πνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη λα ιεθζνχλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

6. χληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ 

7. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πσο, πφηε θαη ζε πνηφλ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ειέγρνπ. 

8. Απφθηεζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. 
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Ζ δηεξγαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εκπεξηέρεη 

ηελ θαζηέξσζε :
116

 

1. Δπηδηψμεσλ. 

2. Πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ειέγρσλ. 

3. ρεδίσλ ζηειέρσζεο θαη νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 

4. Δθζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπίζεο, κε ηε δηεξγαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ππνβνεζείηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή, αλ 

αλαινγηζζνχκε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Ζ δηαθξίβσζε θαη εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε παξάιιειε ζσξάθηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κειψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δειαδή, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ηξίησλ.
117

  

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο, ηνπ πξνηχπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, απφ ηελ χπαξμε ελφο νξζνχ θαη θαηάιιεινπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πξνζδίδνληαο παξάιιεια ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ρακειφηεξν θφζηνο, θαη ζπλάκα 

αμία.
118

 

 Ζ ρξήζε λέσλ κεζφδσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ε θαηάιιειε αμηνιφγεζή ηνπο, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνθφκηζε ησλ κέγηζησλ σθειεκάησλ, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

παξάιιεια απφ ηελ γηγάλησζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
119

  

 Ζ πνηφηεηα ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα, θαζψο, ην γεγνλφο απηφ, 

αιιά θαη ε νξγαλσηηθή ζεκαζία ηνπ, αλαγλσξίδνληαη, ηφζν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, 

φζν θαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ φηη κέζσ απηνχ (πνηνηηθνχ 
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ειέγρνπ) επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηνλ De 

Angelo (1981), ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ζπλδπαζκέλε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ 

θαη θαηφπηλ αλαθνξάο νπζηαζηηθψλ ιαζψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη πνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ αλεμαξηεζία φζν θαη απφ ηηο γλψζεηο ηνπ 

ειεγθηή. Ζ πςειή πνηφηεηα ειεγθηηθνχ έξγνπ, ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο κπνξεί λα ζέηεη 

πεξηνξηζκνχο ζηηο αθξαίεο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
120

 

 Ζ Διεγθηηθή Μάζεζε, ε νπνία ζεσξείηαη έλα απφ θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, δηφηη εθηφο ησλ άιισλ, κπνξεί λα παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πεγάδνπλ, ηφζν απφ ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία, φζν θαη απφ ηηο ηειηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ κέζσ ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ παξαηίζεληαη. Δπηπξνζζέησο, παξέρνληαη ηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

κάζεζεο, ε απφθηεζε ηεο γλψζεο, ε δηαηήξεζε ηεο θαη ε κεηαθνξά ηεο κέζα ζηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα, ψζηε λα κπνξέζεη λα επσθειεζεί θαηάιιεια. Απφ ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία κπνξνχλ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη νη ίδηνη νη ππάιιεινη λα 

κάζνπλ ηη ζα ειεγρζεί, πσο ζα ειεγρζεί (δηαδηθαζία) θαη γηαηί. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαδίδεηαη ην αίζζεκα επζχλεο θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ψζηε νη 

δηαδηθαζίεο πξηλ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, λα ηεξνχληαη νξζά θαη λα κελ 

απνθιίλνπλ απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη ραξάμεη ε δηνίθεζε, αιιά θαη νη ελέξγεηεο 

πνπ δηελεξγνχληαη λα θηλνχληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ νξίζεη νη εθάζηνηε λφκνη. 

Αθφκε, έλα ζεκαληηθφ ζεκείν απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία 

κάζεζεο είλαη νη εθάζηνηε εθζέζεηο, νη παξαηεξήζεηο θαη ηα επξήκαηα ησλ ειεγθηψλ. 

Μαζαίλνληαο απφ ηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ, κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο 

ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαιείςεσλ, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ εκθάληζε 

θηλδχλσλ.
121

 

 Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο ελδνγελέο θίλεηξν θαη 

αλαθέξεηαη σο κία ςπρνινγηθή πξνδηάζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο επηκέξνπο 

ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα δηάθνξεο φςεηο ηεο εξγαζίαο, δειαδή λα θάλεη θαλείο 

θάηη επεηδή είλαη ελδηαθέξνλ ή απνιαπζηηθφ. Αληίζεηα, ηα θίλεηξα έρνπλ νξηζηεί ζε 

ζρέζε κε ηελ επηκνλή, ην ζζέλνο θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ δηαθξίλνπλ έλα ππάιιειν 
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ζην ρψξν εξγαζίαο, δειαδή λα θάλεη θαλείο θάηη επεηδή νδεγεί ζε κία εμσηεξηθή 

αληακνηβή.
122

 

 Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, π.ρ. δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

εξγαδφκελνη, θ.ά., γηα ηηο απνηπρίεο θαη ηα ιάζε ηνπο, αιιά επίζεο θαη ε γλψκε ηνπο γηα 

ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηνπ πξνθίι θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ.
123

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο φκσο δελ παξνπζηάδεη κφλν πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, πνπ αλαδεηθλχεη θαη 

ηηο ακθηιεγφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγρνκέλσλ, είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Παξαηεξείηαη ζπρλά ην 

θαηλφκελν ν ειεγρφκελνο λα ζέιεη λα δπζρεξάλεη ην έξγν ηνπ ειεγθηή, κε ην λα 

εκπιέθεηαη ζηέθνληαο εκπφδην ζηελ εξγαζία ηνπ ή θαη κε παξέρνληάο ηνπ ηηο 

δεηνχκελεο απφ απηφλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αιιά αθφκα θαη λα απεηιεί ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ κε ζέκαηα απφιπζεο ή κε απνδεκίσζεο ή αθφκα θαη ζέκαηα ηα νπνία 

κπνξεί λα ζίγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα
124

. 

 Ο ραξαθηήξαο ησλ ειεγθηψλ, εθφζνλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ζεηηθνχ ειεγθηηθνχ θιίκαηνο.
125

 

 Ζ κε ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο θαη πνιηηηθήο.
126

 

 Ζ ππέξκεηξε αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, φπσο θαη ε πξφζθαηε αιιαγή 

ηνπο, κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε αδπλακηψλ θαηά ηνλ έιεγρν.
127

 

χκθσλα κε ηνπο Yan Zhang et al. (2006), ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ θαη ηεο αδπλακίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, φπσο ν 

θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ, ε ειιηπήο ζηειέρσζε θαη ε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε
128

. 
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 Οη δηαδηθαζίεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο, δηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο, 

ζπκθσλίεο ινγαξηαζκψλ, θ.ά., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ SOX 302 

θαη 404.
129

 

 

 

4.9. Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο  

 

 

Ο φξνο «Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο» ζχκθσλα κε ην ειεγθηηθφ πξφηππν 400, ζεκαίλεη φιεο 

εθείλεο ηηο αξρέο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηπξφζζεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηηο νπνίεο έρεη θαζηεξψζεη ε δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ
130

 : 

i. Έθζεζε, επηζθφπεζε θαη απνδνρή ζπκβηβαζκψλ. 

ii. Έιεγρν αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

iii. Έιεγρν εθαξκνγψλ πεξηβάιινληνο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, π.ρ. 

κε ηελ θαζηέξσζε ειέγρσλ ησλ : 

 κεηαβνιψλ ζε ειεθηξνληθά ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, θαη 

 πξνζπέιαζεο ζε δεδνκέλα αξρείσλ. 

iv. Σήξεζε θαη επηζθφπεζε ινγαξηαζκψλ ειέγρνπ πξνζσξηλψλ ηζνινγηζκψλ 

v. Απνδνρή θαη έιεγρν ηεθκεξίσλ. 

vi. χγθξηζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ κε εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

vii. χγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηακεηξήζεσλ ηακείνπ, ρξενγξάθσλ θαη απνζεκάησλ κε 

ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία. 

viii. Πεξηνξηζκφ άκεζεο θπζηθήο πξνζπέιαζεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ινγηζηηθά 

αξρεία. 

ix. χγθξηζε θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ ειεγθηή, 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ πιήξε θαηαλφεζε απφ απηφλ (ειεγθηή) ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη εγθαζηδξχζεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα. Ζ 
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θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν, 

ζπκπιεξψλεηαη απφ:
131

 

i. Δξσηήκαηα πξνο ηνπ αξκφδηνπο ηεο Γηνίθεζεο, πξνο ην Δπνπηηθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ζε δηάθνξα νξγαλσηηθά επίπεδα κέζα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, καδί κε 

αλαθνξέο ζηελ ηεθκεξίσζε, φπσο π.ρ., νη δηαδηθαζίεο εγρεηξηδίσλ, νη πεξηγξαθέο 

θαζεθφλησλ θαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο. 

ii. Δμέηαζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη αξρείσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη 

iii. Παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηεο δηνηθήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο θχζεο ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν, 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ζηα ειεγθηηθά θχιια εξγαζίαο, ηελ αληίιεςε πνπ απέθηεζε πάλσ 

ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, καδί κε ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα ηνπο ηπρφλ θηλδχλνπο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα 

θαζηεξσκέλα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ, ηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα, φζν θαη 

ζηνλ θιάδν. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη σο πξνο ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηε 

ζπρλφηεηα, ηελ έγθξηζε, ην επίπεδν αλάιπζεο, ηε δηαλνκή, θ.ά.
132

 

Ζ ζρέζε θφζηνπο/σθέιεηαο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, βαζηθή 

αξρή ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπληεξεηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία.
133

 

Ζ επηινγή ηεο εθαξκνδφκελεο ηερληθήο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη ζέκα θξίζεσο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Κνηλέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηφλνκα ή ζε ζπλδπαζκφ, είλαη νη 

αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο, ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη θαηαζηήζεηο ειέγρνπ θαη ηα 

δηαγξάκκαηα ξνήο. Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε απηήο ηεο ηεθκεξίσζεο, επεξεάδνληαη απφ ην 

κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ηε θχζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο. Δλ θαηαθιείδη, φζν πην πνιχπινθα 
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είλαη ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηφζν 

πην εθηεηακέλε απαηηείηαη λα είλαη ε ηεθκεξίσζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη απφ ηνλ 

ειεγθηή.
134

  

 

 

4.10. ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή 

κνλάδα, πξνθχπηεη απφ ηε δπζθνιία ηεο δηνηθήζεσο λα έρεη ηνλ άκεζν έιεγρν φισλ ησλ 

κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηε ζχγρξνλε επνρή, πνπ νη νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο εμειίζζνληαη δηαξθψο, αλαπηχζζνληαη, θαη απμάλεηαη ν φγθνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Κνπηνχπε Α. (2006), σο χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαιείηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ - δηθιείδσλ αζθάιεηαο, ηα νπνία 

εγθξίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο θαη εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο, 

θαη ηα νπνία αληηζηαζκίδνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηελ άκεζε επίβιεςε ηεο δηνίθεζεο, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο ζηελ άκεζε επίβιεςε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Ζ επηηξνπή COSO, νξίδεη σο χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ θαιχπηεη ζε 

ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε απηή (COSO, 1992), ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κε 

ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ απηέο (νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο), αθελφο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, αθεηέξνπ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο. Οη επηπηψζεηο ελφο αλεπαξθνχο ΔΔ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ειιηπή πιεξνθφξεζε πξνο ηελ δηνίθεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα 

ιαλζαζκέλε ιήςε απνθάζεσλ, κε αμηφπηζηε παξαγσγή πιεξνθνξηψλ πξνο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ εηαηξεία (stakeholders), απάηε, απψιεηα πειαηψλ θαη πνιινχο 
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άιινπο θηλδχλνπο, πνπ ελψ πάληνηε ππάξρνπλ ζαλ πηζαλφηεηα, είλαη δχζθνιν λα 

εκθαληζζνχλ ζε επαξθψο νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ αλάπηπμε ελφο επαξθνχο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΤΔΔ, θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο:
135

  

1. ηελ επαξθή ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε. 

2. ην ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

δειαδή ηεο ζπλαιιαθηηθήο, ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο. Οη ηξεηο απηέο 

ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα είλαη ππεξεζηαθψο αλεμάξηεηεο, θαη λα αζθνχληαη απφ 

πξφζσπα ηα νπνία δελ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηελφ πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ 

δεζκφ. 

3. ηελ θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ην πιαίζην απηφ, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα, ηθαλφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, αιιά θαη πξνζήισζε 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πάληνηε ζηε βαζηθήο αξρή «ν ηακίαο 

απαγνξεχεηαη λα είλαη θαη ν ινγηζηήο» θαη αληίζηξνθα.  

4. ηελ θαζηέξσζε κέηξσλ θπζηθήο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, Παξάιιεια πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κέηξα θαη γηα ηε θπζηθή 

πξνζηαζία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο απνθιείνληαο ηελ πξφζβαζε ζε απηά κε 

αλαξκφδησλ ππαιιήισλ. 

5. ηελ άκεζε έθδνζε ζηνηρείσλ γηα θάζε ζπλαιιαγή, ηα νπνία ζα είλαη πξναξηζκεκέλα, 

θαη επηθπξσκέλα απφ ην αξκφδην πξφζσπν, αιιά θαη ζηελ νξζή ινγηζηηθνπνίεζε ηνπο. 

6. ηε δηελέξγεηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θπζηθψλ επαιεζεχζεσλ, ηφζν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φζν θαη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ηεξεί, απφ πξφζσπν αλεμάξηεην απφ εθείλν πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ζπκθσλία ησλ ηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ. 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ 

ηδίσο ζηφρσλ:
136
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1. Σεο ζπλεπνχο πινπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα. 

2. Σεο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

3. Σεο δηαζθάιηζεο ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ινηπψλ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, θαη πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

4. Σεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, κε ηε λνκνζεζία θαη κε φινπο ηνπο 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη εγθπθιίνπο, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

5. Σεο πξφιεςεο θαη ηεο απνθπγήο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηή. 

Σν ΔΔ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ κνληέιν COSO (1992), 

αλαθέξεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο, ηα ζηειέρε ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο, κε ζθνπφ λα παξέρεη εχινγε δηαβεβαίσζε 

(reasonable assurance), αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε:
137

  

 Σελ αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, δειαδή, κε ηελ εηνηκαζία ζχληαμεο 

θαη δηάζεζεο αθξηβψλ θαη αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ινηπψλ 

νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ.  

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, δειαδή, κε ηελ 

απφδνζε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ νξζή  

δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο, θαη  

 Σε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πθηζηάκελνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη εγθπθιίνπο. 
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 Δπίζεο, επεξεάδεηαη (ΔΔ) απφ ηελ επίδξαζε δχν ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, 

ήηνη:
138

 

1. Απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ηε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ, πνπ θαζνξίδνπλ 

βαζηθά ην βαζκφ απζηεξφηεηαο ηνπ ΔΔ. Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη έλα ΔΔ, εμεγεί ην γεγνλφο, φηη ππάξρνπλ 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δείρλνπλ θαηλνκεληθά άξηηα νξγαλσκέλεο, κέζσ ηεο χπαξμεο 

γξαπηψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, εγθπθιίσλ, πξάμεσλ δηνηθήζεσο, θ.ά., ζηελ πξάμε 

φκσο δελ ηεξνχληαη φπσο ζα έπξεπε, ελψ νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε πεξηνξηζκέλε γξαπηή 

απνηχπσζε ησλ ελεξγεηψλ θαη πξαθηηθψλ, λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηελ 

ίδηα ηελ δηνίθεζε. Σπρφλ απξνζεμίεο θαη ιάζνο εθηηκήζεηο ελεξγεηψλ απνδπλακψλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

2. Απφ ηελ θαζηέξσζε επαξθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ), νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ αλάινγε επηβεβαίσζε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ επηβεβαίσζε απηή, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

απφιπηε, αιιά κφλν ζρεηηθή, θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάκεηξνη, θαη 

ζπγθεθξηκέλνη εγγελείο πεξηνξηζκνί, φπσο νη ελέξγεηεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ΔΔ απφ απηή ή κε εληνιή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο ή αθφκε νη ζπλέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ απάηε, 

θ.ά., πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ φζν θαιά θαη λα ιεηηνπξγεί ην ΔΔ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ΔΔ θξίλεηαη θαη απφ ηε ινγηθή δηαζθάιηζε, 

επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ απνηειεί θαη ην 

βαζηθφ ζηφρν θαηά ην ζρεδηαζκφ θάζε ΔΔ. ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο δηαζθάιηζεο 

εκπεξηέρεηαη ε αληίιεςε, φηη ην θφζηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή 

κνλάδα, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ αλάγθε απηή γηα 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ θφζηνπο θαη νθέινπο, γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, θη επηβάιιεη ηελ χπαξμε νξζνθξηζίαο.
139

 Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, είλαη ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ηνπ απφ ην πξνζσπηθφ, νη 

ζπκπαηγλίεο δηαθφξσλ ζηειερψλ ή θαη αθφκε θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 
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 Δπίζεο, ζχκθσλα ην κνληέιν COSO, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειείηαη 

απφ ηα παξαθάησ πέληε αιιειεμαξηψκελα ζπζηαηηθά κέξε ή ζπληζηψζεο, ε εθαξκνγή θαη 

αλάπηπμε ησλ νπνίσλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ήηνη :
140

  

1. Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ. 

2. Σελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ.  

3. Σα ζεκεία ειέγρνπ – δηαδηθαζίεο.  

4. Σελ πιεξνθφξεζε θαη  

5. Σελ επηθνηλσλία, παξαθνινχζεζε.  

Αλαιπηηθφηεξα, θάζε έλαο απφ ηα πέληε αιιειεμαξηψκελα ζπζηαηηθά κέξε έρεη ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
141

 

1. Πεξηβάιινλ ειέγρνπ: Βαζηθά θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη : 

1.1 Καζνξίδεη ηελ απαξαίηεηε θνπιηνχξα ειέγρνπ ζε θάζε νξγαληζκφ, επεξεάδνληαο 

ηελ ειεγθηηθή ζπλείδεζε θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πεηζαξρία, ηελ 

ζηάζε φισλ ησλ ζηειερψλ έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, 

αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη, ηε ζηάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο. 

1.2 Απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ΔΔ, δηφηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεηζαξρία θαη ηε δνκή ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

1.3 Ζ εκπέδσζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ, σο βαζηθά θξηηήξηα ζηελ αλέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ε 

χπαξμε μεθάζαξσλ νξίσλ επζχλεο θαη δηθαηνδνζίαο. 

2. Δθηίκεζε Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ :  

Πξνζδηνξίδεη θαη αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο πεγέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ειέγρνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

3. εκεία ειέγρνπ – Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο: 

3.1 εκεία ειέγρνπ ηα νπνία είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλα θαη ιεπηνκεξψο 

θαηαγεγξακκέλα ζ‟ έλα απνηειεζκαηηθφ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ : επηζεσξήζεηο 

απφδνζεο, γεληθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο εθαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, εγθξίζεηο, εμνπζηνδνηήζεηο, θπζηθνχο ειέγρνπο επαιεζεχζεσλ, 
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θαηακεηξήζεσλ, ζπκθσληψλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ην δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, κε ην δηαρσξηζκφ έγθξηζεο θαη 

εμνπζηνδφηεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηεο θαηαγξαθήο ηνπο θαη ηεο θχιαμεο ησλ 

ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

3.2 Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο ελλννχκε ηηο πνιηηηθέο, ηνπο κεραληζκνχο, ηα κέηξα θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα δηαζθαιίδνπλ φηη αθνινπζνχληαη θαη 

πινπνηνχληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια 

κέηξα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θηλδχλσλ, θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο. Οη 

Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο : (α) Απηέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, (β) Απηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη (γ) Απηέο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ελαξκφληζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, θαζψο 

θαη κε ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ έρεη πηνζεηήζεη.
142

 

4. Πιεξνθφξεζε/Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία. 

Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, κπνξεί λα είλαη επίζεκν ή 

αλεπίζεκν, θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα λα παξάγεη θαη παξέρεη αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, θαζψο θαη κε δεηήκαηα ζπκκφξθσζεο, 

δηεπθνιχλνληαο ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηηο εμσηεξηθέο επηθνηλσλίεο. 

Βαζηθά θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 

4.1. Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε, ζπιινγή θαη επηθνηλσλία ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθφξεζεο, επίζεκεο ή αλεπίζεκεο, πνπ γίλεηαη κε ην θαηάιιειν κέζν, ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν θαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζα επηηξέπεη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά 

ηνπ. 

4.2. Ζ πξφζβαζε ησλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ 

απαξαίηεηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε 
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απηφ δηαδξακαηίδεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο, ζην νπνίν εμάιινπ 

επηθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο θαη νη ειεγθηέο. 

4.3. Ζ ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο, ε νπνία γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ. Απνηειεί γεγνλφο, ζην νπνίν επίζεο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο θαη νη ειεγθηέο. 

5. Παξαθνινχζεζε. 

5.1 πλερήο αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε 

πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αμηνιφγεζε 

επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ησλ πέληε πξναλαθεξφκελσλ αιιεινεμαξηψκελσλ παξαγφλησλ ηνπ ΔΔ. Δπίζεο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΔΔ ψζηε λα επηηπγράλεη ην ζθνπφ 

ηνπ. 

5.2 πλδπαζκφο δηαξθψλ θαη πεξηνδηθψλ αμηνινγήζεσλ θαηά ηε ξνή ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

5.3 Γηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ηεο 

απφδνζεο ηνπ ΔΔ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Καη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ, επίζεο ε αμηνιφγεζε επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε, ηελ εθαξκνγή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ησλ πέληε πξναλαθεξφκελσλ 

αιιεινεμαξηψκελσλ παξαγφλησλ ηνπ ΔΔ. Δπίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΔΔ ψζηε λα επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηνπ. 

5.4 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο). 

Πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο 

π.ρ. ν δηαξθήο έιεγρνο ησλ θαηαγγειηψλ ησλ πειαηψλ, ε επηζεψξεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ εθζέζεσλ, ν έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε επίπεδα θαηψηεξα ησλ 

δηεπζπληψλ παξαγσγήο. 

Ζ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΔΔ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ε άξζε ησλ εγγελψλ 

πεξηνξηζκψλ απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, απνβιέπνπλ ζηε κείσζε ησλ θαηλνκέλσλ 

απάηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ δηεζλή πνιπεζληθφ νίθν νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
143
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Πίλαθαο 3: Αηηίεο Απάηεο 

Πησρφο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 59 % 

Παξαβίαζε θαλφλσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε πξνηξνπή ηεο Γηνίθεζεο 36 % 

πκπαηγλία κεηαμχ ζηειερψλ ή κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 33 % 

Έιιεηςε ειέγρνπ ησλ Γηεπζπληψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 6 % 

Πησρή ή αλχπαξθηε πνιηηηθή Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 7 % 

Πεγή: KPMG, 1998 Fraud Survey (New York: KPMG, 1998). Used with permission of KPMG 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ΔΔ ζηε ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή, είλαη 

άκεζα εμαξηψκελε απφ ην εάλ ην ζχζηεκα απηφ είλαη :
144

  

 Οηθνλνκηθφ, δηφηη νη ππεξβνιηθά πνιινί έιεγρνη θνζηίδνπλ θαη ζε ρξφλν θαη ζε 

ρξήκα. 

 Οπζηψδεο, ψζηε λα κεηξάηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί. 

 Καηάιιειν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ειεγρφκελνπ ηνκέα, θαη λα απεηθνλίδνληαη κε αθξηβή ηξφπν ηα ζπγθεθξηκέλα 

γεγνλφηα πνπ ζα κεηξεζνχλ. 

 χκθσλν, ψζηε λα ζπκθσλεί κε ηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή θαη θηινζνθία ειέγρνπ. 

 Δπίθαηξν, δηφηη νη αλεπίθαηξεο πιεξνθνξίεο είλαη αθαηάιιειεο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο. 

 Απιφ, δηφηη ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο αλζξψπνπο  πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Λεηηνπξγηθφ, δηφηη ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφο κε έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θαη λα κε δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη, είλαη πξνθαλήο ε αλάγθε χπαξμεο ελφο 

θαινζρεδηαζκέλνπ ΔΔ, πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηηο εμειίμεηο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζα είλαη 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν, ψζηε λα θαζίζηαηαη αμηφπηζην, απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη 

λα κελ ζα αθήλεη πεξηζψξηα λα ζπληειείηαη ε απάηε. Δληνχηνηο φκσο, πνιιέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ κε ζνβαξέο αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, 

παξά ην γεγνλφο φηη απηέο εληνπίδνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο δφιησλ πξαθηηθψλ 
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ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ εκπεηξηθέο 

έξεπλεο
145

. 

 

 

4.4. Γηθιείδεο Αζθαιείαο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, απνηειεί ηε βαζηθή παξάκεηξν επηηπρίαο 

εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κέζσ ηεο 

αλίρλεπζεο θαη ηεο έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, θπξίσο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ, κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα βξεζεί αληηκέησπε απηή. Έρνληαο σο 

απψηεξν ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, απηέο πξέπεη λα επηδξνχλ νξγαλσηηθά, 

πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά. Δπίζεο, βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπο, απνηεινχλ, ηφζν ε θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ην ζχλνιν 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φζν θαη ην λα δηαθξίλνληαη απφ ζαθήλεηα, 

πιεξφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη εγθπξφηεηα..
146

 

Οη δηθιείδεο αζθαιείαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ην 

αληηθείκελν ηνπο, θαηαηάζζνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ήηνη, ζε θαζνδεγεηηθνχ ή 

νξγαλσηηθνχ, πξνιεπηηθνχ θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ
147

. Αλαιπηηθφηεξα:
148

 

 Καζνδεγεηηθέο ή Οξγαλσηηθέο δηθιείδεο: είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηε βαζηθή 

νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζνδεγψληαο 

ζπκβνπιεπηηθά ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, θ.ά.. 

 Πξνιεπηηθέο δηθιείδεο: είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάδεημε ή/θαη ηελ απνηξνπή 

εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ιαζψλ ή/θαη παξαιείςεσλ, ζρεηηθά κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Αλ θαη νξηζκέλνη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ, 

φηη νη πξνιεπηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο 

θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο, απ‟ φηη νη θαηαζηαιηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, δηφηη 
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απνηξέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηάθνξεο άιιεο απψιεηεο θαη κεηψλνπλ δηάθνξνπο 

εληνπηζκέλνπο θηλδχλνπο, εληνχηνηο θαλέλαο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη 100 % φπσο έρεη ζρεδηαζζεί θαη δελ κπνξεί λα είλαη αιάλζαζηνο
149

. 

 Καηαζηαιηηθέο δηθιείδεο: είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξέκβαζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπηζηνχλ απνθιίζεηο απφ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ζε κέηξα πνπ είλαη δπλαηφ λα ιεθζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπίζεο, κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη εληνπίδνπλ ηα ιάζε θαη ηηο 

παξαιείςεηο εθείλεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο πξνιεπηηθέο 

δηθιείδεο αζθαιείαο, επεηδή πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαηά ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκβνχλ.
150

 

 Αλάινγα κε ην εχξνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, νη δηθιείδεο αζθαιείαο, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο γεληθέο θαη ζηηο 

εηδηθέο, ήηνη:
151

  

1. Γεληθέο δηθιείδεο αζθαιείαο: Δίλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε :  

1.1. Σε γεληθή νξγαλσηηθή δνκή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία θαιχπηεη ζέκαηα 

δηακφξθσζεο θαη θαζηέξσζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην ελδεδεηγκέλν επίπεδν επζχλεο, 

εθαξκφδνληαη θαη πινπνηνχληαη κε ζπλέπεηα απφ νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα, θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα ζηειέρσζεο  ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

ηξφπνπο δηαρσξηζκνχ ησλ επζπλψλ. Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη : 

i. Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε 

ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο. 

ii. Όινη νη εξγαδφκελνη ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα είλαη ππφινγνη γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο. 

iii. Να ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ επζπλψλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ θάζε ζηειέρνπο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

iv. Να ππάξρεη επηκεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ ζηειερψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ν 

απνθιεηζηηθφο ρεηξηζκφο ελφο ζέκαηνο ή κηαο ζπλαιιαγήο, θαζψο επίζεο, θαη 

λα απνθιείεηαη ε ζπγθέληξσζε ζην ίδην πξφζσπν, ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 
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ιεηηνπξγηψλ, ήηνη, ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ηεο 

δηαθχιαμεο . 

v. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα είλαη 

επαξθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε θη επθξηλήο κεηάδνζε ησλ νδεγηψλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη. 

vi. Οη εξγαδφκελνη λα δηαζέηνπλ επαξθή πξνζφληα θαη γλψζεηο, αληίζηνηρα ησλ 

θαηερφκελσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη λα ηπγράλνπλ επαξθνχο εθπαίδεπζεο, πξηλ 

ηελ αλάζεζε θαη αλάιεςε λέσλ θαζεθφλησλ. 

1.2. Σελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ 

ππεξεζίεο νηθνλνκηθήο θχζεσο. Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη : 

i. Να ζπληάζζνληαη αλαιχζεηο ζε πξνυπνινγηζηηθή θαη πξαγκαηηθή βάζε, κε 

ηαπηφρξνλε δηεξεχλεζε ησλ ηπρφλ απνθιίζεσλ. 

ii. Να ζπληάζζνληαη πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο αλά ηνκέα επζχλεο, ζηηο 

νπνίεο ζα εληνπίδνληαη θαη ζα επεμεγνχληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. 

iii. Να πηνζεηνχληαη δηαδηθαζίεο ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηα 

αληίζηνηρα, πνπ παξάγνληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, φπσο, νη νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, ην ηκήκα παξαγσγήο, θ.ά. 

iv. Να ζηειερψλνληαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κε θαηάιιεια, άξηηα 

θαηαξηηζκέλα θαη αμηφπηζηα πξφζσπα. 

v. Να πηνζεηνχληαη θαη λα θαζηεξψλνληαη ελδεδεηγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη απνηππσκέλεο κε επθξίλεηα θαη ζαθήλεηα ζε 

εγρεηξίδηα. 

1.3. Σελ πξνζηαζία θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο ή ινηπψλ 

ηξίησλ. Καη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη : 

i. Να ζεζπίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δηαζθαιίζεηο, ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

ii. Να δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη. 

2. Δηδηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο: Δίλαη απηέο πνπ έρνπλ σο ζηφρνπο: 

2.1 Σελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο εμνπζηνδφηεζεο γηα πξφζβαζε. 

2.2 Σελ νξζή ινγηζηηθή απεηθφληζε, θαη 

2.3 Σελ επαξθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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Ζ δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

θη ελεξγεηψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εγθαζίδξπζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο, φηη ζα πξέπεη πάληνηε λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία, κεηαμχ ηνπ «θφζηνπο ηνπ 

ειέγρνπ», θαη ηεο «δεκίαο» πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ νξηζκέλσλ 

ειεγθηηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη ζην φηη είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηπρφλ παξελεξγεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ηνπ επηδεηνχκελνπ 

βαζκνχ αζθαιείαο θ.ά. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην ελδερφκελν επηθάιπςεο ηνπ 

θηλδχλνπ απφ άιιεο παξεκθεξείο δηαδηθαζίεο.
152
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  5  

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & Ο.Σ.Α. 

