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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια κρίση αποτελούν μια πρωτοφανή κατάσταση για 

όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές μπορεί να λειτουργήσει, μέχρι έναν 

σημαντικό βαθμό, ως ασπίδα προστασίας για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις όλων 

των κλάδων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Επιπλέον, 

ο εσωτερικός έλεγχος στη χώρα μας θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα τόσο για 

τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όσο κυρίως για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα και ειδικότερα τις μικρομεσαίες στις οποίες έχει σημειωθεί σημαντικό πλήγμα 

τα τελευταία χρόνια. 

 Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται αρχικά μια προσπάθεια κατανόησης της 

ελεγκτικής επιστήμης καθώς και μια αναφορά στην ιστορική αναδρομή της. Στη 

συνέχεια αναλύεται ο εσωτερικός έλεγχος αλλά και η διαφοροποίηση της λειτουργίας 

του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακολούθως παρατίθενται οι διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ των δύο είδη των ελέγχων. Παράλληλα με την παρουσίαση των 

παραπάνω ενοτήτων αναλύονται τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και οι μέθοδοι που 

ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των ελέγχων. Παρατίθενται, τέλος τα 

συμπεράσματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τη συμβολή του εσωτερικού 

ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη συνεχή μεταβλητότητά του 

και τη ραγδαία εξέλιξή του. Απαραίτητη προϋπόθεση στη συνέχιση της εξελικτικής 

πορείας της κοινωνίας είναι η λήψη ορθών αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές. Για να 

χαρακτηρισθεί μια τέτοιου είδους απόφαση ορθή θα πρέπει να βασίζεται σε αληθή και 

αξιόπιστη πληροφόρηση.  

Τον ρόλο αυτόν της εξακρίβωσης των πληροφοριών και την παροχή βεβαιότητας 

ως προς την αληθή τους παρουσίαση έχει αναλάβει ο έλεγχος. Ο ελεγκτής αποτελεί το 

εκτελεστικό όργανο, όπου ανεξάρτητα από τη μορφή του ελέγχου που διενεργεί, παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ελεγχόμενο φορέα και στους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων. Έπειτα οι ελεγμένες πληροφορίες, με την διαβεβαίωση της πληρότητας, 

ακρίβειας και αξιοπιστίας τους χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τη μορφή εκείνη του ελέγχου, η οποία 

δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της 

οντότητας, προσδίδοντας κύρος και καταφέρνοντας την επιτυχία εκείνων των στρατηγικών 

της στόχων που σχετίζονται με την αποδοτική λειτουργία της. Την εκτέλεση του 

εσωτερικού ελέγχου αναλαμβάνει ο εσωτερικός ελεγκτής. Τον χαρακτηρίζει η εργασιακή 

του σχέση με την επιχείρηση, η ανεξαρτησία του από οποιεσδήποτε επιρροές των 

ελεγχόμενων, ενώ λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση. Βασικός του στόχος είναι η ενίσχυση 

της αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών. 

Μια διαφορετική μορφή ελέγχου θεωρείται ο εξωτερικός έλεγχος. Αποτελεί το 

πλαίσιο των κανόνων, αρχών και προϋποθέσεων για τη διενέργεια ελέγχου σε περιπτώσεις 

διαχείρισης ξένων κεφαλαίων. Η συγκεκριμένη μορφή ελέγχων πραγματοποιείται από 

εξωτερικούς ελεγκτές, πρόσωπα ανεξάρτητα από κάθε μορφή υπαλληλικής σχέσης με την 

ελεγχόμενη μονάδα. Βασικός στόχος του εξωτερικού ελεγκτή είναι η διαπίστωση της 

ορθής οικονομικής διαχείρισης της ελεγχόμενης μονάδας, που περιλαμβάνει τη λογιστική 

απεικόνιση και παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων  σύμφωνα με τις 

αποδεκτές λογιστικές αρχές, αλλά και την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις αντίστοιχες νομοθετικές 
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διατάξεις. 

Καθίσταται ξεκάθαρο πως καμία από τις δύο μορφές ελέγχου αν εφαρμοστεί 

μεμονωμένα δεν θα επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα που θα μπορούσε να επιτύχει η 

συνύπαρξή τους. 

 

1.2 Σκοπός εργασίας  

 

Στο πλαίσιο των μεταβολών και των εξελίξεων εξέχουσα θέση κατέχουν οι πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της 

οικονομίας. Προσφέρουν μια σημαντική πηγή θέσεων απασχόλησης, καλλιεργούν το 

επιχειρηματικό πνεύμα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Οι παραπάνω λόγοι από μόνοι τους 

αρκούν για να δοθεί στις επιχειρήσεις αυτές η δέουσα προσοχή. Οι ΜΜΕ έχουν 

συχνά δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων ή πίστωσης. Επίσης, λόγω των 

περιορισμένων πόρων αδυνατούν να υποστηρίξουν ολοκληρωμένο και αξιόλογο 

έλεγχο με αποτέλεσμα την άμβλυνση των δυσκολιών στην εύρεση κεφαλαίων λόγω 

της περιορισμένης πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαπίστωση της συμβολής του εσωτερικού 

ελέγχου στις επιχειρήσεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες και κατά πόσο το 

αποτέλεσμα του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να διευκολύνει το 

έργο του εξωτερικού ελεγκτή. 

 

1.3 Δομή της εργασίας  

 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από πέντε βασικά κεφάλαια. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται εν συντομία τα κύρια σημεία 

που πρόκειται να εξεταστούν, όπως ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων. Ακολουθεί, ο σκοπός της εργασίας καθώς και η διάρθρωσή της προς 

διευκόλυνση του αναγνώστη. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση  παλαιότερες 

αλλά κυρίως νεότερες δημοσιεύσεις ερευνών και επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στην επιβίωση των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται η απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση της 
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εργασίας εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή ενώ 

παρακάτω αναφέρονται τα θέματα που εξετάζει καθώς και λόγοι που την καθιστούν 

αναγκαία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου, ο 

σκοπός και η αναγκαιότητά του. Ακολούθως, αναφέρεται η μεθοδολογία εφαρμογής του 

καθώς και η ιδιαιτερότητα της εφαρμογής του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο και η αναφορά στον εξωτερικό έλεγχο, 

περιλαμβάνοντας τα κριτήρια για να υπαχθεί μια εταιρεία σε εξωτερικό έλεγχος αλλά κ τη 

μεθοδολογία που ακολουθείται. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που αφορούν τα 

δυο είδη ελέγχου, όπως η συνεργασία των δύο ελεγκτών και τα πλαίσια δεοντολογίας και 

ηθικής που τη διέπουν. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει μετά 

την εκτενή βιβλιογραφική έρευνα και γίνονται προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Ανά 

τον κόσμο πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους έχουν ανάγκη ενός καλού  

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Για τον λόγο αυτό έχουν διενεργηθεί πολλές 

μελέτες παγκοσμίως από πολλές χώρε οι οποίες μάλιστα δεν ανήκουν στον δυτικό 

ανεπτυγμένο κόσμο. Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει επίσης 

αρκετό ερευνητικό υλικό το οποίο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Η σύνδεση 

του εσωτερικού ελέγχου με αυτό το μέγεθος τον οντοτήτων, απασχολεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια τον οικονομικό πολιτικό και τέλος τον ακαδημαϊκό κόσμο. 

Παρακάτω, στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παραθέτουμε συνοπτικά κάποιες 

από αυτές τις μελέτες.   

Η έρευνα των Wang και Zhou (2016) που αφορά την αγορά της Κίνας μας 

αναφέρει πως στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά της σημερινής κοινωνίας, η 

επιβίωση μιας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των 

εσωτερικών λογιστικών ελέγχων . Η πρακτική έχει αποδείξει ότι το εσωτερικό 

σύστημα ελέγχου είναι ένα σημαντικό συστατικό της σύγχρονης διαχείρισης των 

επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι να εξασφαλίζεται η σταθερή και υγιή ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της. Δεδομένου ότι οι 

μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρείες εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το 2004, τα 

αρμόδια τμήματα της Κίνας συνεχίζουν να αυξάνουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

τους να αναθεωρούν και να συμπληρώνουν τους σχετικούς λογιστικούς κανονισμούς. 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί 

πρόβλημα. 

Ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου μπορούμε 

να πούμε ότι έχουν προκύψει λύσεις. Η έρευνα συνεχίζει λέγοντας πως στις μικρές 

οικογενειακές εταιρίες ο πρόεδρος έχει τον απόλυτο έλεγχο των μετοχών και ο 

διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Με 

αποτέλεσμα ο εσωτερικός έλεγχος να μην διενεργείται σωστά. Με βάση αυτά τα 

προβλήματα και σε συνδυασμό με την πραγματική κατάσταση των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πιο ώριμη θεωρία του 
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εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, η οποία να αναλύει σε βάθος και ερευνά τα 

προβλήματα της εσωτερικής λογιστικής ελέγχου. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τον 

εξορθολογισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να βελτιωθεί η 

οικονομική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Τέλος, ορθοί και 

αποτελεσματικοί χειρισμοί μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ελλείψεων 

ενός εσωτερικού συστήματος ελέγχου μιας μικρής οντότητας, καθώς και η ανάλυση 

των πρακτικών προβλημάτων θα προωθήσουν μια πιο αποτελεσματική και πιο υγιή 

ανάπτυξη των εταιριών αυτών.  

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σημασίας των λειτουργιών του εσωτερικού 

ελέγχου και των περιορισμένων αρχειακών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, οι Lawrence et al. (2015), εξετάζουν ένα 

διαδραστικό μοντέλο της ποιότητας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου (που 

αποτελείται από αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας) για την καλύτερη κατανόηση 

των καθοριστικών παραγόντων της αποτελεσματικότητας αυτών ως πηγή 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι δοκιμές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η κοινή παρουσία των αρμοδιοτήτων και της 

ανεξαρτησίας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εν ολίγοις, τα αποτελέσματά δείχνουν ότι, η 

επίδραση των αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς εξαρτάται από την ανεξαρτησία (αρμοδιότητα) του 

εσωτερικού ελεγκτή.  

Κάποια χρόνια παλαιότερα, δηλαδή το 2009, oι Burnaby et al., 

πραγματοποίησαν έρευνα για το επίπεδο της συμμόρφωσης και τη χρήση των 

Διεθνών Προτύπων του ΔΣ στις επαγγελματικές πρακτικές των Εσωτερικών 

Ελεγκτών και η οποία έρευνα διεξήχθει σε αρκετές χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το Βέλγιο, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Ιρλανδία. Κατέληξαν λοιπόν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο διακυμάνσεων στη συμμόρφωση κι αυτό 

οφειλόταν στις απαιτήσεις των χρηματιστηρίων, στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία και 

στα εταιρικά πρότυπα διακυβέρνησης των διαφόρων χωρών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

Από την άλλη, οι Bota-Avram & Pafli (2008), στην έρευνά τους θέλησαν να 

προσδιορίσουν τα πιο σημαντικά είδη των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, για τον 
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προσδιορισμό της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. Στην έρευνα τους 

προσπάθησαν να συγκεντρώσουν τα κύρια ευρήματα από τη βιβλιογραφία σχετικά με 

την τεκμηριωμένη περιοχή.  

Η δομή της έρευνας στηρίζεται στην επισκόπηση σημαντικών τεχνικών 

θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιδόσεων της λειτουργιάς 

του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στην διερεύνηση σημαντικών μελετών στον 

τομέα της έρευνας. Στη συνέχεια έκαναν μια προσπάθεια να συλλέξουν τις πιο 

σχετικές μεθόδους ώστε να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο με τις σημαντικές 

κατευθυντήριες γραμμές, όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου.  