 

 

5.1. Δηζαγσγηθά 

 

 

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά αλαθέξνληαη κεξηθά γεληθά ζηνηρεία γηα ηνπο ΟΣΑ θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Καηαγξάθεηαη 

ε εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην «Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ΟΣΑ, θαη νξίδνληαη νη 

έλλνηεο «Απηνηέιεηα» θαη «Δπνπηεία», νη νπνίεο είλαη έκκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη αλαιχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηηο δηεζλείο θαηεπζχλζεηο πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ, ζην ηη πεξηιακβάλνπλ, 

ζην ξφιν ηνπο, θαη ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ζην «Δγρεηξίδην Καιψλ 

Πξαθηηθψλ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε «Γεκφζηα εζηθή ζε ηνπηθφ επίπεδν», 

θάλνληαο ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ «έιεγρν απφδνζεο» πνπ πξνβιέπεη ην εγρεηξίδην. Ύζηεξα, 

παξαζέηνπκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηε κεζνδνινγία, ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο, 

θάλνληαο ζχγθξηζε απηψλ. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηθλχεηαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε δηελέξγεηαο 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, ηα πιενλεθηήκαηά ηεο 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε επξσπατθνχο ΟΣΑ. Σέινο, 

αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ΓΠΔ πνπ είλαη ζρεηηθά θαη κε ηε δηελέξγεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ. 

Οη Ο.Σ.Α. είλαη απηνδηνηθνχκελα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έρνπλ ζθνπφ 

ηελ δηεπζέηεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, δηεπζχλνληαη απφ αηξεηά φξγαλα θαη έρνπλ 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ε νπνία νξίδεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ ζπληάγκαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
153

 «Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο 

δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 
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επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο  θνηλσλίαο» 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε βξίζθεηαη ζε έλαλ λέν θχθιν πνπ δηαθξίλεη ηελ κέρξη 

ηψξα πνξεία ηεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ ξφισλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο.
154

 Ζ ζπλερήο κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α., νη ζπλερψο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη νη πηέζεηο γηα επίιπζε ησλ πνιιψλ θαη ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ, νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ, αλαγθάδνληαη γηα ηελ εμεχξεζε 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ηνπο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζηελ Διιάδα, πνπ ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ πηνζέηεζε ζε 

εζληθφ επίπεδν ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζεκαίλεη γηα ηνπο Ο.Σ.Α. φηη ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ γλψξηδαλ 

έσο ηφηε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη επηπηψζεηο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζηνπο 

Ο.Σ.Α. ζα είλαη ζεηηθέο, εθ‟ φζνλ βέβαηα ζα είλαη ζε ζέζε θαη ζα έρνπλ πξνεηνηκαζζεί 

θαηάιιεια γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη
155

. Ζ ζχγρξνλε 

εκπεηξία δείρλεη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δηζηάδεη λα 

πξνρσξήζεη ζε κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, δηφηη απηφ πξνυπνζέηεη θαη κηα 

θαηαξρήλ παξαδνρή ηεο χπαξμεο ηεο δηαθζνξάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νθείινπκε λα 

θέξλνπκε ζην κπαιφ καο φηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, εμαζθαιίδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπληειεί ζηελ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ, ζηε βειηίσζε ηεο παξνρήο δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ ηφλσζε ηεο 

δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο θαη ελ ηέιεη βνεζάεη λα θαηαθηεζνχλ πνιηηηθνί ζηφρνη
156

. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο δχλαηαη φρη κφλν λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή 

ελδπλάκσζε ηνπ δήκνπ, αιιά θαη λα ζέζεη ζε λέεο βάζεηο ηε ζρέζε κεηαμχ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη πνιηηψλ. 

Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηε δηαθζνξά, πξέπεη λα 

αλαιχνληαη θαη λα δηνξζψλνληαη κε δξάζεηο πνπ απνθαζηζηνχλ ηα θίλεηξα, ελψ δελ ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη έδαθνο γηα αθφκα πεξηζζφηεξεο ξπζκίζεηο θαη απζηεξφηεξνπο 
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δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο
157

. Αλέθαζελ ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ είρε αξλεηηθή ρξνηά ζηελ 

Διιάδα, ελίνηε θαη ζην εμσηεξηθφ, αιιά δελ ζα πξέπεη γηα θαλέλα ιφγν λα επηθαινχκαζηε 

ζηηο κλήκεο καο ηπρφλ απζαηξεζίεο ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγνχκε ηελ 

νινθιεξσηηθή απνπζία ηνπ. Ο έιεγρνο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θφβεηξν, αιιά 

θπξίσο σο εξγαιείν θαη κέζνδνο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηνλ ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη 

απνηειεζκαηηθέο, απνδνηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπηθέο ππεξεζίεο
158

. 

Δπηπξφζζεηα, ν έιεγρνο κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ηνπ κνξθή, κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εζσζηξέθεηαο ησλ Ο.Σ.Α.. Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα 

δηέπεη φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο απηψλ (πνιηηηθή δηαθάλεηα), θαζψο αθφκε θαη ην 

ζπλνιηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο Ο.Σ.Α..  

Δπίζεο, ε πιήξεο θαη νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 

ηνπο Ο.Σ.Α., ζα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζην δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γεγνλφο ην νπνίν εληζρχεηαη απφ ηε δεκηνπξγία θαη ζπλερή 

ελεκέξσζε ζρεηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πνπ επηηξέπεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Ο.Σ.Α.. 

 

 

5.2. Η Πξόβιεςε Σνπ Δ.Υ.Σ.Α. 

 

 

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο πξνβιέπεη φηη
159

: 

«Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ δηθαίσκα, ζην πιαίζην ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζε επαξθείο 

ίδηνπο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ειεχζεξα θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Οη πφξνη ησλ Ο.Σ.Α. πξέπεη λα είλαη αλάινγνη κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην χληαγκα ή ην λφκν θαη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 
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πφξσλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνπηθνχο θφξνπο θαη ηέιε, ην χςνο ησλ νπνίσλ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα νξίδνπλ κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ». 

 Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ελαξκφληζε ησλ πφξσλ κε ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε ηνπ θφζηνπο 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά Ο.Σ.Α. 

Σέινο, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ Ο.Σ.Α. λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο «κε θαηάιιειν 

ηξφπν, φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο παξνρήο ζε απηνχο ησλ θαηαλεκφκελσλ πφξσλ, νη νπνίνη, 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, δελ πξέπεη λα πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ ζρεδίσλ, 

αιιά λα ζέβνληαη ηε ζεκειηψδε ειεπζεξία ηεο πνιηηηθήο ησλ Ο.Σ.Α. ζηα δηθά ηνπο πεδία 

αξκνδηφηεηαο». 

 

 

5.3. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή  

 

 

Αξρηθά κε ην ζεζκηθφ θαζεζηψο ηνπ Β.Γ. ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 1834, νη Γήκνη 

θαηαηάρζεθαλ ζε ηξεηο "ηάμεηο" αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ. ε θάζε ηάμε αληηζηνηρνχζε 

δηαθνξεηηθφο αξηζκφο δεκαξρηαθψλ παξέδξσλ θαη ππήξμε δηαθνξά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν 

δηνξηζκνχ ηνπ Γεκάξρνπ. Δλ νιίγνηο, ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην ζπλδέζεθε θαη ηφηε κε 

δηαθνξέο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Μεηέπεηηα, ην νξγαλσηηθφ ζρήκα 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εηζήγαγε ν λ. ΓΝΕ/1912, ζεκειίσζε ηε 

δηηηή ηππνινγία ησλ ΟΣΑ ζηε βάζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ 

νηθηζκψλ. Ζ ακθηζβήηεζε φκσο θαηά ηνπ δεκνηηθνχ ζεζκνχ, νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κε απζηεξά πιεζπζκηαθά θαη εκκέζσο ρσξνηαμηθά θξηηήξηα ησλ αζηηθψλ νηθηζηηθψλ 

ελνηήησλ, νη νπνίεο πξνζέιαβαλ αληίζηνηρε δηνηθεηηθή κνξθή, σο δήκνη. Σν ζχλζεκα ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ ζπλνηθηζκψλ, επέλδπζε ηδενινγηθά έλα εχπιαζην ζεζκηθφ πιαίζην 

αλαγλψξηζεο ησλ θνηλνηήησλ θαη ζπλέβαιε ζην επίκαρν θαηλφκελν ηεο πνιπδηάζπαζεο 

θαη ηεο ίδξπζεο εμαξρήο κε βηψζηκσλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ. Πάλησο, σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θνηλνηήησλ δελ πξέπεη λα δηαθχγεη απφ ηελ πξνζνρή καο ε θαζηέξσζε 

θαη ιεηηνπξγηθψλ θξηηεξίσλ, φπσο ε χπαξμε ή ε ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ζρνιείνπ 

ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο. Σν θαηλφκελν ηεο ζέζπηζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ζπλαληάηαη θαη ζε επξσπατθέο ρψξεο, ραξαθηεξηζηηθφηεξε ησλ 

νπνίσλ είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο. Τπάξρνπλ πάλησο θαη πνιιέο πνπ έρνπλ εληαίν 
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ηχπν αλεμάξηεηα απφ πιεζπζκφ ή νηθηζηηθή κνξθή, γεγνλφο πνπ ζπλήζσο ζρνιηάδεηαη 

απφ ηνπο εηδηθνχο σο αξλεηηθφ. ηε ρψξα καο παξαηεξήζεθε κία αλαθφινπζε θαηάζηαζε: 

ελψ ε αξρηθή δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ Γήκνπ θαη Κνηλφηεηαο είρε ζεκειησζεί ζε 

πιεζπζκηαθά θαη ρσξνηαμηθά θξηηήξηα, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε ζεηηθφ γλψξηζκα γηα ην 

ζχζηεκά καο, ζηε ζπλέρεηα ε κελ Κνηλφηεηα έκεηλε θαζεισκέλε ζηα δεδνκέλα ηνπ 1912, 

ν δε Γήκνο έγηλε θαηαλνεηφο σο αμηνινγηθή νληφηεηα αλψηεξε ηεο Κνηλφηεηαο θαη έηζη 

επηδηψθεηαη ε κεηεμέιημε Κνηλνηήησλ ζε Γήκνπο, κεηαβάιινληαο ην αξρηθφ πεξηερφκελν 

ηεο δηαθνξάο. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη ε ζεζκνζέηεζε Γήκσλ πνπ έρνπλ εληαίν ζεζκηθφ 

πιαίζην, αιιά θξίζηκεο πιεζπζκηαθέο θαη ρσξνηαμηθέο δηαθνξέο.  

 Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νξζνινγηθφηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, αιιά θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, πξνηάζεθε κε ην πξφγξακκα «Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο» ε εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο ηχπσλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. Ωο πξνο ην 

βαζηθφ νλνκαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ, γηα ηζηνξηθνχο αιιά θαη δενληνινγηθνχο ιφγνπο, 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «Γήκνο», θαη δηαθξίλνληαη (Γήκνη) ζε εηδηθνχο ηχπνπο θαη 

ζηνλ θαζέλα λα αλαινγνχλ ηδηαηηεξφηεηεο, ηφζν σο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, φζν θαη 

σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο. Δπίζεο είλαη ρξήζηκν λα επηζεκαλζεί, φηη νη επηζεηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί ησλ ηχπσλ ησλ Γήκσλ, δελ πξέπεη λα απνηππσζνχλ θαη ζην λνκηθφ 

πιαίζην. Άιισζηε, ε δηάθξηζή ηνπο έρεη κφλν ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απνηειεί 

αμηνινγηθή ή νξγαλσηηθή δηάθξηζε ΟΣΑ. Με ην πξφγξακκα «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο», 

ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ απνηεινχζαλ νη 901 δήκνη θαη 133 θνηλφηεηεο
160

, θάλνληαο έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, εθαξκφδνληαο ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλελψζεηο. 

 

 

5.4. Σν Πξόγξακκα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» - Θεζκηθό Πιαίζην Ο.Σ.Α  

 

 

Απφ ην 2011, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ γλσζηνχ θαη σο πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»
161

, 

επαλαζεκειηψλεηαη ε λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
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Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία κεηαξξπζκίζηεθε ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο, θαη 

επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ 

νξγάλσλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. Μεηψζεθε δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ Γήκσλ απφ 901 ζε 

κφιηο 325, ελψ θαηαξγήζεθαλ φιεο ηηο Κνηλφηεηεο, θαη ζπζηήζεθαλ θαη 7 αηξεηέο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 Ννκαξρηψλ σο 

δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α. απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ο.Σ.Α., ε αχμεζε ηεο ζεηείαο 

ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε 

βαζκνχ. Κξηηήξην ήηαλ λα κελ ππάξρεη Γήκνο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 25.000 θαηνίθσλ 

ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή 10.000 γηα ηελ ππφινηπε 

ρψξα, κε εμαίξεζε κφλν γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ην πιεζπζκηαθφ θαηψηαην φξην 

ηέζεθε ζηηο 2.000 θαη ζηα λεζηά, φπνπ πξνθξίζεθε ε ινγηθή «έλαο Γήκνο αλά λεζί», πιελ 

ησλ δχν κεγάισλ, Κξήηεο θαη Δχβνηαο. Δπίζεο, πξνέθπςαλ 13 Πεξηθέξεηεο πνπ 

παξέκεηλαλ ζηα ίδηα γεσγξαθηθά φξηα κε ηηο πξψελ Πεξηθέξεηεο, αιιά πιένλ απνηεινχλ 

Γεπηεξνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. κε αηξεηφ πεξηθεξεηάξρε θαη ζπκβνχιην, αλαιακβάλνληαο κέξνο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαη 74 ζπλνιηθά Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο, ζηε ζέζε ησλ 50 Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ 19 Δπαξρείσλ. 

πζηάζεθαλ 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, πνπ δελ ππήξραλ, αλαιακβάλνληαο ζε γεληθέο 

γξακκέο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ παιαηψλ θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ, κε επηθεθαιήο ηνπο ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Πεξίπνπ 6.000 Ννκηθά 

Πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ, κεηψλνληαη ζε πεξίπνπ 1.500 κέζσ ζπλελψζεσλ ή 

θαηαξγήζεσλ, κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ 60.000 πεξίπνπ κειψλ ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 40.000 κέιε ειαρηζηνπνηψληαο ζεκαληηθά κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο 

ηφζν ην νηθνλνκηθφ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηελ 

ίδξπζε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ζηνπο Ο.Σ.Α.. 

Ζ αλακφξθσζε απηή ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ 

θαηέζηεζε πην επέιηθηε θαη πην απνηειεζκαηηθή, κεηψλνληαο γηα ηνπο πνιίηεο ην θφζηνο 

πνπ αθνξά ζηελ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ηνπο, ηεο επνλνκαδφκελεο γξαθεηνθξαηίαο, θαη 

ηαπηφρξνλα έδσζε ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ. 
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εκαληηθή θξίλεηαη ε πξφλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», γηα εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ησλ ππεξρξεσκέλσλ Γήκσλ, κε ηαπηφρξνλε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ γηα ηε ιήςε δαλείνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ 

ηα ζπλήζε πεξηζηαηηθά ππεξδαλεηζκέλσλ Γήκσλ, ηα νπνία έρνπλ επηπηψζεηο φρη κφλν ζην 

ρξένο θάζε Γήκνπ, αιιά θαη ζην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο.  