Στο τέλος καταλήγουν πως η χρήση της μεθόδου αυτής εξαρτάται από την 

επίλυση του βασικού στόχου της, ο οποίος είναι η επίτευξη της αντανάκλασης της 

συνάφειας και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Καταφέρνοντας 

έτσι να προσφέρει επιχειρήματα υπέρ των επενδύσεων για τους αναγκαίους πόρους 

προκυμμένου να επιτύχει μια καλή ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου.  

Στην έρευνα τους οι Wood et al. (2016) συμπεραίνουν ότι η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο για τις επιχειρήσεις και 

αντιμετωπίζει προκλήσεις στην εξεύρεση επαρκούς αριθμού υψηλής ποιότητας 

ανθρώπινου δυναμικού. Τα αποτελέσματα των δύο πειραμάτων δείχνουν ότι οι 

εξωτερικοί ελεγκτές που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής, έχουν διπλάσιες 

πιθανότητες να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως 

λογιστικές θέσεις, αντί να είναι ελεγκτές συνεργάτες σε θέσεις του εσωτερικού 

ελέγχου. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν 

αρνητικές αντιλήψεις για τον εσωτερικό έλεγχο και το εργασιακό περιβάλλον των 

εσωτερικών ελεγκτών, αφού το θεωρούν κατώτερο, με αποτέλεσμα να προτείνουν 

μέτριους εξωτερικούς ελεγκτές και όχι κορυφαίους φοιτητές για να εργαστούν σε 

εσωτερικό έλεγχο . Παρόλα αυτά έμπειροι εξωτερικοί ελεγκτές σχετικά με τις πτυχές 

του εσωτερικού ελέγχου, θεωρούν ότι ο κλάδος του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να 

βελτιωθεί και να αποτελέσει μια ελκυστική επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο εσωτερικός έλεγχος αντιμετωπίζει 

σημαντικές προκλήσεις προσλήψεις, αλλά προσφέρονται επίσης τρόποι για την 

άμβλυνση αυτών των προκλήσεων. 



7 
 

Το κίνητρο για την έρευνα των Lee και Park (2016) ήταν το Διεθνής Πρότυπο 

Ελέγχου 610 « Χρησιμοποιώντας το έργο των Εσωτερικών Ελεγκτών». Αυτό το 

ελεγκτικό πρότυπο καθοδηγεί τους εξωτερικούς ελεγκτές για τη χρήση του έργου των 

εσωτερικών ελεγκτών με σκοπό την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων καθώς και να 

συμβουλεύονται τους εσωτερικούς ελεγκτές για άμεση βοήθεια.  

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι, ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών μαζί με των 

αριθμό των εργαζομένων που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο, συνδέεται με τον 

αριθμό των εξωτερικών ωρών ελέγχου. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η διαθεσιμότητα των εσωτερικών ελεγκτών, τόσο μεγαλύτερη και 

αποτελεσματική θα είναι και η συνεισφορά τους στον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων. Επίσης οι συγγραφείς βρίσκουν αποδείξεις ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές 

χρησιμοποιούν το έργο των εσωτερικών ελεγκτών με λογιστική και νομική 

εμπειρογνωμοσύνη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου. Επίσης 

βρήκαν κάποιες ενδείξεις, ότι το έργο των εσωτερικών ελεγκτών με μεγαλύτερη 

διαθεσιμότητα, είναι πιο αποτελεσματικό κατά την αρχική δέσμευση του εξωτερικού 

ελέγχου. 

Στην παρούσα μελέτη των Goodwin και Kent (2006) εξετάζετε αν η ύπαρξη 

μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου, τα χαρακτηριστικά επιτροπής ελέγχου και η 

χρήση του εσωτερικού ελέγχου συνδέονται με υψηλότερη αμοιβή εξωτερικού 

ελέγχου. Υψηλότερη αμοιβή ελέγχου συνεπάγεται αυξημένη δοκιμή ελέγχου και 

υψηλότερη ποιότητα του ελέγχου. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η ύπαρξη μιας 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου, με συχνότερες συνεδριάσεις των επιτροπών και 

αυξημένη χρήση του εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται με υψηλότερες αμοιβές 

εξωτερικού ελέγχου. Επίσης η εμπειρία των μελών της επιτροπής ελέγχου συνδέεται 

με υψηλότερη αμοιβή ελέγχου, όταν η συχνότητα συνάντησης και η ανεξαρτησία 

είναι χαμηλή. Αυτά τα ευρήματα συνδέονται με την αυξημένη ζήτηση για 

υψηλότερης ποιότητας λογιστικού ελέγχου από τις ελεγκτικές επιτροπές, καθώς και 

από επιχειρήσεις που κάνουν μεγαλύτερη χρήση του εσωτερικού ελέγχου. 

Οι Felix Jr., Gramling και Maletta (2001) θεωρούν ότι παρά την εκτεταμένη 

έρευνα σχετικά με τους καθοριστικούς εξωτερικούς παράγοντες της αμοιβής των 

ελεγκτών, υπάρχουν λίγα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την επίδραση της 

συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου σχετικά με το κόστος του εξωτερικού ελέγχου. 
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Χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο μοντέλο παλινδρόμησης, το οποίο βασίζεται σε 

προηγούμενη έρευνα για τις αμοιβές των ελεγκτών, αποδεικνύεται ότι η συμβολή του 

εσωτερικού ελέγχου είναι ένας καθοριστικός παράγοντας του κόστους του 

εξωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα δεύτερο μοντέλο, που παρέχει 

στοιχεία σχετικά με το πόσο καθοριστικός παράγοντας είναι η συνεισφορά του 

εσωτερικού στον εξωτερικό έλεγχο, το οποίο δείχνει ότι, η συμβολή του εσωτερικού 

ελέγχου, επηρεάζεται από την ποιότητα του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

3.1 Γενικά 
 

Η ελεγκτική σαν επιστήμη συναντάται στα ευρύτερα πλαίσια της Λογιστικής. 

Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν πως η ελεγκτική θα πρέπει να αποτελεί 

αυτοτελή κλάδο της λογιστικής, ενώ από την άλλη υπάρχουν υποστηρικτές που 

θεωρούν πως θα έπρεπε να εντάσσεται στην διοικητική λογιστική. 

 Η αμερικανική ένωση λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει 

την Ελεγκτική ως «μια συστηματική διαδικασία συγκέντρωσης και αξιολόγησης 

ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και 

γεγονότων με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ αυτών των 

πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για τη γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 Γενικότερα μπορεί κάποιος να πει πως η επιστήμη της ελεγκτικής είναι ένας 

κλάδος που αποκτά αποδοχή και εφαρμογή μέσα από τις διερευνήσεις και 

αξιολογήσεις των λειτουργιών. Εξελίσσεται συνεχώς µε σκοπό την υλοποίηση του 

στόχου της, να αποκτήσει δική της ταυτότητα, προσεγγίζοντας τις αδυναμίες του 

εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί άρτια διοίκηση, ώστε να 

επιτύχουν οι φορείς και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων τους σκοπούς τους, 

διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική συνοχή της επιχείρησης (Καραµάνης, 2008). 

 Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω ορισμών είναι σημαντικό 

να αναφερθούν συνοπτικά ορισμένες λέξεις, φράσεις και στοιχεία (Παντελίδης, 

2009): 

  Με τον όρο «συστηματική διαδικασία» εννοείτε μια λογική, καλά δομημένη 

και οργανωμένη σειρά βημάτων ή διεργασιών.  

  Ο όρος «συγκέντρωση και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκμηρίων», σημαίνει 

εξέταση των βασικών στοιχείων του ελέγχου και συνετή και ακριβοδίκαιη 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χωρίς καμία προκατάληψη υπέρ ή κατά του 

ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.  
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  «Καθορισμός του βαθμού ανταπόκρισης πληροφοριών µε καθορισμένα 

τεκμήρια». Ο βαθμός ανταπόκρισης αναφέρεται στο κατά πόσο κοντά, 

µπορεία να βρίσκονται οι μετρήσιμες πληροφορίες µε προκαθορισμένα 

κριτήρια. 

  «Ικανό και ανεξάρτητο πρόσωπο». Ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει όλα εκείνα 

τα επαγγελματικά και επιστημονικά προσόντα που ορίζονται και που είναι 

απαραίτητα για την διενέργεια του ελέγχου. Είναι σημαντικό να παραμένει 

ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος από οποιονδήποτε παράγοντα.  

  «Διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή». Τα αποτελέσματα του ελέγχου και η 

τελική γνώμη του ελεγκτή πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως στους 

ενδιαφερόμενους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 

γνωστοποίηση αυτή γίνεται µέσω των πιστοποιητικών και των εκθέσεων 

ελέγχου. 

 «Συγκεκριμένη οικονομική μονάδα». Η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε 

µοροφής ελέγχου προϋποθέτει την οριοθέτηση της έκτασης του ελέγχου, των 

ευθυνών δηλαδή που αναλαμβάνει ο ελεγκτής. Η οριοθέτηση αυτή 

περιλαμβάνει τον ορισμό της οικονομικής μονάδας και της χρονικής 

περιόδου. Η οικονομική μονάδα συνήθως είναι µία νομική οντότητα όπως 

επιχείρηση, εταιρία, οργανισμός και άλλα. Η χρονική περίοδος συνήθως 

καλύπτει ένα έτος, παρόλα αυτά, έλεγχοι μπορούν να γίνονται και ανά 

τρίμηνο, ανά εξάμηνο και ορισμένες φορές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

της οντότητας. 

 

3.2 Ιστορική αναδρομή της ελεγκτικής στην Ελλάδα 

 

Από το 300 π.Χ. στην αρχαία Αθήνα, υπήρχε ένα σύστημα ελέγχου των δημοσίων 

οικονομικών της πόλης-κράτους. Το σύστημα αυτό και οι λογιστές του ελέγχου 

πρότειναν μια δημόσια αρχή, η οποία έμοιαζε κατά πολύ προς το σημερινό Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Οι υπόλογοι του δήμου και των αρχόντων, υποχρεώνονταν από το Νόμο να 

καταγράφουν σε λογαριασμούς τα έσοδα και τα έξοδα. Με τους λογαριασμούς όμως 

παρακολουθούσαν και τα δημόσια δάνεια, που δίνονταν προς τις πόλεις άτοκα. Η 

εποχή του Περικλή, είναι ένα καλό παράδειγμα για το ότι  κάθε πολίτης ήταν και 
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ελεγκτής. Σε εκείνη την περίοδο οι εργολάβοι των δημοσίων κτιρίων έγραφαν 

υποχρεωτικά σε λίθους της οικοδομής τα έσοδα και τα έξοδα τους. 

Με το πέρασμα των αιώνων η Ελεγκτική ακολούθησε τις εξελίξεις του 

κλάδου, σε παγκόσμιο κυρίως επίπεδο. Στην Ελλάδα καθοριστική στιγμή για τον 

κλάδο θεωρήθηκε το 1931 όπου με τον Ν.5076 περί ανωνύμων εταιριών και 

τραπεζών, προβλεπόταν και η δημιουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Κάπως 

έτσι καθιερώνεται πλέον το Ελεγκτικό Επάγγελμα στη χώρα μας, ενώ από την άλλη ο 

θεσμός αν και νομοθετήθηκε δεν λειτούργησε.  

Το Σώμα τελικά κατάφερε να συσταθεί και να λειτουργήσει το 1956 και μέχρι 

τότε ο έλεγχος που προέβλεπε ο Ν. 2190/1920, ήταν αμφισβητήσιμος, καθώς κάλυπτε 

μόνο τυπικές προϋποθέσεις του νόμου. Στην πράξη οι ελεγκτές είχαν ουσιαστικά 

δικαιώματα, παρόλα αυτά ο θεσμός δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό. Δεν 

μπορούσαν να τα ασκήσουν διότι είχαν διοριστεί από την ίδια την ελεγχόμενη 

εταιρεία και αποτελούσαν εμμέσως υπαλλήλους που εξαρτώνται οικονομικά από 

αυτή. Ως αποτέλεσμα, η εξάρτηση των ελεγκτών από τις διοικήσεις περισσότερο και 

λιγότερο οι ατέλειες του νομοθετικού πλαισίου ήταν η αιτία της υποτονικής 

παρουσίας της ελεγκτικής στην εξέλιξη της οικονομικής διαχείρισης των ανωνύμων 

εταιρειών. 

Η πολιτεία σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του Ελεγκτικού επαγγέλματος, 

ίδρυσε με το Ν.Δ. 3329/1955 το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ). Ο νόμος εκτός 

των άλλων προέβλεπε ότι ο σκοπός του Σ.Ο.Λ. να μην περιορίζεται μόνο στη 

συστηματική ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων, των ανωνύμων 

εταιρειών, αλλά να περιλαμβάνει τόσο την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των 

οικονομικών οργανισμών της χώρας, όσο και τη μελέτη της λογιστικής οργάνωσης 

των οργανισμών μετά από δική τους αίτηση (Ν.Δ. 4107/1960). 

Αρκετά χρόνια μετά με το Π.Δ. 226/92, ιδρύθηκε το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), σύμφωνα με τα αγγλικά και αμερικανικά πρότυπα 

και κατ’ εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 8ης Οδηγίας της. Το Σώμα  

αποτελείται πλέον από ανεξάρτητους επαγγελματίες Ελεγκτές που εγγράφονται σε 

ειδικό μητρώο και ασκούν το επάγγελμα του Ορκωτού ελεγκτή σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας (Παπαδάτου 2005). 
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3.3 Εξεταζόμενα θέματα ελεγκτικής 

 

Σημαντική προϋπόθεση ώστε να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος είναι να υπάρχουν 

δύο μέρη, ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος. Ο ελεγκτής εξετάζει αντικειμενικά 

ανεξάρτητα και χωρίς προκαταλήψεις τις πράξεις, τις ενέργειες ή τις παραλήψεις του 

ελεγχόμενου.  

Τα τρία βασικά θέματα της ελεγκτικής είναι: 

 το αντικείμενο του ελέγχου 

 το υποκείμενο του ελέγχου 

 οι ελεγκτικές διαδικασίες 

 

Πιο συγκεκριμένα η ελεγκτική εστιάζει στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 

πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές που 

ορίζονται κάθε τόσο στη χώρα. Κατά κανόνα, το αντικείμενο του ελέγχου είναι η 

οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας με την ευρύτερη αυτή έννοια π.χ. η 

περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης είναι σε πρώτο στάδιο κτήμα του ιδιοκτήτη – 

επιχειρηματία, αλλά συγχρόνως και ο επιχειρηματίας είναι διαχειριστής ξένης 

περιουσίας ως προς τις υποχρεώσεις του.  

Ο έλεγχος και η διαχείριση ξένης περιουσίας υπό προϋποθέσεις είναι αναγκαίος 

και θεωρείται ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο μιας σωστής διαχείρισης (Jules 

Baude). Σύμφωνα με τον Mattingly (1963) ένας επαγγελματίας ελεγκτής λογιστής 

καθορίζει ως αντικείμενο της ελεγκτικής τον έλεγχο της οικονομικής μονάδας, 

δηλαδή, την εξέταση των βιβλίων και στοιχείων μίας επιχείρησης, των εγγράφων, 

καθώς και την ακρίβεια και νομιμότητα αυτών, αναζήτηση των απαιτούμενων 

πληροφοριών μέχρι και τη διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων, ώστε να πεισθεί 

ο ελεγκτής περί της ακρίβειας και αλήθειας των ως άνω τεκμηρίων και της ορθής 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Στα ίδια πλαίσια ερευνητές στην Ελλάδα, 

θεωρούν ότι ο έλεγχος έχει ως αντικείμενο τον οικονομικό λογισμό. Συνοπτικά 

λοιπόν ως έλεγχος θεωρείται :  

● Η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης. 

● Κατά πόσο οι υποδομές της είναι σύγχρονες ή όχι. 

● Η έρευνα για τον εντοπισμό των αρνητικών γεγονότων και ατελειών στην 

επιχείρηση καθώς και η λήψη έγκαιρων μέτρων διόρθωσης τους. 



13 
 

● Η μείωση του κόστους χωρίς την αλλαγή της ποιότητας. 

● Η οργάνωση του οικονομικού λογισμού. 

● Η καλύτερη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

● Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

Τα άτομα που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, οι προδιαγραφές και τα προσόντα 

τους, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρας σωστά και 

αποτελεσματικά έναν έλεγχο. Ο ελεγκτής μπορεί να είναι εσωτερικός δηλαδή να 

τηρείται ο όρος της εργασιακής σχέσης με την επιχείρηση, είτε να είναι εξωτερικός, 

δηλαδή ανεξάρτητος και αδέσμευτος έναντι της επιχειρήσεως και των  φορέων αυτής. 

Η διαφορά ανάμεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές είναι ότι, οι πρώτοι 

έχουν σκοπό εκτός από τις λογιστικές επαληθεύσεις, την εφαρμογή των εσωτερικών 

οδηγιών με συνέπεια διοικητικές μόνο κυρώσεις, ενώ οι δεύτεροι αντιμετωπίζουν 

οικονομικές κυρώσεις, απόρριψη βιβλίων κ.α. έχοντας στόχο την εφαρμογή της 

Φορολογικής και Εμπορικής Νομοθεσίας. 

Τέλος, αναφορικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οι 

μέθοδοι πραγματοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα 

οι ελεγκτικές διαδικασίες, περιλαμβάνουν τον τρόπο, τις τεχνικές και τις μεθόδους 

που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την διενέργεια του ελέγχου 

προκειμένου να παραχθεί ορθό ελεγκτικό επιστημονικό έργο. 

 

Έτσι λοιπόν ο έλεγχος των επιχειρήσεων στοχεύει :  

 την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων ή και εκούσιων λογιστικών 

λαθών και οικονομικών ατασθαλιών, και 

 την πιστοποίηση, ύστερα από διενέργεια συστηματικού ελέγχου και ανάλογων 

δοκιμαστικών επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, 

της  πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των κείμενων 

ορολογικών διατάξεων. 

 

Αναλυτικότερα, οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής (Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης, 2013): 

 εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, 

 διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως 

προς τις διαδικασίες, 
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 έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των 

διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους, 

 αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων 

των οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα 

στην επιχείρηση, 

 πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων 

συμπερασμάτων, 

 υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα 

της επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης, 

 στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της  

επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να 

γίνει έτσι δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

 

Οι κανόνες, αρχές και ενέργειες που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών του καθηκόντων στις ελεγχόμενες εταιρίες-πελάτες του που συντάσσουν 

ετήσιες χρηματοοικονομικές ή/και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είτε  

υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, προσδιορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(ΔΠΕ). Τα ΔΠΕ είναι ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο από κανόνες, που 

διέπουν τους ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τα μέλη του ΣΟΕΛ. 

 

3.4 Η σημασία και η αναγκαιότητα της ελεγκτικής 

 

Οι σημαντικότερες βάσεις για την θεμελίωση της ελεγκτική αναλύονται παρακάτω 

και όπως θα παρατηρήσουμε βασίζονται όλες στο ανθρώπινο στοιχείο.(Καζαντζής, 

2006). Έτσι λοιπόν η ανάγκη για έλεγχο υπήρξε λόγο : 

 των ατελειών της ανθρώπινης φύσης 

 του εντοπισμού και της διόρθωσης λογιστικών σφαλμάτων 

 Τη σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή 

 Την ανάγκη αξιόπιστων πληροφοριών 
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Πιο συγκεκριμένα η αναγκαιότητα του ελέγχου κάθε επιχείρησης, βασίζεται 

στις τέλειες της ανθρώπινης φύσης στα  λάθη και τις αδυναμίες, οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Η εξέλιξη της επιστήμης και γενικά οι κοινωνικές 

και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις ατέλειες και τις 

αδυναμίες αυτών, όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλειφθούν (Γρηγοράκος, 1989). 

Σύμφωνα με τον ορισμό της ελεγκτικής, βασικός σκοπός της είναι ο 

εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, τα οποία ανεξάρτητα με τον 

χαρακτήρα τους, παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις με αποτέλεσμα να 

αλλοιώνεται η εικόνα της επιχείρησης στους εξωτερικούς χρήστες. Το σφάλμα στη 

λογιστική προκύπτει είτε από την άγνοια των λογιστικών κανόνων είτε από αμέλεια 

γι αυτό και θεωρείται επαγγελματικό σφάλμα. Οι έξι κατηγορίες σφαλμάτων όπως τις 

κατατάσσει ο Bande (1996) είναι: σφάλματα λογιστικής ερμηνείας, σφάλματα 

παραλείψεων, σφάλματα αποδόσεων, σφάλματα αρχών, σφάλματα αριθμητικά και 

σφάλματα από την εκτέλεση λογιστικής εργασίας. 

Για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων, θα πρέπει, οι πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται να είναι απαραίτητες, αξιόπιστες και ακριβείς , ελεύθερες 

προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων. Ακαδημαϊκοί, ελεγκτές καθώς και επαγγελματίες 

λογιστές υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλώνουν οι κοινωνίες τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες για αναξιόπιστες πληροφορίες. Αυτό το φαινόμενο της αναπτυσσόμενης 

κοινωνίας μπορεί να προκαλέσει μη αποτελεσματική και μη αποδοτική κατανομή των 

παραγωγικών πόρων, η οποία θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη κοινωνία και 

σε όλους εκείνους που θα πρέπει να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Το να γίνεται 

έλεγχος της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας των πληροφοριών από τον 

χρήστη, ίσως ήταν μια καλή λύση για την διασφάλιση της ποιότητας των 

πληροφοριών που αντλούνται.  

 

3.5 Κατηγορίες ελέγχων 

 

Είναι σαφές πως οι έλεγχοι δεν είναι ίδιοι για όλες τις εταιρίες. Υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες ανάλογα με το εύρος, την περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του 

ελεγκτή. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα είδη  και τα κριτήρια του ελέγχου που 
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μπορούν να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε εταιρία ( Καζαντζής 2006, Τσακλάγκανος 

2001, Meigs & Larsen 1984).  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

(α) Ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την ελεγχόμενη εταιρία, σε 

εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. 

 

 Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο (φυσικό ή 

νομικό) που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν 

σχετίζεται οικονομικά με αυτήν, ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής, 

έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που απαιτείται, 

και διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως επάρκεια αναγκαίων γνώσεων, 

ανεξαρτησία εντιμότητα, επαγγελματική κατάρτιση (αρ.4, ν.3693/08). 

 Εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από πρόσωπο που διαθέτει επαγγελματική 

κατάρτιση, διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και την κατάλληλη εμπειρία, αλλά 

έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας, δηλαδή ισχύει ο 

όρος της εργασιακής σχέσης μεταξύ τους. Ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα με τα 

άτομα και τα στελέχη της διοίκησης που καθορίζουν την πορεία της 

επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως υπάλληλος, υποχρεούται να 

υπακούει στον εσωτερικό κανονισμό και στις υποδείξεις της διοίκησης της 

εταιρίας, οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα. 