Σαπηφρξνλα, δηακνξθψζεθε έλα πιαίζην δηαθάλεηαο θαη επλνκίαο, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα έρεη πξφζβαζε ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, ψζηε λα 

ελδπλακψλνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, αιιά θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ απζαηξεζία ηεο 

εμνπζίαο. Παξάιιεια, πξνθπιάζζεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο απηνδηνίθεζεο απφ ηελ άδηθε 

πνιιέο θνξέο θαρππνςία πνπ ζπλνδεχεη ηηο πξάμεηο ηνπο θαη θαζηεξψλνληαη φξγαλα 

ζεζκνζεηεκέλεο δηαβνχιεπζεο, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα απνθάζεσλ ηεο Σ.Α. λα είλαη 

αλνηρηφ ζε δηάινγν κε ηνλ πνιίηε. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ζηε δηαρείξηζε, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά 

ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Ο.Σ.Α. ε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηξηκεληαία έθζεζε γηα ηελ πνξεία εθηέιεζήο ηνπ. Πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ Καιιηθξάηε δελ 

ππήξρε θακία αληίζηνηρε πξφβιεςε. Δπίζεο θάζε απφθαζε, θαη βέβαηα θάζε απφθαζε γηα 

νπνηαδήπνηε δαπάλε, Γήκνπ, Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ή Πεξηθέξεηαο, ππνρξεσηηθά 

αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, θαη κφλν έηζη κπνξεί λα εθηειεζηεί , αθνχ θαη ε απηνδηνίθεζε 

ππάγεηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ». Δπηπιένλ, θακία δαπάλε Πεξηθέξεηαο, Γήκνπ ή 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ή Ν.Π.Γ.Γ., δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ δελ έρεη πεξάζεη 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αληίζεηα, πξηλ ηνλ «Καιιηθξάηε» 

θακία δεκνηηθή επηρείξεζε θαη Ν.Π.Γ.Γ. δελ ππφθεηλην ζε απηφ ηνλ έιεγρν. ε 

ζπλδπαζκφ πάλησο κε ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, θαηνρπξψλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ  γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο Σ.Α.
162

. 

Σα βαζηθά αηξεηά φξγαλα ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ζπληζηψληαη κε ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο», είλαη : «Ο δήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ νηθνλνκηθή 

επηηξνπή, ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν»
163

 

Δπηπιένλ, ν «Γεκνηηθφο Αληηπξφζσπνο» γηα ηελ θαη‟ νίθνλ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ 

πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηνπο Γήκνπο ή ζηα Κ.Δ.Π., ν 

«πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο» πνπ έρεη σο απνζηνιή ηελ έγθαηξε 
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 σηεξέιεο, Γ. (2002), Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο κεηά ηε 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, Δθδ. Πξνζθήλην, Αζήλα. 
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 Παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 3852/‟10. 
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θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ 

αξρψλ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο» θ.α. Δπίζεο, ζεζπίδεηαη ε «Κάξηα 

ηνπ Πνιίηε - Γεκφηε», κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχλ νη δεκφηεο λα εθδίδνπλ ειεθηξνληθά 

ρξήζηκα πηζηνπνηεηηθά ή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα. 

 

 

5.5.  Βαζηθέο Έλλνηεο Έκκεζα πλδεδεκέλεο Με Σνπο Ο.Σ.Α.  

 

 

Γχν είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο 

απηνδηνίθεζεο, ε απηνηέιεηα θαη ε επνπηεία, ήηνη 
164

: 

1. Απηνηέιεηα: ζεκαίλεη φηη θάζε νξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ, 

αζθεί δεκφζηα δηνίθεζε κε δηθή ηνπ επζχλε, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε δηαηαγέο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα δεκφζηαο εμνπζίαο. Ο ηνπηθφο 

νξγαληζκφο απνθαζίδεη αλ ζα εθηειέζεη θαη ζα δηεθπεξαηψζεη θάπνηα ηνπηθή ππφζεζε, 

ζηα πιαίζηα φκσο ηεο λνκηκφηεηαο, δειαδή ησλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ θξάηνπο. 

2. Δπνπηεία: Ζ επνπηεία κε ηνλ επξχ νξηζκφ δηαρσξίδεηαη ζε λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή θαη 

δηνηθεηηθή. Οη δχν πξψηεο θαηέρνπλ ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην λα αλήθνπλ ζην 

κνλνπψιην ηνπ θξάηνπο, ελψ ε δηνηθεηηθή επνπηεία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ δηνηθεηηθή επνπηεία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη εθθξάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηδηαίηεξα 

αλάκεζα ζηνπο ειέγρνληεο θαη ηνπο εμαξηεκέλνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

επαγξχπλεζε γηα πξάμεηο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ λφκν (λνκηκφηεηα), δειαδή, γηα 

λα είλαη έγθπξε κία απφθαζε π.ρ. ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη πξψηα λα 

ππάξρεη έγθξηζε απφ ηελ αληίζηνηρε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγεηαη ν θάζε δήκνο, σο 

πξνο ηελ λνκηκφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαη φρη πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα. Ωζηφζν, ε 

δηνηθεηηθή επνπηεία δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο πνπ είλαη θαζνξηζκέλεο απφ ην 

χληαγκα: α) ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη θαηαζηαιηηθφο θαη φρη πξνιεπηηθφο, β) ν 

έιεγρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ λνκηκφηεηα θαη φρη ηελ ζθνπηκφηεηα, γ) ε επνπηηθή 
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 Μπέζηια-Μαθξίδε, Δ., (1999) «Ο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ην «ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Δθδφζεηο άθθνπια Ο.Δ., Θεζζαινλίθε. 
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αξρή δελ κπνξεί λα κεηαξξπζκίδεη ηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, δειαδή 

λα ηηο αιινηψλεη ή λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί δηθά ηνπ ζηνηρεία δ) ε επνπηηθή αξρή δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, θαζψο κία 

ηέηνηα ελέξγεηα ζα θαηαξγνχζε ηελ Σ.Α.. 

 

 

5.6.  Γηεζλείο Καηεπζύλζεηο Πεξί Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπο ΟΣΑ 

 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο 

δξάζεσλ, απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέρξη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφο θξίλεηαη ν 

ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλφλεο θαη ηε 

δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Σ.Α.. 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΗΗΑ (2012), νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο 

θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο, απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΗΗΑ (2012), πξνθχπηεη φηη ν έιεγρνο 

απφδνζεο, απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

Ο.Σ.Α. θαη εθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη θαηαζηάζεσλ, 

εκπεξηέρνληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ:
165

  

i. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκφδνληαη.  

ii. Σελ απνδνηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ηηο δαπάλεο, 

ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ πφξσλ θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 
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iii. Σελ νηθνλνκηθφηεηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

iv. Σε ζπκκφξθσζε κε ην επξχηεξν ζεζκηθφ, λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

v. Σελ αμηνπηζηία ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο ζηα ππφινηπα ειεγθηηθά φξγαλα, 

φπσο είλαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη δείθηεο απφδνζεο. 

vi. Σελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ, θαη  

vii. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ.  

Οη Δπξσπατθέο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηo δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ αλαδεηθλχνληαη θαη απφ ην Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ, ζρεηηθά κε 

ηε δεκφζηα εζηθή ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 2006 απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν είλαη έλα θείκελν, πνπ δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθφ, 

αιιά παξέρεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

ΟΣΑ ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζθφπηκεο ή φρη θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο (Council of Europe, 2006). Αθφκε, 

πξνηείλεη ζηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, φηη ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., ζεζπίδνληαο πξφηππα αλαθνξηθά κε 

ηελ επνπηεία ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο, ελψ παξάιιεια πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο 

επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θάζε Ο.Σ.Α., εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κέγεζφο 

ηνπ δελ ην επηηξέπεη, νπφηε θαη πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθέο εηαηξίεο ειέγρνπ. 

Δπίζεο, ην Δγρεηξίδην εζηηάδεη θαη ζε δεηήκαηα απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, σο κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζε 

δεηήκαηα δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη, πξνηείλεηαη 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, σο εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ελφο ειέγρνπ απφδνζεο, εθηφο ησλ 

ειέγρσλ λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ.  
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χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΗΗΑ (2009), ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. χκθσλα κε ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ΗΗΑ (2012), ε Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα 

πξέπεη:
166

  

 Να ιεηηνπξγεί κεηά απφ επίζεκε εμνπζηνδφηεζε, θαηά πξνηίκεζε κέζσ ζπγθεθξηκέλεο 

λνκνζεζίαο. 

 Να πξνζιακβάλεη θαη αλεμάξηεηα ησλ ΟΣΑ κέιε πνπ έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο πεξί 

ειέγρνπ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

 Να πξνεδξεχεηαη απφ έλα κέινο εθηφο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαθνξψλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε.  

 Να αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο λνκνζεηηθήο θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο.  

 Να επηβιέπεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, θαη  

 Να παξέρεη γεληθή επνπηεία φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Σέινο, επεηδή ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, δίλεη ην 

δηθαίσκα ζηνπο εζσηεξηθνί ειεγθηέο, λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ηε ινγνδνζία, ηηο εζηθέο πνιηηηθέο πξαθηηθέο, ηε δηαρείξηζε 

έξγσλ, ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηεο δηαθζνξάο, ηε ρξήζε θαη αλάπηπμε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαη άιινπο ηνκείο δσηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α..  
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5.7. Σν «ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ» Σνπ πκβνπιίνπ Σεο 

Δπξώπεο Γηα Σε «ΓΗΜΟΙΑ ΗΘΙΚΗ Δ ΣΟΠΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ» 

 

 

ην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πηνζεηήζεθε ην 2006 ην «Δγρεηξίδην Καιψλ 

Πξαθηηθψλ», πνπ απνηειεί ην πξψην κέξνο ηνπ θαθέινπ «Γεκφζηα εζηθή ζε ηνπηθφ 

επίπεδν». Σν θείκελν απηφ δελ είλαη λνκηθφ θείκελν θαη δελ έρεη λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα. 

Δίλαη έλα ζχλνιν πξσηνβνπιηψλ θαη πξνηχπσλ, πνπ πξνεηνίκαζαλ εκπεηξνγλψκνλεο γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εζηθήο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.
167

  

ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δγρεηξηδίνπ απηνχ, πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ, ε 

ζέζπηζε θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο, ε πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

αηξεηψλ, πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ αηξεηψλ, ν έιεγρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ, ε επνπηεία, ν έιεγρνο ησλ 

αηξεηψλ απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζπκβνχιηα, ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο κε ηε κνξθή 

δεκφζηαο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, ηδηαίηεξα ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη ζε ζηνηρεία 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν αλεμάξηεηνο εμσηεξηθφο έιεγρνο, ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, ε πξνζαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ζην κέγεζνο θαη ζηα θαζήθνληα ηνπ δήκνπ, ν ηνπηθφο 

ή πεξηθεξεηαθφο ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε. 

Δπίζεο, ζην «Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ», σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, 

πεξηιακβάλνληαη νη δηεπθξηλίζεηο ησλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ δηέπνπλ ηηο πξαθηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, φπσο ζηε 

ζχληαμε θαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηηο αγνξέο, ζηηο ζπκβάζεηο, ζηηο 

πξνζιήςεηο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δίλαη κηα εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία, πνπ 

παξέρεη βνήζεηα κε ηε κνξθή εκπεηξνγλσκνζχλεο, ζε φηη αθνξά, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη παξάιιεια ειέγρεη εάλ ππάξρεη 

ζπκκφξθσζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, θαη εάλ δελ ππάξρεη, αλαδεηά ηα 

αίηηα θαη πξνηείλεη ιχζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ αθνξά ζπλήζσο ζε ΟΣΑ «ζεκαληηθνχ» 

κεγέζνπο.
168

 

                                                 
167

 Council of Europe, (2006), „„Abridged Handbook on Public Ethics at Local Level‟‟, Strasburg: Council of 

Europe. 
168

 ην ίδην, ζει. 6-8. 



 

88 

 

Δπηπξφζζεηα, ζην «Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ» πξνβιέπεηαη θαη έλαο «έιεγρνο 

απφδνζεο», εθηφο απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

Ο.Σ.Α., ν νπνίνο είλαη αλάινγνο κε απηφλ πνπ αζθνχλ ηα Διεγθηηθά πλέδξηα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο «έιεγρνο απφδνζεο», θαιχπηεη ηα πεδία  ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα πνπ 

ηνπο απνδίδεηαη παξαθάησ :
169

  

 Οηθνλνκηθφηεηα: ζεκαίλεη, αλ νη πφξνη δηαηίζεληαη ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή, αλ είλαη 

επαξθείο ζε πνζφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθνί ζε πνηφηεηα, θαζψο θαη αλ απνθηψληαη ζην 

θαηψηεξν δπλαηφ θφζηνο.  

 Απνδνηηθφηεηα: ζεκαίλεη, αλ νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο δξάζεο, παξέρνπλ ηε βέιηηζηε αλαινγία κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ.  

 Απνηειεζκαηηθφηεηα: ζεκαίλεη, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί, θαη ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζδνθψκελνπ θαη πξαγκαηηθνχ αληίθηππνπ.  

Σέινο, απηή ε κνξθή ειέγρνπ, δειαδή ν έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα 

εληαρζεί θαη ζηε ρψξα καο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α.. 

 

 

5.8. Έιεγρνο Δπξσπατθώλ Ο.Σ.Α. 

 

 

Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηνπο Ο.Σ.Α. ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη αλάινγνο κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ ηνπο 

παξέρεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ζε ρψξεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, 

ν έιεγρνο ηνπ θξάηνπο, κέζσ νξγάλσλ ηνπ, είλαη πεξηζζφηεξν δηεμνδηθφο, απ‟ φηη ζε ρψξεο 

ζηηο νπνίεο νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε κηθξά πνζνζηά ησλ εζφδσλ ηνπο, 

φπσο π.ρ. ζηε νπεδία, φπνπ ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ θξάηνπο πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα 

γεληθψλ δηαηάμεσλ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε παξεκβαίλεη κφλν ζε ζέκαηα πεξηνξηζκνχ ηεο 

αχμεζεο ηεο ηνπηθήο θνξνινγίαο.
170
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Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., απηφο είλαη 

ζεζκνζεηεκέλνο ζρεδφλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηελέξγεηα θαη 

ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπο (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) φκσο, δελ είλαη ζε φια ηηο 

ρψξεο φκνηα. Έηζη π.ρ., ζηελ Ηηαιία, ζηελ Οιιαλδία, ζηε Φηιαλδία θαη ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, ν έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη απφ εηδηθά ειεγθηηθά φξγαλα θαη ππνβάιιεηαη 

πξνο έγθξηζε πξψηα ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη έπεηηα ζηελ ακέζσο αλψηεξε 

δηνηθεηηθή αξρή, ελψ ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηε Γαλία, δηελεξγείηαη 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.
171

  

Οη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί πνπ ππεξεηνχλ νη δεκνηηθνί πξνυπνινγηζκνί ζηα θξάηε 

κέιε, δελ ηαπηίδνληαη πάληα θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ άζθεζε 

ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία εθδίδεηαη θάζε ρξφλν 

νδεγφο δαπαλψλ, πνπ πεξηέρεη έλα ελδεηθηηθφ χςνο θφζηνπο γηα ηελ παξνρή ηεο θάζε 

δεκνηηθήο ππεξεζίαο. Οη ειεγθηέο ησλ δεκνηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ είλαη είηε 

επαγγεικαηίεο νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, είηε ινγηζηέο εκπεηξνγλψκνλεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Ηηαιία. Μπνξεί 

αθφκα νη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ο.Σ.Α. κε δηθηά ηνπο 

επζχλε, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Πνξηνγαιία, είηε αθφκα λα ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην Λνπμεκβνχξγν. Σέινο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ έρεη ζεζπίζεη ζρεηηθή ππεξεζία ειέγρνπ ησλ Ο.Σ.Α., φπσο 

ζπκβαίλεη ζηε Γαλία.
172

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη αλνκνηνκνξθία ζηε κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δληνχηνηο φκσο, φια ηα Δπξσπατθά θξάηε παξαδέρνληαη ηελ αμία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηνπ, σο έλα ζχγρξνλν εξγαιείν, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αληζνξξνπίεο ηελ νηθνλνκία ηνπ θάζε 

θξάηνπο κέινπο, φπσο π.ρ., ν θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ Ο.Σ.Α.. 
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5.9. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Σσλ Ο.Σ.Α. ηελ Διιάδα  

 

 

Ζ αλάγθε εμπγίαλζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. ζηε ρψξα καο, απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα, γηα ηελ εθαξκνγή πην απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, ηφζν κεζνπξφζεζκα 

φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Ζ εμπγίαλζε απηή πεξλά κέζα απφ ηελ εγθαζίδξπζε θαη ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., γηα ηελ εθαξκνγή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ήκεξα ζηελ Διιάδα νη ΟΣΑ ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ εηδηθή ή γεληθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηνπο, πιελ φκσο, ε 

πνιππινθφηεηα ηνπο θαη ην πνιπδαίδαιν ειεγθηηθφ πιαίζην, θαζηζηνχλ νπζηαζηηθά ηνπο 

ειέγρνπο αλαπνηειεζκαηηθνχο. Δίλαη γεγνλφο, ζχκθσλα κε εθζέζεηο αξκφδησλ θνξέσλ, 

φηη νη Ο.Σ.Α. ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο  ζε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο 

θαη δηαθζνξάο.  