 

(β) Ανάλογα με το εύρος, σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους. 

 

 Γενικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων 

της εταιρίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(ΔΠΕ) και αποβλέπουν στην έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τήρηση των διαδικασιών για την 

επίτευξη του σκοπού της. 

 Ειδικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς ή 

τομείς και διαδικασίες της εταιρίας (π.χ. έλεγχος ταμείου, πελατών, κ.ό.κ.), 

συνήθως πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και αποβλέπουν στην αποκάλυψη 
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λαθών, εσκεμμένων ή μη, στην ορθή τήρηση των λογαριασμών ή των 

διαδικασιών. 

 

(γ) Ανάλογα με την περιοδικότητα, σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. 

 

 Μόνιμοι καλούνται όσοι διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης. 

 Τακτικοί καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

(έτος, εξάμηνο, τρίμηνο). 

 Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή. 

 

(δ) Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, σε προληπτικούς και κατασταλτικούς 

ελέγχους. 

 

 Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την 

τήρηση των λογαριασμών και των διαδικασιών. 

 Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας 

πράξης και αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων 

σφαλμάτων. 

 

(ε) Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει, σε υποχρεωτικούς και 

προαιρετικούς ελέγχους. 

 

 Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές 

ή άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους 

για δικιά τους χρήση. 

 

(στ) Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν, σε διαχειριστικούς, διοικητικούς και 

φορολογικούς ελέγχους. 

 

 Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των 

οικονομικών της εταιρίας. 
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 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με τη διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών. 

 Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

4.1 Γενικά 
 

Στη σημερινή πραγματικότητα της εξέλιξης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ο 

παράγοντας της ανταγωνιστικότητας έχει καθοριστική σημασία στην μελλοντική 

επιβίωση της εκάστοτε επιχείρησης. Οι διοικούντες και διευθύνοντες την οικονομική 

μονάδα, οφείλουν να λαμβάνουν έγκαιρα κρίσιμες αποφάσεις που θα βασίζονται στην 

ορθολογική εκτίμηση όλων των αντικειμενικών δεδομένων. Αυτός είναι και ο ρόλος 

του εσωτερικού ελέγχου, η στάθμιση των εσωτερικών δυνατοτήτων της επιχείρησης 

διαθέσιμη ανά πάσα χρονική στιγμή. 

Παρότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες απόδοσης του ορισμού 

κατά καιρούς, επικρατέστερη είναι αυτή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών : “Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα, 

διασφαλιστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και 

να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει 

τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική 

προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της 

εταιρικής διακυβέρνησης”. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου επιτελείται από ένα εξειδικευμένο 

τμήμα ανθρώπων, το οποίο με τη σειρά του αναφέρεται-ανάλογα με το μέγεθος της 

οντότητας-είτε στην διοίκηση της επιχείρησης είτε σε μια επιτροπή ελέγχου, από την 

οποία και εποπτεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες ελέγχου μεταβάλλονται 

ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία, σημαντική υποστήριξη 

στους εσωτερικούς ελεγκτές παρέχουν και οι εταιρείες που λειτουργούν ως 

εξωτερικοί συνεργάτες, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στον εσωτερικό 

έλεγχο. 
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4.2 Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου 
 

Ο αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υπηρεσιών οι 

οποίες θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και θα βοηθήσουν την επιχείρηση να 

εκπληρώσει τα καθήκοντά της με πιο αποτελεσματικό τρόπο, παρέχοντας αναλύσεις, 

εκτιμήσεις, συστάσεις και παρατηρήσεις αναφορικά με τις λειτουργίες, τις 

συναλλαγές και τις δοσοληψίες της εταιρείας (Νεγάκης, Ταχυνάκης, 2013). 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρει στην εισαγωγή των προτύπων 

του τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου, που δεν είναι άλλος από τη βοήθεια προς τα 

μέλη του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Έτσι, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές τους εφοδιάζουν με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, 

συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.  

Προκύπτει λοιπόν, ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός που θα διαμορφώσει 

το σύστημα διαδικασιών της επιχείρησης. Ένα τέτοιο σύστημα αποβλέπει στην 

κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και λοιπών 

υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανομή των αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών του προσωπικού της, στην προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, 

στην αξιόπιστη και αληθή αποτύπωση των λογιστικών εγγραφών της, που 

εξασφαλίζει την μακροβιότητά της. 

Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει με 

τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό τους αντικειμενικούς της στόχους. Επιπλέον, 

ως αντικειμενικοί στόχοι θα μπορούσαν να αναφερθούν οι παρακάτω (Καζαντζής, 

2006): 

 Η προστασία, των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, με κατάλληλες 

ενέργειες ελέγχου, από πάσης φύσεως καταστροφή ή κλοπή. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που χρήζουν προστασίας δεν είναι μόνο πάγια στοιχεία ενεργητικού 

όπως αποθέματα, μηχανήματα κλπ., αλλά και τα μη φυσικά όπως οι 

λογαριασμοί των πελατών, οι συμβάσεις και τα λογιστικά τεκμήρια. 

 Η ανάγκη ύπαρξης ενός διευρυμένου φάσματος ακριβών και αξιόπιστων 

πληροφοριών απαραίτητων  στην λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων από 

τους διοικούντες, είναι ένας από τους στόχους του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 
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 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει στόχο επίσης τον αποκλεισμό ή την 

αποθάρρυνση σπατάλης και αντιοικονομικής χρησιμοποίησης όλων των 

παραγωγικών της συντελεστών. Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να εμποδίζει 

κάθε αντιπαραγωγική επικάλυψη δραστηριοτήτων, υποαπασχόληση πόρων 

και κάθε μορφή μη αποδοτικής χρησιμοποίησης των μέσων της. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος τέλος πρέπει να έχει δυνατότητα συμμόρφωσης των 

υπαλλήλων μιας επιχείρησης με τις κανονιστικές διατάξεις, τις εγκυκλίους, τις 

στρατηγικές και τις πολιτικές που επιλέγει για την επίτευξη των στόχων της.  

 

4.3 Ο ρόλος και η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου 
 

Η εξέλιξη των επιχειρήσεων δεν αφήνει ανεπηρέαστη την διοίκηση, της οποίας το 

έργο δυσχεράνει λόγω των αυξημένων απαιτήσεων. Η δυσκολία του έργου της 

διοίκησης έγκειται στην ύπαρξη χιλιάδων εργαζομένων στα διαφορετικά τμήματα της 

επιχείρησης, όπου απαιτείται η ύπαρξη της τεχνολογίας και των μοντέρνων μεθόδων 

με σκοπό την καλύτερη διοίκησή τους. Έτσι, η συγκέντρωση πληροφοριών-

οικονομικών και άλλων-καθίσταται ευκολότερη με αποτέλεσμα οι διευθυντές να 

έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για λήψη 

αποφάσεων, χωρίς παράλληλα να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία στα τμήματα 

αυτά. Η αξιοπιστία όμως των οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων 

εξαρτάται από τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τον συνεχή έλεγχο καθώς και από 

την αξιολόγηση αυτών. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης 

ακολουθούνται σωστά από τα διάφορα επίπεδα του Management και τους 

εργαζόμενους.  

Ακόμη, ο εσωτερικός έλεγχος με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που 

προσφέρει, θεωρείται ολοένα και πιο αναγκαίος. Με την ανάλογη υποστήριξη από τη 

διοίκηση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στον εντοπισμό των διαχειριστικών 

αδυναμιών, την πρόληψη και την καταστολή των απρόβλεπτων γεγονότων, θετικά 

στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Η διοίκηση της επιχείρησης 

έχει επίσης την ευθύνη για την ορθή απεικόνιση των λογιστικών βιβλίων και 

καταστάσεων, που πρέπει να είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός 

έλεγχος βεβαιώνει την υπεύθυνη και κατάλληλη εκπλήρωση της ευθύνης αυτής. 



22 
 

Σε γενικές γραμμές, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα αν εξεταστεί σε σχέση με τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα των 

σημερινών μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό διότι, ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί  πλέον μια τεχνική μεγάλης σημασίας που επιτρέπει 

στις διοικήσεις των πολυσύνθετων αυτών οργανισμών να λειτουργούν αποδοτικά 

επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόμη 

σημαντική σπουδαιότητα και για τον εξωτερικό ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Το 

σύστημα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται σημαντικό για τον 

καθορισμό της διαδικασίας του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί 

Λογιστές εξετάζουν και αξιολογούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να 

χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν, με σκοπό να καθορίσουν το 

πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητα 

για την έκφραση γνώμης. 

Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής κι αυτό διότι το 

ανθρώπινο λάθος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί. Τέτοια ανθρώπινα 

λάθη θεωρούνται οι κλοπές ή οι απάτες και γενικά ατέλειες της ανθρώπινης φύσης 

και ηθικής. Για τον λόγο ότι  είναι αδύνατον να εξαλειφθούν τέτοιες αδυναμίες, όσα 

μέσα και να χρησιμοποιηθούν, το μόνο που απομένει είναι η καταπολέμηση τους από 

τον εσωτερικό έλεγχο, για να περιορισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

4.4 Είδη εσωτερικού ελέγχου 
 

Υπάρχουν έξι βασικοί τύποι εσωτερικού ελέγχου: οικονομικός έλεγχος, έλεγχος 

απόδοσης, γρήγορη απάντηση λογιστικού ελέγχου, υπηρεσίες αξιολόγησης, 

υπηρεσίες διευκόλυνσης, υπηρεσίες αποκατάστασης. Οι τρεις ελεγκτικές 

υπηρεσίες είναι δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγηση, 

διευκόλυνση, αποκατάστασης και συμβουλευτικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα µε το Office Internal Audit services (BrownUniversity, 2015) 

και τους Joskeski και Jovanova (2012), οι εσωτερικοί έλεγχοι διακρίνονται σε: 

 Έλεγχος συµµόρφωσης:   αναπτύσσει  προγράµµατα  ελέγχου  για  να 

αξιολογήσει και να κάνει συστάσεις στο management  σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος συµµόρφωσης του οργανισµού.  
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Η λειτουργία του ελέγχου συµµόρφωσης αξιολογεί κατά πόσον το 

πρόγραµµα συµµόρφωσης προωθεί µια κουλτούρα που προάγει την ηθική 

και τη συµµόρφωση της συµπεριφοράς µε επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους 

που εµποδίζουν αποτελεσµατικά τον εντοπισμό παραβιάσεων των νόμων, 

κανονισμών, πολιτικών ή κώδικα δεοντολογίας. Παράλληλα, διασφαλίζει 

ότι οι προσδοκίες και οι ευθύνες συµµόρφωσης γνωστοποιούνται 

εγκαίρως στους εργαζομένους. 

 Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος: αναπτύσσει προγράµµατα ελέγχου για να 

αξιολογήσει και να κάνει συστάσεις στο management όσον αφορά τη 

λογιστική και χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των συναλλαγών και 

δραστηριοτήτων. Κεντρικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η 

οικονοµική δραστηριότητα της εταιρείας αντανακλάται πλήρως και µε 

ακρίβεια στις οικονοµικές εκθέσεις. 

 Λειτουργικός / Επιχειρησιακός έλεγχος: αξιολογεί τους κινδύνους και 

αξιολογεί τους εσωτερικούς ελέγχους των λειτουργικών συστημάτων για 

την επιχείρηση. Οι στόχοι του επιχειρησιακού ελέγχου περιλαµβάνουν τον 

καθορισµό του κατά πόσον οι εργασίες λειτουργούν αποδοτικά, 

αποτελεσµατικά, και σύµφωνα µε την πρόθεση της διοίκησης. Η 

λειτουργία του επιχειρησιακού ελέγχου αξιολογεί τη χρήση των πόρων 

που διαθέτει η επιχείρηση για να καθοριστεί εάν οι στόχοι της διοίκησης 

επιτυγχάνονται µε τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. 

Ορισµένες περιοχές της επιχειρησιακής έλεγχοι περιλαµβάνουν: 

οργανωτική δοµή, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, προσωπικό και 

παραγωγικότητα. 

 Έλεγχος projects: συνδυάζει κρίσιµες οικονοµικές και λειτουργικές για 

την ανάπτυξη προγραµµάτων ελέγχου για να αξιολογήσει και να κάνει 

συστάσεις σε εκείνους που διαχειρίζονται τα έργα κατασκευής της 

εταιρείας. Ορισµένα βασικά οικονοµικά στοιχεία σε ελέγχους τέτοιου 

είδους περιλαµβάνουν: λογιστική των συµβάσεων, συµφωνίες, 

τιµολόγηση, επιλέξιµες δαπάνες, αλλαγές στις παραγγελίες, 

δικαιολογητικά δαπανών που δηλώνονται. Επίσης, αξιολογεί τις βασικές 

επιχειρησιακές λειτουργίες όπως: διαδικασία επιλογής αναδόχου, 

ανάπτυξη της σύµβασης, αλλαγές στις παραγγελίες, διαχείριση 
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προγράµµατος, επικαιρότητα παράδοση. Στοιχεία συµµόρφωσης µπορεί 

να περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης χρηµατοδότησης, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. 

 

4.5 Επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου  
 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει διατυπώσει τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing) που εφαρµόζονται κατά την διενέργεια 

των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου που διεξάγονται σε ποικίλα νοµικά και 

πολιτιστικά περιβάλλοντα, καθώς και σε οργανισµούς που παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ τους. Ο στόχος των προτύπων αυτών είναι: 

 η σκιαγράφηση των βασικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν την 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου 

 η παροχή ενός βασικού πλαισίου βάσει του οποίου εφαρµόζονται και 

παρέχονται οι προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του εσωτερικού 

ελέγχου  

 η διαµόρφωση της βάσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

εσωτερικού ελέγχου  

 η προώθηση βελτιωµένων οργανωσιακών διαδικασιών και λειτουργιών. 

 

Τα πρότυπα αυτά διακρίνονται σε πρότυπα χαρακτηριστικών και διεξαγωγής. 

Τα πρότυπα χαρακτηριστικών ασχολούνται µε τα χαρακτηριστικά των οργανισµών 

και των ατόµων που διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, ενώ τα πρότυπα διεξαγωγής 

περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά 

κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Οι δύο αυτές κατηγορίες 

προτύπων αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

Υπάρχει, ωστόσο και µια τρίτη κατηγορία προτύπων, τα πρότυπα εφαρµογής 

που αναλύουν περαιτέρω τα πρότυπα χαρακτηριστικών και διεξαγωγής και παρέχουν 

τις απαιτήσεις που ισχύουν τόσο για τις υπηρεσίες διαβεβαίωσης όσο και τις 

συµβουλευτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης σχετίζονται µε την 

αντικειµενική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων µε βάση τα οποία ο 
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εσωτερικός ελεγκτής καταλήγει σε µία ανεξάρτητη συµπερασµατική γνώµη για µία 

λειτουργία, σύστηµα ή άλλο συγκεκριµένο θέµα, ενώ αντίθετα οι συµβουλευτικές 

υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα παραίνεσης και διενεργούνται µετά από συγκεκριµένο 

αίτηµα του πελάτη. 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών δίνει αναλυτική περιγραφή µόνο των 

δύο πρώτων κατηγοριών: των προτύπων Χαρακτηριστικών (Σειρά -1000) και των 

προτύπων διεξαγωγής (Σειρά -2000) που αποτελούνται από τα εξής πρότυπα 

(«International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) », 

October 2012): 

1000 - Σκοπός, ∆ικαιοδοσία και Ευθύνη: ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη 

της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς 

στο καταστατικό έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να είναι συνεπές µε την έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου, το κώδικα ηθικής και τα πρότυπα 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα: η δραστηριότητα του εσωτερικού 

ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους µε αντικειµενικότητα 

1200 – Επαγγελµατική Επάρκεια και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: οι 

εσωτερικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα 

επαγγελµατική επιµέλεια. 

1300 - Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας: ο επικεφαλής του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραµµα 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας 

2000 – ∆ιαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου: ο επικεφαλής 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την δραστηριότητα του 

Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η προστιθέµενη αξία στην 

οικονοµική οντότητα. 

2100 - Φύση Εργασιών: η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

αξιολογεί και συµβάλλει στην βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, 

ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης 
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2200 - Σχεδιασµός Έργου: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και 

να αποτυπώνουν ένα πλάνο για κάθε ελεγκτικό έργο, περιλαµβάνοντας τους 

αντικειµενικούς στόχους, το εύρος, το χρονοδιάγραµµα και την κατανοµή των 

πόρων 

2300 – ∆ιεξαγωγή του Έργου : οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις 

επαρκείς πληροφορίες για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του 

ελεγκτικού τους έργου 

2400 – Κοινοποίηση Αποτελεσµάτων: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους καταλλήλως 

2500 – Παρακολούθηση Προόδου: ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει 

να εφαρµόζει ένα σύστηµα παρακολούθησης της τακτοποίησης των 

διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση 

2600  –  Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων:  όταν ο επικεφαλής του  

εσωτερικού ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό ένα επίπεδο 

κινδύνου στο οποίο δεν µπορεί να ανταποκριθεί η ελεγχόµενη οικονοµική 

οντότητα, θα πρέπει να συζητάει το θέµα µε την ανώτερη διοίκηση. Εάν δεν 

εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

αναφέρει το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για επίλυση 

 

 4.6 Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου 
 

Όπως για την ολοκλήρωση κάθε έργου πρέπει να ακολουθηθεί κάποια διαδικασία, 

έτσι και στον εσωτερικό έλεγχο οφείλουν να ακολουθηθούν τα παρακάτω 

βήματα: i) προκαταρκτική εργασία, ii) σύνταξη προγράμματος ελέγχου, iii) 

επιτόπια εργασία, iv) εκθέσεις ελέγχου, v) μεταγενέστερες ενέργειες. (Νεγκάκης 

και Ταχυάκης, 2013) 

1) Προκαταρκτική εργασία 

 

Το πρώτο βήµα της ελεγκτικής διαδικασίας αφορά την προκαταρτική έρευνα που 

περιλαµβάνει την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και 

δεδοµένων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου 
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προγράµµατος ελέγχου που θα αναφέρεται στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. 

Το πρώτο αυτό στάδιο περιλαµβάνει συνήθως µια σειρά διαδικασιών, όπως: α) 

προετοιµασία της ελεγκτικής διαδικασίας, β) δηµιουργία ερωτηµατολογίων για την 

εκτίµηση του υφιστάµενου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, γ) πραγµατοποίηση 

αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων, δ) γνώση του τρόπου λειτουργίας και των 

στόχων της δραστηριότητας, ε) γνώση της διοίκησης και του προσωπικού που 

συµµετέχει στη δραστηριότητα, στ) διενέργεια φυσικής επισκόπησης, ζ) κατάρτιση 

διαγραµµάτων ροής διαδικασιών, η) εκτίµηση των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε 

δραστηριότητα και θ) παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την 

προκαταρκτική έρευνα. 

 

2) Πρόγραμμα ελέγχου 

 

Το δεύτερο µέρος της ελεγκτικής διαδικασίας περιλαµβάνει την κατάρτιση του 

προγράµµατος ελέγχου µε βάση και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το 

προηγούµενο στάδιο. Το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

προγραµµατίζεται και ο προγραµµατισµός αυτός να τυγχάνει της έγκρισης της 

διοίκησης. 

Ο ελεγκτής οφείλει να καταρτίσει τόσο ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα που 

αναφέρεται στην µορφή και την ουσία του ελέγχου όσο και ένα βραχυπρόθεσµο 

ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου που περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες κάθε ελεγκτικού 

έργου και καθορίζει τη φύση και τους στόχους του ελέγχου, τους διαθέσιµους πόρους 

καθώς και το κόστος και το χρόνο υλοποίησης του. 

 

3) Επιτόπια εργασία 

 

Η επιτόπια εργασία αφορά την εργασία που διενεργεί ο εσωτερικός ελεγκτής, έτσι 

ώστε να συµπληρώσει τα βήµατα που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα έλεγχου 

που έχει καταρτιστεί. Οι ελεγκτικές αυτές εργασίες διενεργούνται τόσο στο γραφείο 

του ελεγκτή όσο και στο χώρο της δραστηριότητας που ελέγχεται. Η επιτόπια 

εργασία περιλαµβάνει: 

i. ελέγχους διαδικασιών µε σκοπό την επιβεβαίωση της  

αποτελεσµατικότητας λειτουργίας των διαδικασιών και αφορούν ελέγχους 
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εγκρίσεων, ελέγχους διενέργειας εργασιών και ελέγχους διαφύλαξης της 

περιουσίας 

ii. έλεγχους τεκµηρίωσης εργασιών µε σκοπό τον εντοπισµό των σφαλµάτων 

και την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης και περιλαµβάνουν αναλυτικές 

διαδικασίες και λεπτοµερειακούς ελέγχους 

 

4) Έκθεση ελέγχου 

 

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τη σύνταξη 

της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, µε βάση τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα 

που προέκυψαν κατά την διενέργεια αυτού. Η έκθεση αυτή αποτελεί απόδειξη του 

επαγγελµατικού επιπέδου των ελεγκτών και της αξιολόγησης της συµβολής τους 

στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας. 

Μέσω της εκθέσεως αυτής, ο εσωτερικός ελεγκτής επιδιώκει να πείσει τη 

διοίκηση της ελεγχόµενης οικονοµικής οντότητας ως προς τις κατάλληλες ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Η 

διοίκηση θα πρέπει να ενηµερωθεί για τα σηµεία των προτεινόµενων βελτιώσεων, 

ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα διαρθρωτικά µέτρα. 

Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και να ανταποκρίνεται 

σε συγκεκριµένη δοµή, περιεχόµενο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι εκθέσεις 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι α) αντικειµενικές, τεκµηριωµένες, 

αµερόληπτες και όχι παραποιηµένες, β) σαφείς, εύκολα κατανοητές και λογικές γ) 

συνοπτικές και χωρίς άσκοπες λεπτοµέρειες, δ) εποικοδοµητικές και ε) έγκαιρες και 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 

Στην πράξη µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές: 

 

 προφορικές εκθέσεις στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσας 

λήψης µέτρων ή όταν η έκθεση αποτελεί προοίµιο µιας µεταγενέστερης 

γραπτής έκθεσης 

 ενδιάµεσες ή προσωρινές γραπτές εκθέσεις για τη γνωστοποίηση 

πληροφοριών που απαιτούν άµεση προσοχή ή µιας αλλαγής στο πλαίσιο 
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του ελέγχου, καθώς για την ενηµέρωση της διοίκησης για την πρόοδο του 

ελέγχου, όταν αυτός παρατείνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

 εκθέσεις µε τη µορφή ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιούνται για 

εσωτερική χρήση στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

 γραπτές εκθέσεις, η µορφή και το περιεχόµενο των οποίων διαφέρει 

µεταξύ των εταιριών και των αναθέσεων ελέγχου 

 σύνοψη γραπτών εκθέσεων που εκδόθηκαν για µια περίοδο 

αναφοράς εκθέσεις µε ηλεκτρονική µορφή που  

διανέµονται µε ηλεκτρονικό µέσο. 