Γεληθφηεξα, ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ απηνί 

έρνπλ ζπζηήζεη, αζθείηαη απφ ην Κξάηνο, ν ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεψλ ηνπο (έιεγρν ζθνπηκφηεηαο), ν νπνίνο δελ επηηξέπεηαη λα 

εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ησλ 

αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπο. Αξρηθά, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ λφκνπ «Καιιηθξάηεο» εηζήγαγε 

παξάιιεια έλα λέν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., δηακνξθψλνληαο επίζεο 

έλα λέν ζχζηεκα επνπηείαο ησλ πξάμεσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ. Απφ ην 2011, εληζρχζεθε ε δηαθάλεηα θαη ν έιεγρνο ζηνπο Ο.Σ.Α.
173

 κε 

ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε επξχηαηεο 

δεκνζηφηεηαο φισλ ησλ πξάμεσλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απηψλ. Καζηεξψζεθε ε 

ππνρξέσζεο αλάξηεζεο απηψλ (πξάμεσλ) ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ησλ Ο.Σ.Α. Ο 

πξναλαθεξφκελνο επνπηηθφο έιεγρνο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεψλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ, σο πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη φρη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα, θαη ν νπνίνο ςεθίζηεθε 

ζην «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», αζθείηαη απφ ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α.
174

, πνπ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ σο ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο νπνίαο 

πξνΐζηαηαη ν «Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο».  
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 Ν. 3861/2010. 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Απηνηειήο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο, ν λφκνο νξίδεη ηα εμήο
175

 :  

«… 

Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. – Αξκνδηφηεηεο 

1. πζηήλεηαη ζηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α., ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

Όηαλ πξνζβάιινληαη πξάμεηο ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α, ελψπηνλ ησλ 

αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ, παξίζηαηαη σο δηάδηθνο, πιελ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη ν θαζ' χιελ αξκφδηνο Τπνπξγφο. 

2. Η Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

πξάμεσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη γηα ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αηξεηψλ θαηά ην άξζξν 102 

παξάγξαθνο 4 ηνπ πληάγκαηνο. 

3. Η Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα εθδίδεη νδεγίεο απηεπαγγέιησο κε 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δξάζε ηνπο.» 

Δπίζεο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο, φηη πξέπεη λα «απνζηέιινληαη πξνο 

έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη νη απνθάζεηο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ΓΔΤΑ θαη ησλ 

κνλνκεηνρηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Ο.Σ.Α. πνπ αθνξνχλ: α) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, β) εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη γ) ιήςε δαλείσλ.
176

»  

 Αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, απηέο νξίδνληαη απφ 

ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ
177

:  

«1. Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο κπνξεί απηεπαγγέιησο λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ 

ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ΓΔΤΑ θαη ησλ 

κνλνκεηνρηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή 

εθδνζεί.»
178

 

 Δπίζεο, κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο αξγίαο θαη ηεο έθπησζεο ζε 

αηξεηά φξγαλα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ππέξβαζε 

ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαη ζε φξγαλα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη 
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παξαβάζεηο ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζχκθσλα κε εηδηθέο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο.  

Δλδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, είλαη ην γεγνλφο, φηη παξά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

Απηνηειήο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, κέρξη ζήκεξα, 

δειαδή επηά ρξφληα κεηά, δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη αθφκε. 

Μία αθφκε κεηαξξχζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», ήηαλ θαη ε ζχζηαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε θάζε Γήκν θαη Πεξηθέξεηα, σο φξγαλν 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, απνηεινχκελε απφ ην 

Γήκαξρν ή ηνλ Αληηδήκαξρν πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκαξρνο, σο Πξφεδξν, ή αληίζηνηρα γηα 

ηηο πεξηθέξεηεο, απφ ηνλ πεξηθεξεηάξρε ή ηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, σο 

Πξφεδξν, θαη κε κέιε απφ ηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο θαη απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο 

κεηνςεθίαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ/Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, κε 

ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
179

 

α) πληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ. 

β) Διέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ. 

γ) Πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ. 

δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο. 

ε) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, 

ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο. 
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ζη) Μειεηά ηελ αλάγθε ζπλάςεσο δαλείσλ, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηνπο θαη εηζεγείηαη 

ζρεηηθά ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

δ) Δηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη 

εηζθνξψλ. 

ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ. 

ζ) Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ δήκνπ. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ θαη 

ελεκεξψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

η) Απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ηα) Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηα ζρέδηα θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δήκνπ, 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1B v) θαη παξαθνινπζεί ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. 

ηβ) Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, 

ηγ) Απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ, 

ηδ) Απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ή θαηάξγεζε 

δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ θαη 

εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε 

δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πνζφ. 

ηε) Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 

πιεξεμνπζηφηεηάο ηνπ, ζε φζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγφξνη, κε 

κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξίζηαληαη ζε αλψηαηα δηθαζηήξηα. 

 Μπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κφλν εθφζνλ δελ έρνπλ 

πξνζιεθζεί δηθεγφξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. Με απφθαζή ηεο είλαη δπλαηή, θαη' 

εμαίξεζε, ε αλάζεζε ζε δηθεγφξν, εμψδηθνπ ή δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ, αλά ππφζεζε, 

δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη 

απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή εκπεηξία. 

Αθφκε, κε ην «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνβιέθζεθαλ νη αλεμάξηεηνη ζεζκνί, 

ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη Δπηρείξεζεο ζηνπο δήκνπο άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ 

(20.000) θαηνίθσλ
180

, θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο
181

, κε ζθνπφ ηε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθνδηνίθεζεο ζηνπο ΟΣΑ θαη ηε 
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βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ άκεζα 

ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. (Γήκνη θαη 

Πεξηθέξεηεο), ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, γηα θαθνδηνίθεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. 

Με ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. είλαη επηθνξηηζκέλν ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο νξίδεηαη ζε ζρεηηθνχο λφκνπο: «Οη δαπάλεο ησλ δήκσλ, ησλ 

πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη ησλ δεκνηηθψλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ. αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Κ.Γ.Κ.»
182

 

Δπίζεο, «Όιεο νη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (πξψηνπ 

θαη δεχηεξνπ βαζκνχ) θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα 

έζνδα απηψλ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ην δηέπνπλ θαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα.»
183

. Σν θαηψηαην χςνο ησλ δαπαλψλ ζηηο 

νπνίεο δηελεξγείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, πξνζδηνξίδεηαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα
184

, βάζεη ηνπ νπνίνπ
185

 έρεη θαζνξηζζεί απφ 1/1/2012, σο εμήο :  

«Άξζξν 1.  

1.α… 

 i) 

 ii) 

 «iii) Γαπάλεο ΟΣΑ α' βαζκνχ (Γήκσλ): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

ΔΤΡΩ θαη άλσ. 

 iv) Γαπάλεο ΟΣΑ β' βαζκνχ [Πεξηθεξεηψλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 275 ηνπ λ.3852/2010 (Α.87)]: Απφ ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000) ΔΤΡΩ θαη άλσ. 

 β. ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

2.α. Καη' εμαίξεζε, δαπάλεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο εθηέιεζεο δεκφζησλ 

έξγσλ, κειεηψλ ή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ειέγρνληαη πξνιεπηηθά, θαηά ηελ 
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ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θαη κφλν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ. Καηά ηνλ 

ίδην ηξφπν ειέγρνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηάζεηο θαη αλαλεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. 

β. Διέγρνληαη, επίζεο πξνιεπηηθά, αλεμαξηήησο πνζνχ νη δαπάλεο γηα: i) κηζζνδνζία ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά ζην πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα, ii) 

πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαη απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία) θαη iii) επηρνξεγήζεηο 

ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ.»
186

 

Με ηηο πξναλαθεξφκελεο ςεθηζζείζεο δηαηάμεηο, ελψ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

απνδεζκεχζεθε απφ ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

Υ.Δ.Π., νη εθθαζαξηζηέο θαη ηνπο ηακίεο νη ησλ Ο.Σ.Α. θαζίζηαληαη ππφινγνη γηα θάζε 

πιεξσκή θάησ ρξεκαηηθψλ νξίσλ πνπ δελ ειέγρεηαη απφ απηφ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηελ αηξεηή δηνίθεζε θαη ζην αξκφδην ππαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν νξίδεηαη σο ππφινγν ζε πεξίπησζε θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο αζθείηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαη 

«Ο έιεγρνο είλαη εηήζηνο ηαθηηθφο θαη δεηγκαηνιεπηηθφο, εθηφο εάλ απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ 

έιεγρν πξνέθπςαλ ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε γελίθεπζε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηελεξγείηαη κεηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο ή είλαη έθηαθηνο γεληθφο ή εηδηθφο ή 

ζεκαηηθφο θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο.»
187

 

Διέγρνληαη ηδίσο «α) ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο β) ε 

νξζή ηήξεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ινγηζηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, γ) ε ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ, ψζηε λα απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ 

θαη δεκνζηνλνκηθψλ ελεξγεηψλ, δ) ε λφκηκε θαηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ηπρφλ ζπκκεηνρήο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ Ο.Σ.Α. ζε θάζε θχζεσο λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή ζε πξνγξακκαηηθέο 

ζπκβάζεηο, ε) ε λφκηκε ιήςε δαλείσλ, ε παξνρή εγγπήζεσλ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζη) ε λφκηκε δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη δ) ε 

έγθαηξε θαη θαλνληθή απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ εηζπξαηηφκελσλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ θαη 

ε είζπξαμε θαη ε δηαρείξηζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ή άιισλ εηδηθψλ εζφδσλ ή ησλ 
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εζφδσλ απφ δάλεηα ή ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ απφ νθεηιέο θαη πξφζηηκα ζε βάξνο 

ηξίησλ.»
188

 

Αξκφδηνο γηα ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, είλαη ν ίδηνο Δπίηξνπνο, πνπ είλαη 

αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ θαη γηα ηηο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο αξκφδηνο είλαη ν Δπίηξνπνο ηεο έδξαο ηνπο, ελψ εηδηθά γηα ηελ 

Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, αξκφδηνη γηα ηηο νηθείεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, 

είλαη νη Δπίηξνπνη, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
189

 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ απνινγηζκνχ ή ηζνινγηζκνχ ηνπ ππφρξενπ γηα 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν θνξέα, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη: α) απφ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη 

πξάμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, β) ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ θαη 

γ) απφ θάζε ζρεηηθφ κε ηνλ έιεγρν ζηνηρείν, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηνπ επνκέλνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

έηνπο, απφ απηφ πνπ αθνξά ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο.
190

  

Ζ ζρεηηθή έθζεζε, πεξί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηελεξγεζέληνο θαηαζηαιηηθνχ 

ειέγρνπ, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ, δηαβηβάδεηαη ζηνπο Τπνπξγνχο 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζψο 

θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαθάλεηαο θαη Θεζκψλ ηεο Βνπιήο.
191

  

Μηα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» είλαη θαη ε 

πξφβιεςε ηνπ ειέγρνπ επί ηεο είζπξαμεο εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α., αθνχ «Ο αξκφδηνο γηα ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ Δπίηξνπνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κπνξεί 

λα παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ θαη λα αζθεί ηνλ έιεγρν γηα ηελ είζπξαμε ησλ λνκίκσο βεβαησζέλησλ ρξεψλ, 

νθεηιψλ ή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηξίησλ.»
192

 θαη «ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδξάλεηα 

είζπξαμήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα δηνίθεζεο ή ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαιεί 

ηνχηνπο, κε έγγξαθφ ηνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο θαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, λα ελεξγήζνπλ κέζα ζε ηαζζφκελε εχινγε 

πξνζεζκία γηα ηελ είζπξαμε ηνχησλ.»
193

 Δπίζεο, «Δάλ ε αδξάλεηα ζπλερίδεηαη, νθεηιφκελε 

ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ησλ δηνηθνχλησλ ηνλ δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα ή ησλ 
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πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απηψλ παξαπέκπεη α) ηα κελ αηξεηά ππαίηηα 

πξφζσπα κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 232 ηνπ παξφληνο γηα 

πξνζσπηθφ θαηαινγηζκφ ηνχησλ κε ην πνζφ ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ πξνμέλεζαλ θαη β) ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ πνπ πξνθάιεζαλ δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην γηα θαηαινγηζκφ ηνχησλ.»
194

 

Γεισηηθφ ηεθκήξην ηεο αλαγθαηφηεηαο ζέζπηζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ πξνβιέςεσλ, γηα ηνλ έιεγρν επί ηεο είζπξαμεο εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α., είλαη ηα 

ζηνηρεία ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ απνγξαθή ηεο 31/12/2011 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Γήκνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ απαηηήζεσλ 

αλέξρνληαλ ζην χςνο ησλ 1.648.995.567,00 επξψ, πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα εμνθιήζεη, 

φιεο ζρεδφλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 

1.781.523.277,00 επξψ, ήηνη, ην 93% πεξίπνπ ησλ βξαρππξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο. 

 

 

5.10. πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπο Ο.Σ.Α. 

 

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, θαη ηηο νπνίεο ππεξεηνχλ νη Ο.Σ.Α., απνκαθξχλνληαο ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε απφ ηνλ θεληξηθφ έιεγρν θαη ην ζηελφ δεκνζηνλνκηθφ θαζεζηψο, 

εκπεξηέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε απαηψλ θαη πεξηπηψζεσλ δηαθζνξάο. Σνλ 

θίλδπλν απηφ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηα δηάθνξα 

πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Ο.Σ.Α., απνδεηθλχνληαο φηη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα, λα δηαζθαιίζνπλ «ρξεζηή» νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή 

δηαρείξηζε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο. 

Σν ζρεηηθά απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Ο.Σ.Α. (λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

εγθχθιηνη, θαλνληζκνί, νδεγίεο, θ.ά.) πνπ ζπλζέηεη ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπο, 

γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ είλαη ππεχζπλνη, ηφζν ην θξάηνο κε ηε ιήςε ησλ 
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θαηάιιεισλ κέηξσλ, εθφζνλ δελ επηβιέπεη απεπζείαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φζν θαη νη 

Ο.Σ.Α., απνζθνπνχλ ζηα εμήο:
195

 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

 ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ 

ηνπο. 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

 ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ζρεηηδφκελνπο κε 

απηνχο (stakeholders). 

 ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο άιιεο νδεγίεο ηνπ θξάηνπο
196

. 

Σν θξάηνο σο ππεχζπλν γηα ηελ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Ο.Σ.Α., ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο, φπσο, ην ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνπο 

δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, ηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο - δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

θ.ά.  