 Παρόλο που οι εκθέσεις ελέγχου µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές, 

παρουσιάζουν ορισµένα κοινά στοιχεία, όπως είναι ο αντικειµενικός 

σκοπός του ελέγχου, το πλαίσιο αυτού και τα αποτελέσµατα, οι 

διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις που προκύπτουν από 

αυτόν 

 

5) Μεταγενέστερες έρευνες 

 

Το τελευταίο βήµα της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στις 

«µεταγενέστερες ενέργειες», όπου αξιολογείται η επάρκεια, η αποτελεσµατικότητα 

και ο χρόνος εφαρµογής των ενεργειών που αποφασίζονται από τη διοίκηση ως 

αποτέλεσµα των ευρηµάτων και των συµπερασµάτων του εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου.  

Η λήψη διορθωτικών µέτρων αποτελείται από την επιλογή των κατάλληλων 

µέτρων και την εφαρµογή αυτών, µε βάση και τις προτάσεις αντιµετώπισης των 

ευρηµάτων του ελέγχου. Η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της έκθεσης ελέγχου 

αξιολογείται ουσιαστικά µε βάση την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των 

διαρθρωτικών µέτρων που λαμβάνονται. 

 

4.7 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου 
 

Μείζον θέμα αποτελεί το κατά πόσο τον εφαρμοστέο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

λειτουργεί αποτελεσματικά. Καθώς κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, 
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μορφή και μέγεθος, δεν μπορεί να θεωρηθεί κανένα συγκεκριμένο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου το μυστικό της επιτυχίας καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον 

δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό. Το πιο κατάλληλο 

λειτουργικό σύστημα θα είναι αυτό που βασίζει τη δημιουργία του στις διάφορες 

ανάγκες αλλά και ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομικής μονάδας. Εντούτοις ορισμένα 

χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν σαν κρίσιμα για την επιτυχία ενός 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου(Τσακλάγκανος, 2005). Τέτοια λοιπόν 

χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω, τα οποία αναλύονται συνοπτικά: 

 

1. Ανεξαρτησία 

 

Αυτό σημαίνει ότι στους εσωτερικούς ελεγκτές παρέχεται η ελευθερία της 

πρόσβασης σε όλες τις δραστηριότητες, τα αρχεία και τις διαδικασίες της 

οικονομικής μονάδας.  Διεξάγουν τον έλεγχό τους απαλλαγμένοι από οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις έχοντας την δέσμευση της διοίκησης για ανεξαρτησία του έργου τους. Η 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι έλεγχος 

υπάγεται και αναφέρεται μόνο στο ανώτατο επίπεδο. Ο διευθυντής εσωτερικού 

ελέγχου αναφέρεται με εισηγήσεις και εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η άμεση 

επικοινωνία του εσωτερικού ελέγχου με την  διοίκηση φανερώνει την σπουδαιότητα 

του ελεγκτικού έργου και προσδίδει κύρος και αντικειμενικότητα στο έργο τους. 

 

2. Οργανωτικό Σχέδιο 

 

Σε κάθε οργανωτικό σχέδιο μια επιχείρησης σημαντικό ρόλο παίζουν το μέγεθος 

της, η δομή της καθώς και οι ασχολίες της. Η διοίκηση επιθυμεί να έχει ένα 

αποτελεσματικό και παράλληλα λειτουργικό σύστημα, το οποίο  να το χαρακτηρίζει η 

λειτουργικότητα και η αυτονομία. Σημαντική θεωρείται επίσης η σωστή κατανομή 

των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Εσωτερικού Ελέγχου. Ένα οργανωτικό 

σχέδιο πρέπει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να ελέγχει 

τη σωστή καταγραφή των χρηματοοικονομικών κινήσεων στα λογιστικά της βιβλία. 

Έτσι κάθε τμήμα αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του χωρίς να επεμβαίνει στις 

αρμοδιότητες και στη λειτουργία των άλλων τμημάτων, με ταυτόχρονη όμως 
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συνεργασία. Άλλωστε όλοι έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς για την ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης. Κάθε υπάλληλος της επιχείρησης μέσα σε ένα τμήμα 

διαθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες ορίζονται ακριβώς έτσι ώστε να 

αποφευχθούν λάθη ηθελημένα ή ακούσια. Σκοπός ενός οργανωτικού σχεδίου είναι να 

μην μπορεί ένα μόνο άτομο να εκτελεί ολόκληρες λειτουργίες, δηλαδή από την αρχή 

ως το τέλος, αλλά να γίνεται σε περισσότερα στάδια. Θα πρέπει δηλαδή η 

συγκεκριμένη λειτουργία να εξουσιοδοτείται, να εγκρίνεται, να εκτελείται και να 

καταγράφεται. 

 

3. Ικανοποιητικό Σύστημα Εξουσιοδότησης, Αρμοδιοτήτων και Ευθυνών 

 

Σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε αυτές θεωρούνται μεγάλες οντότητες είτε όχι, 

υπάρχει μια ιεραρχία κατανομής προσωπικού, εργασιών και ευθυνών η οποία μπορεί 

να ξεκινάει από τους απλούς εργαζόμενους και να φτάνει στην Γενική Συνέλευση και 

τους διευθυντές. Η δημιουργία ενός Συστήματος Ελέγχου με τα χαρακτηριστικά ενός 

συστήματος εξουσιών, αρμοδιοτήτων και ευθυνών, πρέπει να εξασφαλίζει τις 

συναλλαγές όσον αφορά : 

i. Πραγματοποίηση των συναλλαγών: κατά τη διάρκεια των συναλλαγών ο 

Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να ελέγχει αν έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες 

διαδικασίες. Οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται από άτομα τα οποία έχει ορίσει 

η εταιρία. 

ii. Καταχώρηση των συναλλαγών: γίνεται από τα άτομα που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για αυτήν τη δραστηριότητα και τις τηρούν σύμφωνα με τις 

ημερομηνίες, τα ποσά και τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής. 

iii. Πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία: η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία 

γίνεται ύστερα από έγκριση παραθέτοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά 

σύμφωνα πάντα με το είδος της επιχείρησης. 

iv. Σύγκριση των υπολοίπων των βιβλίων με την απογραφή: ανά μικρά, τακτά 

χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης π.χ. αποθέματα, εμπορεύματα, χρηματικά διαθέσιμα κ.α. Με 

αυτό τον τρόπο ελέγχεται η εγκυρότητα των βιβλίων και γίνεται σύγκριση 

αυτών με την απογραφή ώστε να διαπιστωθούν τυχόν απώλειες ή κλοπές των 



32 
 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

4. Λογιστική  Διάρθρωση 

 

Για να είναι ολοκληρωμένο ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων οργανωτικών μονάδων 

δημιουργώντας ένα λογιστικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να διαθέτει: 

 Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών, για το οποίο πρέπει να 

ενημερωθούν όλοι οι έχοντες κάποιο αρμοδιότητα 

 Κωδικοποίηση λογαριασμών  σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 Περιγραφή αρμοδιοτήτων κάθε θέσης, που παρουσιάζουν λεπτομερώς το 

ρόλο, τις ευθύνες και το σκοπό κάθε εργαζόμενου μέσα στην εταιρία 

 Χρήση αριθμημένων εσωτερικών εγγράφων, τα οποία είναι αριθμημένα κατά 

αύξοντα αριθμό, θεωρημένα και έτοιμα για έλεγχο. 

 Έλεγχο, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εισερχόμενων στοιχείων. Όταν 

γίνεται μια συναλλαγή τα χαρτιά που έρχονται πρέπει να κατανεμηθούν 

σωστά για τυχόν επόμενη χρήση τους. 

 

5. Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού 

 

Κάθε Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου δημιουργεί ένα εξειδικευμένο σύστημα 

πρόσληψης προσωπικού, εκπαίδευσης και επίβλεψής του. Οι προσλήψεις γίνονται με 

την παρουσίαση βιογραφικού σημειώματος. Ακολουθεί συνέντευξη και σε ορισμένες 

περιπτώσεις γίνονται εξετάσεις για τις ικανότητες των υπαλλήλων. Οι 

νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα για την αποφυγή 

λαθών. Η εκπαίδευση τους γίνεται ανάλογα με τη θέση την οποία καλούνται να 

καλύψουν και ανάλογα με τις γνώσεις και την προϋπηρεσία τους. Η εκπαίδευση τους 

είναι κυρίως πρακτική και μετακινείται σε πολλά τμήματα ελαχιστοποιώντας την 

πιθανότητα λαθών. Η επίβλεψη του προσωπικού πρέπει να γίνεται συνεχώς για να 

ελέγχεται η απόδοση τους και να γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις. 
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6. Κατάλληλο και Λειτουργικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να απαρτίζεται από ικανά άτομα ώστε 

να μπορέσει να θεωρείται επιτυχημένο. Ο ορκωτός λογιστής θα πρέπει να εξετάσει 

την απόδοση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Σημαντικός παράγοντας για την 

αποτελεσματικότητα του είναι η ανεξαρτησία του από τις άλλες λειτουργίες, καθώς 

δεν μπορεί να ελέγχεται από τη διεύθυνση την οποία ελέγχει το ίδιο το σύστημα. Για 

αυτό και το τμήμα παίρνει εντολές μόνο από το διοικητικό Συμβούλιο. 

 

4.8 Εσωτερικός έλεγχος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε ισχύ νέο ορισμό όσον 

αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σύμφωνα με τον οποίο αφού γίνει ο 

υπολογισμός του αριθμού των εργαζομένων και κάποιων οικονομικών στοιχείων 

όπως ο κύκλος εργασιών, γίνεται σύγκριση με τα ανώτατα όρια και έπειτα ακολουθεί 

η κατηγοριοποίηση. Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ως ΜΜΕ μία επιχείρηση 

είναι να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και, είτε τα όρια του 

συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα του κύκλου εργασιών. 

Ειδικότερα : 

 Οι μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό μεταξύ 50 και 249 ατόμων και είτε 

κύκλος εργασιών ως 50 εκατ. ευρώ είτε σύνολο ισολογισμού ως 43 εκατ. ευρώ. 

 Οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό μεταξύ 10 και 49 ατόμων και είτε 

κύκλος εργασιών ως 10 εκατ. ευρώ είτε σύνολο του ισολογισμού ως 10 εκατ. 

ευρώ. 

 Οι πολύ μικρές διαθέτουν προσωπικό μικρότερο των 10 ατόμων και είτε έως 2 

εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών είτε έως 2 εκατ. ευρώ σύνολο του ισολογισμού. 

 

Οι ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

χώρας. Παρά τη σπουδαιότητα τους για την οικονομία της Ελλάδας, εξακολουθεί να 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός MMΕ που δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν. Η έλλειψη 

διοικητικών και λειτουργικών ικανοτήτων των ιδιοκτητών ή και των διαχειριστών 

αυτών των επιχειρήσεων είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγούν τις ΜΜΕ 

σε αποτυχία. Αυτοί οι λόγοι, μεταξύ άλλων, έχουν άμεση επίδραση στο πώς μια 
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επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται εσωτερικά. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι, όταν μια 

επιχείρηση δεν μπορεί να διοικηθεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί, κάτι που επηρεάζει 

αρνητικά την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το 

πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι οι MME δεν είναι βιώσιμες λόγω της ανεπαρκούς χρήσης 

αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων. 