Ζ αλάγθε εθαξκνγήο πξνεγκέλσλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο 

Ο.Σ.Α., γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

πξνβάιιεη επηηαθηηθή ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ, θαηά γεληθή παξαδνρή ε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θξίλεηαη φηη ππνιείπεηαη ηνπ επηζπκεηνχ 

επηπέδνπ απφδνζεο, θαζψο θαη κεξηθψο αλαπνηειεζκαηηθή θαη κε απνδνηηθή. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ηέηνηνη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Ο.Σ.Α. είλαη νη εμήο:
197

 

 Κίλδπλνη απφ ηελ κε επαξθή ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνηψλ: Ζ αλσηέξσ θαηεγνξία 

θηλδχλσλ, απνξξέεη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνηψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α.. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο θαη ε απνγνήηεπζε απφ πιεπξάο δεκνηψλ, ε άζρεκε εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην θνηλφ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ην ζπλεπαθφινπζν 

πνιηηηθφ θφζηνο. 
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 Κίλδπλνη απφ ηε κε θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ: Ζ κε θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ 

Ο.Σ.Α., δειαδή ε ζηειέρσζε κε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο 

ελδερνκέλσο λα θαζπζηεξεί ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

 Κίλδπλνη ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία θαη άιιεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο:  Γεδνκέλνπ φηη 

νη Ο.Σ.Α. δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζε απζηεξφ θαη κεηαβαιιφκελν ξπζκηζηηθά 

πεξηβάιινλ (regulatory environment), δελ είλαη δχζθνιν λα παξεθθιίλνπλ απφ απηφ, 

κε ελδερφκελε ζπλέπεηα ηελ παξέκβαζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο κέζσ αξκφδησλ 

νξγάλσλ (ειεγθηηθψλ, θ.ά.), ηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα, θ.ά.  

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη: Απνηεινχλ ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία 

θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Ο.Σ.Α.. Αλαθέξνληαη ζηε κε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

θαζψο θαη ησλ άιισλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη Ο.Σ.Α.. Δπίζεο, αλαθέξνληαη 

ζηνλ κε επαξθή ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ (ρξεκαηηθέο εηζξνέο – εθξνέο), ζηε κε 

θαηάιιειε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ, θ.ά. 

 Κίλδπλνη Δπηθνηλσλίαο: Οη θίλδπλνη επηθνηλσλίαο αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία ησλ ΟΣΑ, φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα κέζα επίηεπμεο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ αλεπάξθεηα ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ 

γεληθφηεξα. 

 Κίλδπλνη Αθεξαηφηεηαο: Πεξηιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαθζνξά θαη ηελ απάηε απφ ηελ πιεπξά θπζηθψλ πξνζψπσλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηνπο 

Ο.Σ.Α., φπσο π.ρ. δηνηθνχληεο, εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, δεκφηεο,  θ.ά.. Έρνπκε ήδε 

αλαθεξζεί ζην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ απφ κφλν ηνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ θίλδπλν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη θπξίσο ηεο 

απψιεηαο εηζνδήκαηνο.  

Ζ επαξθήο αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ, είλαη δπλαηή απφ ηνπο Ο.Σ.Α. κε 

ηελ εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο θαη ηνλ νξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηάιιεισλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, 

φηη απνηειεί θαιή πξαθηηθή, νη δηνηθήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθά, αιιά θαη 

έθηαθηα, γξαπηή ελεκέξσζε, ηνπιάρηζην γηα ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ – εμφδσλ, αιιά θαη 

γηα ηελ πνξεία ηπρφλ έξγσλ, πξνβιεκάησλ, θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζε 

δηνξζσηηθέο δξάζεηο, φπνπ απαηηείηαη. Δπίζεο, ε δηαθάλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
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Ο.Σ.Α. δηαζθαιίδεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο ηεο 

ρψξαο, θαζψο θαη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, φπσο, εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε επηηπρία ελφο Ο.Σ.Α. εμαξηάηαη, απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη 

ζέζεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζην κηθξφ αξηζκφ ησλ Ο.Σ.Α. 

πνπ πθίζηαληαη, ππνιεηηνπξγνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ πιήξσο ην ζθνπφ γηα 

ηνλ νπνίν ζπζηάζεθαλ. Έηζη, ε αδήξηηε αλάγθε ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη εγθαζίδξπζεο 

Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., επηβεβαηψζεθε θαη κε ζρεηηθφ ζρέδην 

λφκνπ, ηελ «Υάξηα ηεο Διιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα», ζηελ νπνία  

αλαγλσξηδφηαλ ε αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο ηνπο. Απηέο ζα είλαη επηθνξηηζκέλεο κε 

αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ησλ Ο.Σ.Α., 

αιιά παξάιιεια ζα παξάζρνπλ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζηήξημε ζε απηνχο θαη ζα 

ζπληάζζνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ειεγθηηθνί απηνί 

κεραληζκνί, ζα είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη κε ην έξγν ηεο εμέηαζεο θαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο 

ηπρφλ παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ ησλ πνιηηψλ, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

Ο.Σ.Α. θαη ζα ππνβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο εθζέζεηο ζηα αξκφδηα φξγαλα. Δθηφο απφ ηε 

ζχληαμε ησλ παξαπάλσ εθζέζεσλ, νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαηαξηίδνπλ ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κηα ζπλνιηθή έθζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Ο.Σ.Α., πνπ 

δεκνζηνπνηνχλ θαη θαηαζέηνπλ πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ ή Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. 

Δλδηαθέξνπζα θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο Γήκνπο λα ζπγθξνηνχλ απφ 

θνηλνχ Γηαδεκνηηθέο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
198

 

 

 

5.11. Παξνρή Τπεξεζηώλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Από Δμσηεξηθνύο 

πκβνύινπο  

 

 

Ζ δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. ηεο ρψξαο καο κε ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ Δμσηεξηθνχο πκβνχινπο, είλαη κία αθφκε ελαιιαθηηθή ιχζε 

                                                 
198

 Κνπηνχπεο, Α., φ. π., ζει. 314-315. 
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δηελέξγεηαο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ε νπνία φκσο παξακέλεη αλαμηνπνίεηε. Ζ πηνζέηεζε 

απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο εθαξκνγήο δηελέξγεηαο ηέηνηαο κνξθήο 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. ηεο ρψξαο καο, είηε απνθιεηζηηθά, είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε ην θαζ‟ χιε ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, είηε φπνπ απηέο 

ππάξρνπλ, κε κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Ο.Σ.Α., δελ έρεη πξνρσξήζεη, παξφιν πνπ 

ζην παξειζφλ είραλ γίλεη θάπνηεο ζθέςεηο απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε
199

. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζηελ 

νπνία, παξφιν πνπ νη Ο.Σ.Α. δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά δηθέο ηνπο κνλάδεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, αλαπηχζζνληαη ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη θπξίσο κε ηηο 

ιεγφκελεο Βig 4, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & 

Young θαη Deloitte & Touche, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πην αμηφπηζησλ ειέγρσλ.  

H ζπλεξγαζία Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, έρεη 

ηα πιενλεθηήκαηα, ηφζν ηεο θαιήο γλψζεο ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ, φζν θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλν θαη άξηηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε κεγάιε εκπεηξία. Σν 

ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζε κηα ηέηνηαο κνξθήο ζπλεξγαζία 

κε έκπεηξνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, ζεσξνχκε φηη ζα είρε κφλν νθέιε. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνπκε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ ζψκαηνο ζε κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία 

ειέγρνπ (Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Λνγηζκηθά Διέγρνπ, θ.ά.), ψζηε λα θαιχςνπλ επθνιφηεξα ηε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ειεγρφκελσλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη λα απνθηήζνπλ 

κεγαιχηεξε επειημία.
200

 

 

 

 5.12. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Ο.Σ.Α. Καη Γ.Π.Δ.  

 

 

ηηο αξρηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ (ΓΠΔ) ε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal audit function) νξίδεηαη σο κηα αμηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εληφο µηαο νληφηεηαο ή πξνζθέξεηαη σο ππεξεζία πξνο ηελ 

νληφηεηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηιακβάλνπλ, µεηαμχ άιισλ, ηελ εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη 

                                                 
199

 Δθεκεξίδα ΖΜΖΡΔΗΑ, «Έηνηκνη λα αλαιάβνπλ δξάζε ζην Γεκφζην νη μέλνη ειεγθηέο», 28-29 Ηνπιίνπ 

2001, ζει. 6. 
200

 Κνπηνχπεο, Α., φ. π., ζει. 319. 
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παξαθνινχζεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Οη 

Δζσηεξηθνί ειεγθηέο (Internal auditors) νξίδνληαη σο εθείλα ηα πξφζσπα πνπ εθηεινχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη κπνξεί λα αλήθνπλ ζε έλα 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ζε µηα αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη πσο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έλα ΓΠΔ κπνξεί λα κελ είλαη ζρεηηθφ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο είλαη ην ΓΠΔ 610 πεξί ησλ επζπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Οκνίσο, ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ 

ΟΣΑ δελ βξίζθεη εθαξκνγή ην ΓΠΔ 600 πεξί ειέγρνπ ησλ νκίισλ. 

 Σα ζεκαληηθφηεξα ΓΠΔ πνπ είλαη ζρεηηθά θαη κε ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ, είλαη ηα εμήο: 

Σν ΓΠΔ 200 αθνξά ηηο γεληθέο επζχλεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή φηαλ δηελεξγεί 

έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξαζέηνληαο ηνπο γεληθνχο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ηνπ ειεγθηή θαη εμεγψληαο ηε θχζε θαη ην πεδίν ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, εμεγεί ην 

πεδίν, ηελ ηζρχ θαη ηε δνκή ησλ ΓΠΔ θαη πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζπηζε ησλ 

γεληθψλ επζπλψλ ηνπ ειεγθηή πνπ εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο. ην ΓΠΔ 200 

επηζεκαίλεηαη πσο ζθνπφο ελφο ειέγρνπ είλαη λα βειηησζεί ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε ηελ έθθξαζε ηεο 

γλψκεο ηνπ ειεγθηή γηα ην αλ απηέο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν 

πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.  

Σν ΓΠΔ 210 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή θαηά ηε ζπκθσλία ησλ φξσλ 

αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ κε ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, κε ηνπο ππεχζπλνπο 

γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ νξγαληζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο 

νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ επζχλε πνπ θέξεη ε δηνίθεζε. 

Μάιηζηα, επηζεκαίλεηαη πσο ε δηνίθεζε νθείιεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ελήκεξε θαη είλαη ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ζε πξφζσπα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηα νπνία ν 

ειεγθηήο επηζπκεί λα απνθηήζεη ειεγθηηθά ηεθκήξηα.  

Σν ΓΠΔ 220 αζρνιείηαη κε ηηο εηδηθέο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο δηθιίδσλ πνηφηεηαο γηα έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη 

ζηηο επζχλεο ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ επηζθφπεζε ησλ ελ ιφγσ δηθιίδσλ ζε πεξίπησζε 

αλάζεζεο, ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο, δειαδή, ηελ 

αθεξαηφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα, ηελ 

ερεκχζεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. ρεηηθφ Δπίζεο, ην ΓΠΔ 340 αζρνιείηαη 
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κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα θαηαξηίδεη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πεξηγξάθνληαο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ έγθαηξε θαηάξηηζε, ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ΟΣΑ είλαη ην ΓΠΔ 240 

αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε απάηε ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, αλαπηχζζεη ην πψο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ην ΓΠΔ 315 θαη ην 

ΓΠΔ 330 ζε ζρέζε µε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ιφγσ απάηεο, ζηνρεχνληαο 

ζηελ απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ηεθκεξίσλ απφ ηνπο ειεγθηέο, θαζψο θαη ζηελ 

έγθαηξε θαη ελδεδεηγκέλε αληίδξαζή ηνπο. Σν παξφλ ΓΠΔ δελ εθαξκφδεηαη ζε άιιεο 

αλαζέζεηο δηαζθάιηζεο ζηηο νπνίεο αλαηίζεηαη ζηνλ ειεγθηή εηδηθά λα δνθηκάζεη θαη λα 

ζπληάμεη έθζεζε ρσξηζηά γηα ζπκκφξθσζε µε ζπγθεθξηκέλνπο λφµνπο ή θαλνληζκνχο.  

Δπίζεο, ην ΓΠΔ 250 πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εμεηάδεη λφµνπο 

θαη θαλνληζκνχο ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ή κε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Όζνλ αθνξά δε ζηνπο Ο.Σ.Α. επηζεκαίλεηαη πσο ν ειεγθηήο κπνξεί λα 

δεζκεχεηαη λα αλαθέξεη πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζην λνκνζέηε ή ζε άιιν αξκφδην 

θνξέα.  

Σν ΓΠΔ 260 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ην 

ίδην κήθνο θχκαηνο, ην ΓΠΔ 265 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα θνηλνπνηεί 

φπσο ελδείθλπηαη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε ειιείςεηο ζηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ν ειεγθηήο έρεη εληνπίζεη ζε έλαλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, δειαδή, αλεπάξθεηεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

Αθφκε, ην ΓΠΔ 300 αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάδεη έλαλ 

έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε ζέζπηζε ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ γηα ηελ αλάζεζε, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ ειέγρνπ.  

Σν ΓΠΔ 315 αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εληνπίδεη θαη λα εθηηκά 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, µέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο.. Γηα λα απνθαλζεί ν ειεγθηήο αλ έλαο θίλδπλνο είλαη 

ζεκαληηθφο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ αλ ζρεηίδεηαη κε απάηε θαη κε πξφζθαηεο 
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ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο εμειίμεηο, ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, αλ 

ν θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ή αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο θαη 

ην βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο ζηε κέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηδίσο 

απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο επηκέηξεζεο.  

Σν ΓΠΔ 320 πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο 

ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ελφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ν θαζνξηζκφο ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο επεξεάδεηαη απφ 

ην λφκν, θαη πσο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ή θαζαξφ θφζηνο 

κπνξνχλ λα είλαη θαηάιιεια ζεκεία αλαθνξάο. Δπίζεο πξνηείλεηαη, πσο φηαλ κία 

νληφηεηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α., είλαη ζεκαηνθχιαθαο δεκφζησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφηε απηά απνηεινχλ ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

νπζηψδνπο κεγέζνπο. 

Έηζη, ην ΓΠΔ 330 αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάδεη θαη λα 

πινπνηεί κέηξα σο αληίδξαζε ζηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ εληνπίδνληαη 

θαη εθηηκψληαη απφ ηνλ ειεγθηή ζχµθσλα µε ην ΓΠΔ 315 «Δληνπηζµφο θαη εθηίµεζε ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο µέζσ θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηεο», ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα κέηξα απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ επηζήκαλζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ ηεο αλάγθεο λα δηαηεξείηαη επαγγεικαηηθφο 

ζθεπηηθηζκφο, ην δηνξηζκφ πην έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ κε εηδηθέο δεμηφηεηεο, ηελ ελίζρπζε 

ηεο επνπηείαο, ηελ ελζσκάησζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ κε πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε γεληθψλ αιιαγψλ ζηε θχζε, ην ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Σν ΓΠΔ 402 αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή ηνπ ρξήζηε λα απνθηήζεη 

επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα φηαλ ε νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ ππεξεζηψλ. Δθηείλεηαη ζην πψο ν ειεγθηήο ηνπ ρξήζηε 

εθαξκφδεη ην ΓΠΔ 315 «Δληνπηζµφο θαη εθηίµεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο 

µέζσ θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο», θαη ην ΓΠΔ 330 «Οη 

αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο» θαηά ηελ απφθηεζε θαηαλφεζεο 

ηεο νληφηεηαο – ρξήζηε (Ο.Σ.Α.), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πνπ είλαη 

ζρεηηθέο µε ηνλ έιεγρν,. πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο Ο.Σ.Α. επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

θαηαλφεζεο απφ ηνλ ειεγθηή ηεο εθαξκνδφκελεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λνκνζεζίαο, 

ψζηε λα γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ζηελ νληφηεηα- ρξήζηε Ο.Σ.Α. 
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Σν ΓΠΔ 450 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ησλ 

ζθαικάησλ πνπ εληνπίδνληαη επί ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ κε δηνξζσκέλσλ ζθαικάησλ, εάλ 

ππάξρνπλ, επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο ζθάικα νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

πνζνχ, ηαμηλφκεζεο, παξνπζίαζεο ή γλσζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ιάζνο ή απάηε. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. αλαθέξεηαη πσο ζε ζέκαηα 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε ινγνδνζία, ε εληηκφηεηα θαη ε εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο 

λνκνζεηηθήο επνπηείαο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή γηα ην νπζηψδεο 

ησλ εθηηκψκελσλ ζθαικάησλ. Σν ΓΠΔ 700 «∆ηαµφξθσζε γλψµεο θαη έθζεζε επί 

νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή, θαηά ηε δηακφξθσζε 

γλψµεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα ζπκπεξάλεη εάλ έρεη απνθηεζεί εχινγε 

δηαζθάιηζε γηα ην εάλ νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν είλαη ειεχζεξεο απφ 

νπζηψδεο ζθάιµα. Σν ζπµπέξαζµα ηνπ ειεγθηή πνπ απαηηείηαη απφ ην ΓΠΔ 700 ιαµβάλεη 

ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γηα µε δηνξζσκέλα ζθάιµαηα, εάλ ππάξρνπλ, επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν ΓΠΔ 320 «Σν νπζηψδεο κέγεζνο ζην ζρεδηαζµφ θαη ζηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ». αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εθαξκφδεη θαηάιιεια 

ηελ έλλνηα ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο θαηά ην ζρεδηαζµφ θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Σν ΓΠΔ 500 επεμεγεί ηη ζπληζηά ειεγθηηθφ ηεθκήξην ζε έλαλ έιεγρν θαη 

αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

πξνο απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ γηα λα δχλαηαη λα εμάγεη 

ιεινγηζµέλα ζπκπεξάζκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα βαζίζεη ηε γλψµε ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ειεγθηηθά ηεθκήξηα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπλάθεηα, αμηνπηζηία θαη ζρεηηθφηεηα.  