 

4.9 Αρμοδιότητες στον εσωτερικό έλεγχο των ΜΜΕ 
 

Η θεωρία του εσωτερικού ελέγχου τονίζει τη σπουδαιότητα της διάκρισης των ρόλων 

και των ευθυνών των ενδιαφερομένων μερών στις ΜΜΕ. Κανείς στον οργανισμό δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη για τον εσωτερικό έλεγχο. Όλοι οι υπάλληλοι, σε 

διαφορετικές βαθμίδες, είτε συμμετέχουν στο σύστημα ελέγχου είτε παράγουν 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ελέγχου. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τον τομέα της Διοίκησης, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος(CEO) παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

περιπτώσεις των μικρών επιχειρήσεων, όπου η ηγεσία τους περιορίζεται στην ύπαρξη 

ενός διευθυντή-ιδιοκτήτη και θεωρείται πιο άμεση. Ωστόσο, σε μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος δίνει την κατεύθυνση στα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη και σχολιάζει πως ελέγχουν τις επιχειρήσεις, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο 

πιο έμμεσο τρόπο. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη να αποφασίσει το αποδεκτό επίπεδο 

κινδύνου για την εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, εξηγείται το επίπεδο της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του εσωτερικού συστήματος 

ελέγχου(Cheney, 2008). 

Ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

ένα  σύστημα εσωτερικού ελέγχου με την παροχή διακυβέρνησης και την εταιρική 

στρατηγική ηγεσία, συμμετέχει στην κατανομή των πόρων, στις αποφάσεις του 

επιχειρηματικού σχεδίου, στην ενίσχυση της ικανότητας σε διάφορα τμήματα κ.ά.. 

Μπορεί, επίσης, να διορίζει τη διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την σωστή 

κατεύθυνση του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. 

Στη συνέχεια, με τον όρο ελεγκτής, αναφερόμαστε τόσο στους εσωτερικούς 

όσο και τους   εξωτερικούς ελεγκτές. Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 
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εξαρτάται άμεσα από αυτούς διότι συμμετέχουν σημαντικά σε αυτό το κομμάτι. 

Επίσης ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η εφαρμογή των μηχανισμών ελέγχου 

αξιολογούνται από αυτούς (Cheney, 2008). Ως εκ τούτου, η Διοίκηση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας και οι ελεγκτές είναι οι πρωταγωνιστές στο σχεδιασμό και 

την εφαρμογή του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, στους περισσότερους 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ. 

 

4.10 Δυσκολίες στην εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου στις ΜΜΕ 
 

Τόσο το μέγεθος όσο και οι περιορισμένοι πόροι που έχουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις εντείνουν τη δυσκολία της εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(Jiang, 2010). Αναλυτικότερα τα κυριότερα κολλήματα που παρατηρούνται είναι τα 

εξής: 

 

 Η διαχείριση παραμελεί τον εσωτερικό έλεγχο με αποτέλεσμα να μην έχουν 

επίγνωση των κινδύνων.

 

Λόγω της κλίμακας των επιχειρήσεων, των ανθρώπινων πόρων καθώς και των 

οικονομικών πόρων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να καθιερώσουν το 

πρότυπο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Πιστεύουν ότι η καθιέρωση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι μια μέθοδος υψηλού κόστους, το οποίο θα 

επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση και ίσως να μην επιφέρει αξιόλογα 

αποτελέσματα ώστε να είναι σε θέση να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της 

εργασίας των στελεχών τα οποία διαχειρίζονται τις πτυχές της επιχείρησης άμεσα. 

 

 Ευδιάκριτα προβλήματα στο περιβάλλον της επιχείρησης

 

Εσωτερικό περιβάλλον είναι ο γενικός όρος των διαφόρων εσωτερικών 

παραγόντων από τα οποία επηρεάζεται και περιορίζεται το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου καθώς αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνονται: η διακυβέρνηση, η ρύθμιση των 

θεσμών, η εταιρική κουλτούρα, οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Το 

εσωτερικό περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ατελές, γιατί στις 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές η διαχείριση ανήκει στα μέλη της 

οικογένειας, και δεν θεσπίζονται προδιαγραφές και αποτελεσματική διακυβέρνηση. 

Οι πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν αρκετά ελκυστική 

πολιτική προσωπικού, καθώς κάποιες φορές είναι πιθανό το προσωπικό να μην 

διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για την θέση απασχόλησης του. Συνήθως 

παρατηρείται και έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού. Τέλος παρουσιάζονται αδυναμίες προσαρμογής αυτών των επιχειρήσεων 

στην εξέλιξη της τεχνολογίας. 

 

 Παραμόρφωση των λογιστικών πληροφοριών, κακή επικοινωνία της διαχείρισης

 

Το εύρος της λογιστικής εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 

περιορισμένο με αποτέλεσμα η λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης να μην 

μπορεί να διαδραματιστεί πλήρως και οι πιθανότητες να δημιουργηθούν στρεβλώσεις 

στη λογιστική πληροφόρηση, η οποία επηρεάζει τις αποφάσεις διαχείρισης, είναι 

αυξημένες. Εν τω μεταξύ, η μεταφορά της πληροφόρησης μεταξύ των διαφόρων 

τομέων της επιχείρησης είναι αργή και κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες 

να μην μπορούν να αποκτήσουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση. 

 

 Απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου

 

Προς το παρόν, στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν οριστεί 

τα αρμόδια όργανα εσωτερικού ελέγχου. Ακόμα και να οριστεί μια εσωτερική 

υπηρεσία ελέγχου, τις περισσότερες φορές στερείται ανεξαρτησίας, και έτσι η 

εσωτερική εποπτεία γίνεται μια απλή τυπικότητα . Εν τω μεταξύ, λόγω απουσίας του 

συστήματος εποπτείας, δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης εποπτεία και έλεγχος, και έτσι 

η διαχείριση της επιχείρησης δεν μπορεί να αξιολογήσει τα λογιστικά στοιχεία και 

την απόδοση των διαφόρων τμημάτων αποτελεσματικά. 

Οι κυριότερες λειτουργίες μια μικρομεσαίας παραγωγικής μονάδας είναι αυτή 

των αγορών που περιλαμβάνει και τη διαχείριση των προμηθευτών, αυτή των 

πωλήσεων που έχει άμεση σχέση και με τη διαχείριση των πελατών. Η 

σημαντικότερη λειτουργία σε μια τέτοια επιχείρηση είναι φυσικά η παραγωγή 
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4.11 Ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη 
 

Για μια μεγάλη επιχείρηση, η οργάνωση κι η στελέχωση ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, είναι κάτι αναγκαίο και σίγουρα πιο εφικτό να πραγματοποιηθεί 

σε σχέση με μια μικρότερη επιχείρηση. Όταν η οντότητα είναι μεγάλη και οι 

δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, υπάρχει η δυνατότητα εργασίας για τον 

εσωτερικό ελεγκτή σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

όμως, δεν είναι απαραίτητο και χρήσιμο να γίνει επένδυση στην ανάπτυξη τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς το μέγεθος της εταιρείας είναι τέτοιο που δεν δικαιολογεί 

την πλήρη απασχόληση εσωτερικού ελεγκτή. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση να μην 

υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία ή μεθοδολογίες ελέγχου από την επιχείρηση και 

να είναι προτιμότερο και οικονομικότερο να υπάρξει συνεργασία με εταιρείες 

συμβούλων που έχουν σχετική τεχνογνωσία, μετατρέποντας παράλληλα, το σταθερό 

κόστος ελέγχου σε μεταβλητό(Ellram et al., 2008). 

Η εταιρεία καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να μειώσει τις δαπάνες πρόσληψης 

και εκπαίδευσης εσωτερικών ελεγκτών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τους πόρους 

που απομένουν για την ενασχόληση τους με άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες(Rittenberg et al., 2001). Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η 

ανάθεση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη (third 

party), είτε σε επίπεδο πλήρους, είτε σε επίπεδο μερικής ανάθεσης. Απώτερος στόχος 

είναι να επικεντρώνεται η εταιρεία στις βασικές λειτουργίες της, έχοντας αναθέσει σε 

τρίτους την εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών(Raiborn et al., 2009). 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως είναι λογικό, δε διαθέτουν πόρους που να 

υποστηρίζουν την ύπαρξη τμήματος εσωτερικού ελέγχου και να απασχολούν 

εσωτερικό ελεγκτή με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες 

που διαθέτουν τμήματα εσωτερικού ελέγχου ενδεχομένως να μην έχουν αναπτύξει 

κατάλληλες μεθοδολογίες για διενέργεια ελέγχων σε συγκεκριμένους τομείς. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο η ανάθεση λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου να γίνει σε εξωτερικό συνεργάτη. 

  Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, ενώ παράλληλα η 

διοίκηση θα πρέπει να έχει την ευθύνη και την επίβλεψη της διενέργειας των 

ελέγχων. Αυτό, η επιχείρηση μπορεί να το καταφέρει  με τον διορισμό ενός 
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ανθρώπου, ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος εταιρείας –εξωτερικού συνεργάτη, θα 

παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου και θα παρέχει υποστήριξη. 

Για τον λόγο ότι ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται σημαντικός για την εταιρική 

διακυβέρνηση στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει γραπτώς τη 

συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη (ΙΙΑ, PPi, 2009). 

 

4.12 Πλεονεκτήματα ανάθεσης 
 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της ανάθεσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικό συνεργάτη είναι τα εξής(KPMG, IAS, 2008) : 

 Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από έμπειρους και ικανούς ελεγκτές 

 Χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και πρακτικών καθώς και πρόσβαση σε νέες 

τεχνολογίες 

 Περιορισμός εξόδων που αφορούν τη διενέργεια των ελέγχων 

 Σχεδόν ανύπαρκτο κόστος εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα εσωτερικού 

ελέγχου 

 Καλύτερη διαχείριση των χρηματικών πόρων, καθώς ο εξωτερικός 

συνεργάτης μπορεί να στελεχώσει την ομάδα έργου κατάλληλα, ανάλογα με 

τις ανάγκες.  

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων, οι εταιρείες προτιμούν εξωτερικούς συνεργάτες όχι μόνο για να 

καταφέρουν να μειώσουν το κόστος, αλλά και για λόγους ταχύτερης και άμεσης 

πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες. Σε γενικές γραμμές, ένας εξωτερικός συνεργάτης 

μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου υψηλού επιπέδου, 

λαμβανομένου ότι έχει τεχνογνωσία σε πολλούς κλάδους και τομείς και μπορεί να 

διαμορφώσει ανάλογα την ομάδα των ελεγκτών. Ακόμη, είναι σε θέση να διατηρήσει 

το κόστος σε λογικά επίπεδα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψιν 

πιθανοί περιορισμοί που αντιμετωπίζει η εταιρεία και διαμορφώνονται προτάσεις 

προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

 

 

 



39 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

5.1 Γενικά 
 

Μια προσέγγιση με εστίαση στον εξωτερικό ελεγκτή θα υποστήριζε πως εξωτερικός 

έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται από ειδικούς επαγγελματίες με ανεπίληπτο ήθος 

και ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστημονική κατάρτιση καθώς και ειδική πείρα, 

χωρίς να έχουν καμία υποβλητική σχέση ή εξάρτηση με την ελεγχόμενη επιχείρηση. 

Πρόκειται για το θεσμό των εξωτερικών εκλεκτών. Στη Ελλάδα ο θεσμός αυτός 

εφαρμόζεται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

Καθώς δεν γίνεται εμφανώς αντιληπτό από τον ορισμό, θα πρέπει να γίνει 

σαφές πως ο εξωτερικός έλεγχος δεν επικεντρώνεται μόνο στο οικονομικό τμήμα 

μιας επιχείρησης, αλλά και στα επιμέρους τμήματα που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζουν 

την λειτουργικότητα αυτού. Η χρήση ελεγκτικών μηχανισμών και τεχνικών οι οποίες 

είναι απαραίτητες, γίνονται σύμφωνα με την αξιολόγηση του ελεγκτή. 