Οκνίσο, ην ΓΠΔ 501 πξαγκαηεχεηαη εηδηθά ζέκαηα ηνπ ειεγθηή θαηά ηε ιήςε 

επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζχµθσλα µε ην ΓΠΔ 330 «Οη 

αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο». Σν ΓΠΔ 500 «Διεγθηηθά 

ηεθκήξηα» θαζψο θαη µε άιια ζπλαθή ΓΠΔ, αλαθνξηθά µε νξηζκέλεο πηπρέο ησλ 

απνζεκάησλ, ησλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαη αμηψζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε νληφηεηα, 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηνµέα ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ΓΠΔ 505 αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ εμσηεξηθήο επηβεβαίσζεο απφ 

ηνλ ειεγθηή γηα ηελ απφθηεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΓΠΔ 330 «Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο» θαη ηνπ ΓΠΔ 500 

«Διεγθηηθά ηεθκήξηα». Γελ αζρνιείηαη µε δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα αλαθνξηθά µε 



 

106 

 

δηθαζηηθέο δηελέμεηο θαη αμηψζεηο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη απφ ην ΓΠΔ 501 «Διεγθηηθά 

ηεθκήξηα - Δηδηθά δεηήκαηα γηα επηιεγµέλα θνλδχιηα». Δπίζεο επηζεκαίλεηαη ε αμηνπηζηία 

ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, φηαλ απηά απνθηψληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, απεπζείαο απφ 

ηνλ ειεγθηή θαη ζε έγγξαθε ή έληππε κνξθή.  

Σν ΓΠΔ 510 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα 

έλαξμεο ζε αξρηθή αλάζεζε ειέγρνπ, ηα νπνία επηπξνζζέησο ησλ πνζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ θαη ζέκαηα πνπ απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε, πνπ ππήξρε θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ,  φπσο ελδερφκελα γεγνλφηα θαη δεζκεχζεηο. Όηαλ νη 

νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, 

εθαξκφδνληαη επίζεο νη απαηηήζεηο θαη ε θαζνδήγεζε ζην ΓΠΔ 710 «πγθξηηηθέο 

πιεξνθνξίεο – Αληίζηνηρα πνζά θαη ζπγθξηηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο». Σν ΓΠΔ 300 

«ρεδηαζµφο ηνπ ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο θαη θαζνδήγεζε αλαθνξηθά µε δξαζηεξηφηεηεο πξν ηεο έλαξμεο αξρηθνχ 

ειέγρνπ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο Ο.Σ.Α. κπνξεί λα ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί 

επί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ν πθηζηάκελνο ειεγθηήο κπνξεί λα απνθηήζεη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ειεγθηή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο Ο.Σ.Α. πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί 

απφ ειεγθηή δηνξηζκέλν εθ ηνπ λφµνπ (π.ρ., Γεληθφ Διεγθηή, ή άιιν πξφζσπν µε 

θαηάιιεια πξνζφληα πνπ δηνξίζηεθε γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή) 

ηδησηηθνπνηείηαη, ε έθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζε θχιια εξγαζίαο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ν 

εθ ηνπ λφµνπ δηνξηζκέλνο ειεγθηήο µπνξεί λα παξάζρεη ζην λενδηνξηζζέληα ειεγθηή πνπ 

είλαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα µπνξεί λα πεξηνξίδεηαη απφ λφµνπο ή θαλνληζκνχο πεξί 

ηδησηηθφηεηαο ή απνξξήηνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο πεξηνξίδνληαη, ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα µπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα απνθηεζνχλ µε άιια µέζα θαη, εάλ δελ 

µπνξνχλ λα απνθηεζνχλ επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

ε επίδξαζε επί ηεο γλψµεο ηνπ ειεγθηή. Δπίζεο, Δάλ ν ειεγθηήο πνπ δηνξίδεηαη εθ ηνπ 

λφµνπ αλαζέζεη εμσηεξηθά ηνλ έιεγρν ηνπ Ο.Σ.Α. ζε ινγηζηηθή επηρείξεζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνµέα, θαη ν ειεγθηήο πνπ δηνξίδεηαη εθ ηνπ λφµνπ δηνξίζεη ινγηζηηθή επηρείξεζε, άιιε 

απφ ηε ινγηζηηθή επηρείξεζε πνπ έιεγμε ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Σ.Α. θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, απηφ δελ ζεσξείηαη ζπλήζσο σο αιιαγή ειεγθηψλ γηα ηνλ 

δηνξηζκέλν εθ ηνπ λφµνπ ειεγθηή. Αλάινγα µε ηε θχζε ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο, 

σζηφζν, ε αλάζεζε ειέγρνπ µπνξεί λα ζεσξεζεί αξρηθή αλάζεζε ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ειεγθηή ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ ΓΠΔ. 
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Σν ΓΠΔ 520 αζρνιείηαη µε ηε ρξήζε ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ 

ειεγθηή σο νπζηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ(«νπζηαζηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο»), θαζψο θαη 

µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εθηειεί αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θνληά ζην ηέινο ηνπ 

ειέγρνπ, νη νπνίεο ηνλ βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο γηα ηηο 

νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο.. Σν ΓΠΔ 315 «Δληνπηζµφο θαη εθηίµεζε ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο ζθάικαηνο µέζσ θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο» 

αζρνιείηαη µε ηε ρξήζε ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ σο δηαδηθαζηψλ εθηίµεζεο θηλδχλνπ. 

Σν ΓΠΔ 330 «Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο» πεξηιακβάλεη 

απαηηήζεηο θαη θαζνδήγεζε αλαθνξηθά µε ηε θχζε, ην ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ σο αληίδξαζε ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο. Απηέο νη 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο µπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νπζηαζηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα 

ηνπο Ο.Σ.Α. επηζεκαίλεηαη πσο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ ην γεγνλφο φηη, επεηδή νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κπνξεί λα κελ θεθαιαηνπνηνχληαη, κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ δαπαλψλ θαη ηνπ 

πνζνχ εθείλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Αθφκε, ην ΓΠΔ 530 εθαξκφδεηαη φηαλ ν ειεγθηήο έρεη απνθαζίζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ειεγθηηθή δεηγκαηνιεςία θαηά ηε εθηέιεζε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

αζρνιείηαη µε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθήο θαη µε ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο απφ ηνλ ειεγθηή 

θαηά ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ, ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηψλ 

δηθιίδσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην 

δείγµα. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ είλαη ην 

ΓΠΔ 540, ην νπνίν αζρνιείηαη µε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ εχινγεο αμίαο θαη ηηο 

ζπλαθείο γλσζηνπνηήζεηο ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

αλαπηχζζεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ην ΓΠΔ 315 «Δληνπηζµφο θαη εθηίµεζε ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο ζθάικαηνο µέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο».  

θαη ην ΓΠΔ 330 «Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο»,  θαζψο θαη 

άιια ζπλαθή ΓΠΔ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ζε ζρέζε µε ηηο ινγηζηηθέο εθηηµήζεηο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο απαηηήζεηο θαη θαζνδήγεζε επί ζθαιµάησλ επηµέξνπο ινγηζηηθψλ 

εθηηµήζεσλ θαη ελδείμεσλ πηζαλήο µεξνιεςίαο ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο, είλαη ζρεηηθφ 

αλαθνξηθά κε ηνπο Ο.Σ.Α. αθνχ κπνξεί λα θαηέρνπλ ζεµαληηθά εμεηδηθεπκέλα 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ άµεζα δηαζέζηµεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα ζθνπνχο επηκέηξεζεο ζε εχινγε αμία ή ζε άιιεο βάζεηο ηξέρνπζαο 

αμίαο, ή ζπλδπαζµνχ ησλ δχν. πρλά ηα εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

θαηέρνληαη δελ δεκηνπξγνχλ ηακηαθέο ξνέο θαη δελ έρνπλ ελεξγή αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επηκέηξεζε ζε εχινγε αμία ζπλήζσο απαηηεί εθηίµεζε θαη µπνξεί λα είλαη πεξίπινθε, θαη 

ζε νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο µπνξεί λα είλαη εληειψο αδχλαηε. Έλα αθφκε ζεκείν 

πνπ ρξήδεη αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ εθαξκνζηένπ πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, δεδνκέλνπ φηη 

ζηνπο ΟΣΑ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη βάζεη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. εκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ θαη 

είλαη ε ζεζκνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα (ΓΛΠΓΣ) πνπ 

εθδίδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ην ζπκβνχιην ΓΛΠΓΣ, αληίζηνηρν ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σα ΓΛΠΓΣ, ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηεξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

Ο.Σ.Α., θαζψο εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κε ηε δηαθάλεηα θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη βαζίδνληαη ζηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), θαη απεηθνλίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπο κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία.
201

   

Σν ΓΠΔ 550 αζρνιείηαη µε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή αλαθνξηθά κε ζρέζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθαξκφδνληαη, ην ΓΠΔ 

315 «Δληνπηζµφο θαη εθηίµεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάιµαηνο µέζσ θαηαλφεζεο 

ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο», ην ΓΠΔ 330 «Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή 

ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο», θαη ην ΓΠΔ 240 «Δπζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά µε απάηε 

ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», αλαθνξηθά µε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο 

ζθάικαηνο πνπ ζπλδένληαη µε ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ µεξψλ. Οη επζχλεο 

ηνπ ειεγθηή ηνπ δεκνζίνπ ηνµέα αλαθνξηθά µε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο 

ζπλδεδεκέλσλ µεξψλ µπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ηελ εληνιή ηνπ ειέγρνπ, ή απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ νληνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνµέα πνπ απνξξένπλ απφ λφµν, θαλνληζµφ ή 

                                                 
201
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άιιε αξρή. Καηά ζπλέπεηα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζηνπο ΟΣΑ, µπνξεί λα µελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ ζπλδένληαη µε 

ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ µεξψλ, αιιά µπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ 

επξχηεξε επζχλε αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ µε ζπκκφξθσζεο µε λφµν, θαλνληζµφ ή 

άιιε αξρή πνπ δηέπεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνµέα, θαη πνπ ζεζπίδεη εηδηθέο 

απαηηήζεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ µε ζπλδεδεκέλα µέξε. 

Πεξαηηέξσ, ν ειεγθηήο ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα µπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα γηα ζρέζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο ζπλδεδεµέλσλ µεξψλ πνπ µπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνµέα. αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηνπο θηλδχλνπο απάηεο θαη δηαζθαιίδνληαο πσο νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηηπγράλνπλ εχινγε παξνπζίαζε.  

Σν ΓΠΔ 560 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή αλαθνξηθά κε κεηαγελέζηεξα 

γεγνλφηα ζε έιεγρν νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή απηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ 

εµεξνµελία έθδνζεο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έσο ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

έθζεζεο ηνπ ειεγθηή.  ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α., ε εµεξνµελία έθδνζεο ησλ 

νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ µπνξεί λα είλαη ε εµεξνµελία πνπ νη ειεγµέλεο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή επί απηψλ δηαβηβάδνληαη ζην λνµνζεηηθφ ζψµα ή 

άιισο δεκνζηνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί έλα γεγνλφο πνπ επηδξά ζηελ 

αμηνπηζηία ηεο έθζεζεο, ν ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξίλεη αλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε. ε νξηζµέλεο δηθαηνδνζίεο, ζηνπο Ο.Σ.Α. µπνξεί 

λα απαγνξεχεηαη απφ λφµν ή θαλνληζµφ λα εθδίδνπλ ηξνπνπνηεµέλεο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο. ε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, ε ελδεδεηγµέλε πνξεία δξάζεο γηα ηνλ ειεγθηή 

µπνξεί λα είλαη ε αλαθνξά ζην θαηάιιειν εθ ηνπ λφµνπ πξνβιεπφµελν φξγαλν. 

Σν ΓΠΔ 570 αζρνιείηαη µε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο παξαδνρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε 

δηνίθεζε γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ, θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο. Ζ ρξήζε ηεο παξαδνρήο ηεο 

ζπλερηδφµελεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε δηνίθεζε είλαη επίζεο ζρεηηθή γηα ηηο νληφηεηεο ηνπ 

δεµνζίνπ ηνµέα, αθνχ ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα παξάδεηγµα, ην ∆ηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν ∆εµνζίνπ Σνµέα 1 (ΓΛΠ∆Σ 1) 

αληηµεησπίδεη ην ζέµα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ νληνηήησλ ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα λα ζπλερίζνπλ 

σο ζπλερηδφµελεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θίλδπλνη ζπλερηδφµελεο δξαζηεξηφηεηαο µπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε θαηαζηάζεηο, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηέο, φηαλ νληφηεηεο δεµνζίνπ 

ηνµέα ιεηηνπξγνχλ ζε θεξδνζθνπηθή βάζε, φηαλ ε θξαηηθή ππνζηήξημε µπνξεί λα 
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ειαηησζεί ή λα αξζεί, ή ζηελ πεξίπησζε ηδησηηθνπνίεζεο. Γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ 

µπνξεί λα εγείξνπλ ζεµαληηθή αµθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα κηαο νληφηεηαο λα ζπλερίζεη 

σο ζπλερηδφµελε δξαζηεξηφηεηα ζην δεµφζην ηνµέα µπνξεί λα πεξηιαµβάλνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε νληφηεηα ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα ζηεξείηαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο χπαξμήο ηεο ή φηαλ ιαµβάλνληαη απνθάζεηο πνιηηηθήο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

παξερφµελεο ππεξεζίεο απφ ηελ νληφηεηα δεµνζίνπ ηνµέα. 

Σν ΓΠΔ 580 αζρνιείηαη µε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα απνθηά έγγξαθεο 

δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ζε έιεγρν νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζή καο 

(Ο.Σ.Α.). είλαη ε αληίζηνηρε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Γεληθφηεξα γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, ν ειεγθηήο κπνξεί λα ιάβεη πξφζζεηεο 

έγγξαθεο επηβεβαηψζεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ην λφκν. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο Ο.Σ.Α. νη εληνιέο γηα ειέγρνπο νηθνλνµηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπο µπνξεί λα είλαη επξχηεξεο απφ εθείλεο γηα άιιεο νληφηεηεο. Ωο 

απνηέιεζµα, ε ππφζεζε ζρεηηθά µε ηηο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο βάζεη ηεο νπνίαο 

δηελεξγείηαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. µπνξεί λα νδεγεί ζε 

πξφζζεηεο έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο. Απηέο µπνξεί λα πεξηιαµβάλνπλ έγγξαθεο 

δηαβεβαηψζεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα έρνπλ 

πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε λφµν, θαλνληζµφ ή άιιε αξρή. 

Σν ΓΠΔ 610 αζρνιείηαη µε ηηο επζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηαλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη θαζνξίζεη, ζχµθσλα 

µε ην ΓΠΔ 315 «Δληνπηζµφο θαη εθηίµεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάιµαηνο µέζσ 

θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο», φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθή γηα ηνλ έιεγρν 

Σν ΓΠΔ 620 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία άιινπ 

αηφκνπ ή νξγαληζµνχ ζε ηνµέα εµπεηξνγλσµνζχλεο, άιινλ απφ εθείλν ηεο ινγηζηηθήο ή 

ηεο ειεγθηηθήο, φηαλ απηή ε εξγαζία ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνλ ειεγθηή ζηελ 

απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθµεξίσλ. 

Σν ΓΠΔ 700 πξαγµαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα δηακνξθψλεη γλψκε επί 

ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη αζρνιείηαη επίζεο µε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφµελν 

ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή πνπ εθδίδεηαη σο απνηέιεζµα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνµηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα δηακνξθψζεη γλψµε γηα ην εάλ νη νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχµθσλα µε ην εθαξκνζηέν 
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πιαίζην ρξεκαηννηθνλνµηθήο αλαθνξάο, αθνχ ζπκπεξάλεη φηη ν ίδηνο έρεη απνθηήζεη 

εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην εάλ νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν είλαη απαιιαγµέλεο 

απφ νπζηψδεο ζθάιµα, είηε νθεηινµέλνπ ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, θαζψο θαη πσο νη 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο είλαη ιεινγηζκέλεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη 

ζρεηηθέο, αμηφπηζηεο, ζπγθξίζηκεο θαη θαηαλνεηέο. Δηδηθφηεξα, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

αμηνινγεί εθηφο ησλ άιισλ, εάλ, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθαξµνζηένπ 

πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνµηθήο αλαθνξάο: (α) Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο γλσζηνπνηνχλ 

επαξθψο ηηο ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ επηιέγεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ. (β) Οη 

ινγηζηηθέο εθηηµήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε είλαη ιεινγηζκέλεο. (γ) Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζρεηηθέο, αμηφπηζηεο, ζπγθξίζηκεο 

θαη θαηαλνεηέο. (δ) Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ επαξθείο γλσζηνπνηήζεηο ψζηε 

λα δχλαληαη νη ζθνπνχκελνη ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ επίπησζε ησλ ζεκαληηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ επί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο, θαη (ε) Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, 

πεξηιακβαλνµέλνπ ηνπ ηίηινπ θάζε νηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο, είλαη ελδεδεηγµέλε. 

Σν ΓΠΔ 705 πξαγµαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εθδίδεη ελδεδεηγµέλε 

έθζεζε ζε πεξηζηάζεηο φπνπ, θαηά ηελ δηακφξθσζε γλψµεο ζχµθσλα µε ην ΓΠΔ 700, ν 

ειεγθηήο ζπκπεξαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γλψµεο ηνπ επί ησλ 

νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, ή ηελ εθθξάδεη κε επηθχιαμε, ή εθθξάδεη αξλεηηθή γλψµε ή 

αδπλαηεί λα ηελ εθθξάζεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΣΑ δελ 

κεηαβηβάζεη ζηνλ ειεγθηή ηα απαξαίηεηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα, ηφηε απηφο κπνξεί λα 

εθθξάζεη γλψκε κε επηθχιαμε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθψληαο έηζη 

νπζηαζηηθφ έιεγρν ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

Σν ΓΠΔ 706 αζρνιείηαη κε ηηο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ έθζεζε ηνπ 

ειεγθηή πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο απφ απηφλ γηα ηη αθνξνχλ ζέκαηα πνπ είλαη 

ζεκειηψδεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο, θαη γηα ηελ θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν, ηηο 

επζχλεο ηνπ ειεγθηή ή ηελ έθζεζε ειεγθηή. 

 Σν ΓΠΔ 710 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όηαλ νη νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ πξνεγνχκελν ειεγθηή ή δελ 

ειέγρζεθαλ, νη απαηηήζεηο θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ ΓΠΔ 510 «Αξρηθέο αλαζέζεηο ειέγρνπ – 

ππφινηπα έλαξμεο», αλαθνξηθά µε ηα ππφινηπα έλαξμεο έρνπλ επίζεο εθαξκνγή. 
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Δπίζεο, ην ΓΠΔ 720 πξαγκαηεχεηαη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε άιιεο 

πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή επί απηψλ. Διιείςεη νπνηαζδήπνηε μερσξηζηήο απαίηεζεο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηεο αλάζεζεο, ε γλψµε ηνπ ειεγθηή δελ θαιχπηεη άιιεο 

πιεξνθνξίεο θαη ν ειεγθηήο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε επζχλε λα πξνζδηνξίζεη εάλ άιιεο 

πιεξνθνξίεο έρνπλ δηαηππσζεί νξζά ή φρη. Ωζηφζν, ν ειεγθηήο δηαβάδεη ηηο άιιεο 

πιεξνθνξίεο επεηδή ε αμηνπηζηία ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ µπνξεί λα 

ππνλνκεπζεί απφ νπζηψδεηο αζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ 

Σέινο, ην ΓΠΔ 800 αζρνιείηαη κε εηδηθά δεηήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ 

ηεο ζεηξάο 100-700 εθαξκφδνληαη ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε έλα πιαίζην εηδηθνχ ζθνπνχ, φπσο κπνξεί λα είλαη κία 

δαλεηαθή ζχκβαζε ή επηρνξήγεζε έξγνπ,   θαη αθνξά εηδηθά δεηήκαηα ζρεηηθά µε ηνλ 

έιεγρν κηαο επηµέξνπο νηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο ή ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ινγαξηαζκνχ 

ή θνλδπιίνπ κηαο νηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  6  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ  

ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ 

 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, θξίλεηαη απαξαίηεηνο, φζν πνηέ άιινηε, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ηεο ρψξαο καο. Ζ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, φρη κφλν ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο, αιιά θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ. Ζ πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ δηαλχνπκε, πξνβάιιεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εηζαγσγήο βειηησηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηνπο Ο.Σ.Α., κε ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ζα απνηειεί κέζν 

απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ 

θαηαδνιίεπζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ηε καθξνρξφληα επηβίσζε ηνπ. 

 Δπίζεο, ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ππάξρεη απμεκέλε αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Οη ηερληθέο θαη κέζνδνη εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε 

απαίηεζε. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππνβνεζήζεη ηελ εξγαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 

 Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κέζα ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ, παξνπζηάδνπλ νη 

πξνηάζεηο ηνπ θ. Κσλ/λνπ Σξηαληαθπιιίδε
202

 Αληηπξφεδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Διιεληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζε νκηιία ηνπ θαη έρνπλ 

σο εμήο :  

«10 πξνηάζεηο γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο: 

1. Οη Δζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

επηζθνπήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θήκε ηεο εηαηξείαο, ηε 

ξεπζηφηεηα, ηελ ελδερφκελε κείσζε πξνζσπηθνχ, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηα εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία θαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

γηα λα κεηψζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. 

                                                 
202

 Σξηαληαθπιιίδεο, Κ. (2010), «Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Πιαίζην Διέγρσλ», ΔΗΔΔ. 
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2. Θα πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Γ ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη λα ηελ ελεκεξψλνπλ 

έγθαηξα γηα ηπρφλ λένπο θηλδχλνπο (Risk Based Audit νπζηαζηηθά κε ζπλερή 

αλαζεψξεζε ηνπ ράξηε θηλδχλσλ). 

3. Θα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Risk Management θαη πσο απηφ 

επηηειείηαη ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

4. Θα πξέπεη λα απνηηκήζνπλ μαλά ηνπο θηλδχλνπο, εηδηθά εθείλνπο πνπ αλ ιεθζνχλ 

ζπλδπαζηηθά ππφςε θαη πξνθχςνπλ ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθνί. Μέρξη ζήκεξα θαηά 

θαλφλα, πνιινί  Δζσηεξηθνί Διεγθηέο έθαλαλ risk assessment ζε πνιινχο 

αλεμάξηεηνπο θηλδχλνπο βαζκνινγψληαο ρακειά ηελ πηζαλφηεηα απηνί λα πξνθχςνπλ, 

ελψ δελ βαζκνινγνχζαλ θαζφινπ ην ελδερφκελν απηνί λα πξνθχςνπλ ζσξεπηηθά ή 

ζπλδπαζηηθά. 

5. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε έλα πην επέιηθην πξφγξακκα ειέγρσλ πνπ λα 

αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 

6. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ βαζηθνί εθπαηδεπηέο ελδνεηαηξηθά, ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη λα αμηνπνηνχλ γηα ελεκέξσζε θάζε επθαηξία ζπδήηεζεο ζε 

ζέκαηα θηλδχλσλ. 

7. Θα πξέπεη λα εληείλνπλ ηνπο ειέγρνπο ηνπο γηα ζέκαηα απάηεο ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (απάηε ιεπθνχ θνιάξνπ, απάηε ππαιιήισλ θαη 

εμσηεξηθή απάηε), ηα ζέκαηα έιιεηςεο απνζεκάησλ, παξαβίαζεο ησλ ππεξσξηψλ, 

ινγαξηαζκψλ πιεξσηέσλ ρσξίο έγθξηζε θαη ηνπο παξαθνπζθσκέλνπο ινγαξηαζκνχο 

εμφδσλ. 

8.  Θα πξέπεη λα απμήζνπλ ηε γλψζε ηνπο  γηα ηελ επηρείξεζε, λα κάζνπλ δειαδή ηελ 

επηρείξεζε φζν θαιχηεξα κπνξνχλ θαη λα ζηγνπξεπηνχλ φηη ην πξφγξακκα ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο. 

9. Θα πξέπεη λα απμήζνπλ ηε ζρέζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο(Risk Officers, Compliance Officers, Controllers) ψζηε λα 

πιεξνθνξνχληαη αδηάιεηπηα ηνπο λένπο θηλδχλνπο θαη ηηο αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. 

10. Σέινο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηαο ειεγθηηθήο ηνπο εξγαζίαο θαη αλ 

ρξεηαζηεί λα ηελ αλαζρεδηάζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζθεπηηθφ πνπ ε επηρείξεζε ζα 

έρεη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.» 
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Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη πηζησηηθή θξίζε, ην ηεξάζηην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα 

αξθεηψλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη φρη κφλν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν επκεηάβιεην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ φρη κφλν ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο, αιιά θαη ν δεκφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ο.Σ.Α. 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο Ο.Σ.Α., ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ, αθνχ αθνξά: ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπο, ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ, ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ππνιεηηνπξγεί, έρνληαο βαζηθέο 

ειιείςεηο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, πξνζσπηθνχ θαη δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ ζα έπξεπε λα απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα θάζε 

νξγαληζκφ, γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θνπιηνχξαο ηνπ, κέζσ 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο, θαζηζηψληαο έηζη ηνπο Ο.Σ.Α. αλήκπνξνπο λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο. Ζ θαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ζηξαηεγηθέο απνθέληξσζεο, κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ θαη λα 

επηηεπρζνχλ κε ηε ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη νη Ο.Σ.Α. ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ, δε δηαζέηνπλ απηνηειή 

Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή αθφκα θαη αλ ηε δηαζέηνπλ ηππηθά ζην νξγαλφγξακκά 

ηνπο, απηή δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη πνηέ επί ηεο νπζίαο, αθνχ είηε δελ δηαζέηεη θαζφινπ 

πξνζσπηθφ, είηε ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη δελ είλαη ην θαηάιιειν. Δπίζεο, ε 

πξνζπάζεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ απφ ην 

«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», παξακέλεη κέρξη ζήκεξα αλεθπιήξσηε. Δίλαη γεγνλφο φκσο, 

φηη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ Ο.Σ.Α., πάιη 

ζα βαζίδεηαη ζε παξσρεκέλεο πξαθηηθέο, αθνχ δελ ζα δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ζχγρξνλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ. 

Αλ θαη νη Ο.Σ.Α. ζηελ Διιάδα ππάγνληαη γηα έιεγρν ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζε ειέγρνπο 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, αδπλαηψληαο έηζη λα αθνκνηψζνπλ, ηηο 
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ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ, θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο δηαδηθαζίαο, γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπο. 

Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΤΔΔ θαζψο θαη 

ε ζχζηαζε επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηεο 

ΤΔΔ ζηελ εζσηεξηθή ηεξαξρία ησλ ΟΣΑ, είλαη ηθαλά λα παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα 

ερέγγπα αλεμαξηεζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη νπνίνη θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ, ηελ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εππξέπεηαο θαη 

επηκέιεηαο.  

Ζ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ΔΔ ζηνπο ΟΣΑ, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμεηαδφκελσλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ φπνπ 

ππάξρνπλ, ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ απηφλ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα θάζε ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθψλ ΟΣΑ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ ζηε δηαδηθαζία ειέγρσλ θαη ζηνπο 

Ο.Σ.Α. θαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ καθξνρξφληεο 

πξνζπάζεηεο θαη πνηθηιφκνξθεο δηαδηθαζίεο απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζηνπο Ο.Σ.Α., δηφηη ζα επηθέξνπλ πνηνηηθφηεξν 

απνηέιεζκα ζηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο 

θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο εζηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη 

ζηελ νξζνινγηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, βάζεη ηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη κε 

ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ινγηζηηθψλ εξγαιείσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο 

ή/θαη ελδερφκελεο απάηεο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν 

άλζξσπνο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν δεκφζηνο ππάιιεινο.  

Δπίζεο, θξίζηκν ζηνηρείν ζηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη ε πηνζέηεζε θη εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απεηθφληζε ηεο 

πξαγκαηηθήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ Ο.Σ.Α., κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία, γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο θαη ηελ 

απνθφκηζε νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α.. 

Ο απνηειεζκαηηθφο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ζα νδεγήζεη ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Ο.Σ.Α., αλαδεηθλχνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη πξνηείλνληαο ιχζεηο, πνπ αθνξνχλ θάζε πηπρή δηαθπβέξλεζεο 
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απηνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ, ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο 

(ζηνρνζεζία ηνπ θνξέα), ηε δηαρείξηζή ηνπ (εζσηεξηθέο δηθιείδεο), ην ζχζηεκα 

ινγνδνζίαο ηνπ, ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζε λα 

εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ησλ Ο.Σ.Α. θαη λα πξνζδψζεη αμία ζην έξγν ηνπο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ πιεπξάο θεληξηθήο θαη ηνπηθήο 

αηξεηήο δηνίθεζεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

εηαηξηθή θνπιηνχξα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε αλάγθε εμσζηξέθεηαο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο.  

H κειινληηθή κειέηε θαη έξεπλα, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη, ζηελ εμέηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ εκπνδίσλ 

πνπ πθίζηαληαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εγθαζίδξπζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ΔΔ, πνπ ζα αθνξά 

κφλν ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΟΣΑ, θαη ζα είλαη ακεξφιεπην θαη αλεπεξέαζην 

απφ ηξίηα ή θαη ίδηα ζπκθέξνληα, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξεί λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. 
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Auditors». 

 

http://www.ita.org.gr, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

 

http://www.imf.org/external/index.htm, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ». 

 

http://www.kedke.gr, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο». 

 

http://www.oecd.org, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο». 

 

http://www.taxheaven.gr/,  «Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή Πχιε Δλεκέξσζεο». 

 

http://www.theiia.org/, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ The Institute of Internal Auditors». 

 

http://www.transparency.gr/home.aspx, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γηεζλήο Γηαθάλεηα – 

Διιάο». 

 

http://www.seedd.gr/, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». 

 

http://www.seyyo.gr/, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

 

http://www.soel.gr/, «Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ». 
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