 Ο εξωτερικός έλεγχος αρχικά ήταν υποχρεωτικός μόνο για τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες. Εντούτοις, η αναγκαιότητα του εξωτερικού ελέγχου δεν 

περιορίζεται σε θέματα που αφορούν μόνο την Ανώνυμη Εταιρεία. Όταν υπάρχει 

διαχείριση κεφαλαίων από πρόσωπα στα οποία δεν ανήκουν τα κεφάλια αυτά, 

δημιουργείται η ανάγκη ελέγχου. Καθώς οι διοικήσεις των μονάδων αναλαμβάνουν 

να πάρουν οικονομικές αποφάσεις σχετικά με κεφάλαια τα οποία προέρχονται από 

εισροές, με την απουσία θεσμοθετημένου ελέγχου υπάρχει ο κίνδυνος οι αποφάσεις 

αυτές να μην είναι προς όφελος των επενδυτών (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 

5.2 Κριτήρια για να υπαχθεί μια εταιρεία σε εξωτερικό έλεγχο 
 

Για να διαπιστωθεί αν μια εταιρεία πληροί τα κριτήρια για να υπαχθεί σε εξωτερικό 

έλεγχο εξετάζονται τρία βασικά στοιχεία της. Ελέγχεται ο ισολογισμός, ο καθαρός 

κύκλος εργασιών και ο μέσος αριθμός προσωπικού που απασχόλησε μέσα στην 

διαχειριστική χρήση.  
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Ο Νόμος ο οποίος όριζε τα κριτήρια αυτά ήταν ο 2190/1920 ο οποίος ίσχυε 

μέχρι και το 1986. Βάσει του αρχικού νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 42
α
 §6 τα 

κριτήρια καθορίζονταν ως εξής: 

1. Σύνολο Ισολογισμού: 130.000.000δρχ. 

2. Καθαρός Κύκλος Εργασιών: 260.000.000δρχ 

3. Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 

χρήσης: 50άτομα 

 

Ακολούθησαν πολυάριθμες τροποποιήσεις προκειμένου να συμβαδίζουν τα 

κριτήρια με τις ανάγκες της εποχής. Αρχής γενομένης από 1
η
 Ιανουαρίου 2016 τίθεται 

σε ισχύ ο τελευταίος νόμος 4336/2015. Στον Νόμο αυτό μεταβλήθηκαν οι διατάξεις 

περί ελέγχου των επιχειρήσεων και ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο κείμενο, 

ελαχιστοποιώντας το πλήθος των εταιριών που τελικά ελέγχονται από ορκωτούς-

ελεγκτές.   

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 του άρθρου 2 του 

ισχύοντος Νόμου υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των οντοτήτων του Ν. 4308/2014 όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους 

χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. 

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στην κατηγορία της μεσαίας οντότητας αρκεί 

να μην υπερβαίνει τα δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: 

1. Σύνολο Ενεργητικού: 20.000.000€ 

2. Καθαρός Κύκλος Εργασιών: 40.000.000€ 

3. Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της 

διαχειριστικής χρήσης: 250άτομα 

Αντιθέτως, για να ενταχθεί μια επιχείρηση στην κατηγορία των μεγάλων 

οντοτήτων αρκεί να υπερβαίνει τα δύο από τα τρία παραπάνω κριτήρια. 

 

5.3 Ελεγκτικά πρότυπα 
 

Τα ελεγκτικά πρότυπα αποτελούν το «ελεγκτικό πλαίσιο» που καθορίζει αρχές και 

διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

εκδίδονται, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών «IFAC», από το 

Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης «IAASB». Στην Ελλάδα η 
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οριστική υιοθέτησή τους έγινε με το άρθρο 24 του ν.3693/2008 (Λουμιώτης, Τζίφας, 

2012). 

 Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) καθορίζουν το ρόλο του εξωτερικού 

ελέγχου ως εξής : 

 Σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι να αυξηθεί η εμπιστοσύνη που 

δείχνουν οι χρήστες αυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ελεγκτής στοχεύει στο 

να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το αν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, είτε 

αυτά οφείλονται σε απάτη, είτε σε λάθος, καθιστώντας τον ικανό να 

εκφράσει γνώμη για το αν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700 ο ελεγκτής συντάσσει έγγραφη έκθεση ελέγχου, με 

τίτλο που δείχνει εμφανώς ότι πρόκειται για έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 

και απευθύνεται στους κατά περίπτωση αρμόδιους. 

 

Στα πλαίσια των ελεγκτικών προτύπων καθορίζεται και ο Κώδικας 

Επαγγελματικής ∆εοντολογίας, τον οποίο οφείλουν να ακολουθούν οι εξωτερικοί 

ελεγκτές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ελεγκτής και ο επαγγελματίας ο 

οποίος εργάζεται στις ελεγκτικές εταιρίες, πρέπει να διαθέτει και να ακολουθεί πέντε 

θεμελιώδεις αρχές(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013): 

Ακεραιότητα 
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής απαιτείται να είναι ευθύς, 

έντιμος και ειλικρινής στην παροχή επαγγελματικών 

υπηρεσιών 

Αντικειμενικότητα 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να είναι δίκαιος και 

αμερόληπτος, να μην επιτρέπει σε προκαταλήψεις, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επιρροή τρίτων να επιδρούν στην 

επαγγελματική του κρίση 

Εμπιστευτικότητα 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να σέβεται τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται κατά την παροχή 

επαγγελματικών υπηρεσιών και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ή 

να αποκαλύπτει τέτοιου είδους πληροφορίες, εάν δεν υπάρχει 

ένα νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα ή καθήκον να 

αποκαλύψει 
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Επαγγελματική 

συμπεριφορά 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να δρα με συνέπεια, 

εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και 

ρυθμίσεις, αλλά και να απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά 

μπορεί να προκαλέσει δυσφήμιση του επαγγέλματος 

Επαγγελματική 

επάρκεια και 

επιμέλεια 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να βελτιώνει συνεχώς 

τις γνώσεις και τις ικανότητές του στα γνωστικά αντικείμενα 

της δουλειάς του, τη νομοθεσία και τις σύγχρονες τεχνικές, 

ώστε να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αλλά και να 

εξασφαλίζει ότι η ελεγχόμενη οντότητα ή ο εργοδότης 

λαμβάνει τα πλεονεκτήματα του σωστού επαγγελματισμού 

Τεχνικά και 

επαγγελματικά 

κριτήρια 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής υποχρεούται να εκτελεί τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με τα ανάλογα τεχνικά και 

επαγγελματικά κριτήρια. Επιπλέον, να συμμορφώνονται με τα 

κριτήρια του Σώματος που υπηρετούν 

 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής λοιπόν, οφείλει να είναι, εκτός των άλλων 

σοβαρός, ευσυνείδητος, υπεύθυνος αλλά και ισχυρός χαρακτήρας. Να παραμένει 

ανεπηρέαστος από εξωτερικές πιέσεις που μπορεί να βλάψουν την επαγγελματική του 

ανεξαρτησία.  

Ως επαγγελματική ανεξαρτησία ορίζεται η ικανότητα να δρα με 

αντικειμενικότητα και ακεραιότητα στην άσκηση των επαγγελματικών του 

καθηκόντων. Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να απειλήσουν την ανεξαρτησία αυτή: 

 
1) το προσωπικό και οικονομικό συμφέρον, δηλαδή ο ελεγκτής να έχει συμφέρον να 

µην εφαρμόσει κάποια από τις βασικές αρχές 
 

2) η αυτοεξέταση, δηλαδή ο ελεγκτής εξετάζει και θεωρεί σαν δεδομένο, µία εργασία 

που αυτός ο ίδιος έχει προηγουμένως εκτελέσει 
 

3) η οικειότητα ή εμπιστοσύνη, όταν δηλαδή υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις ανάδεσα 

στον ελεγκτή και στον ελεγχόμενο 

4) συνηγορία, όταν ο ελεγκτής λειτουργεί ως συνήγορος του ελεγχόμενου προσώπου, 

ιδιότητα που είναι ασυμβίβαστη µε την αντικειμενικότητα 

5) εκφοβισμός, όταν ο ελεγκτής δέχεται απειλές και δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα 

τη γνώµη του. 
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5.4 Μεθοδολογία εξωτερικού ελέγχου 
 

Η διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών του 

ελεγκτή που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών του ελέγχου. Πρόκειται για 

μια συστηματική, περίπλοκη κα εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία η οποία 

προκειμένου να γίνει κατανοητή θα μπορούσε να διαχωριστεί σε τέσσερα βασικά 

στάδια. 

Το πρώτο αναφέρεται στις διαδικασίες ενημέρωσης του ελεγκτή και 

περιλαμβάνει την προκαταρκτική εργασία της αποδοχής και ανάθεσης του ελέγχου. 

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου 

ώστε να καθοριστεί η έκταση της ελεγκτικής εργασίας που αναφέρεται στο τρίτο 

τμήμα και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τις διαδικασίες ελέγχου. Το τέταρτο και 

τελευταίο τμήμα αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη διαμόρφωση της 

κρίσης του ελεγκτή και την έκφραση της γνώμης του. 

 

I. Προκαταρκτική εργασία 

 

Κατά την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής ενημερώνεται  γενικά για τον 

κλάδο που ανήκει η ελεγχόμενη επιχείρηση, τη νομική μορφή της, τις δραστηριότητες 

και την οργανωτική της δομή. Στο πρώτο αυτό στάδιο της διαδικασίας  

περιλαμβάνεται η ανάθεση του ελέγχου και η αποδοχή του από τον ελεγκτή, όταν α) 

διαπιστώσει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο και β) επιβεβαιώνεται 

ότι υπάρχει η αντίληψη περί των όρων της ανάθεσης ελέγχου εκ µέρους του ελεγκτή 

και της διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρίας. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν 

έλεγχο, ο ελεγκτής πρέπει να εκτινάσσει εάν το πλαίσιο χρηματοοικονομικής 

αναφοράς που πρόκειται να εφαρμοστεί στην κατάρτιση των οικολογικών 

καταστάσεων είναι αποδεκτό και εάν υπάρχει δυνατότητα συμμόρφωσης τους µε τα 

ελεγκτικά πρότυπα.  Ταυτόχρονα η διοίκηση οφείλει να αναγνωρίζει την ευθύνη της 

για την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών και τις αναγκαίες εσωτερικές δικλείδες 

ασφαλείας και να παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφόρηση και πρόσωπο που 

κρίνει ο ελεγκτής ότι είναι αναγκαίο για να αποκτήσει ελεγκτικά εκτάρια. 
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Πριν την αποδοχή της ανάθεσης του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να 

αξιολογήσει την υποψήφια ελεγχόταν εταιρία µέσω της εξέτασης της διαθέσεις 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αξιολόγησης της οντότητας της διοίκησης 

της, της επικοινωνίας µε τον προηγούταν ελεγκτή αυτής και την αναζήτηση ύπαρξης 

ειδικών συνθηκών που χρήζουν ειδικής προσοχής ή αυξάνουν τον ελεγκτικό κίνδυνο 

ή επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα άλαλης συνέχισης της δραστηριότητας της 

υπό έλεγχο οικολογικής μονάδας. 

  Εφόσον ο ελεγκτής αποφασίσει να αποδεχθεί την ανάθεση ελέγχου, θα πρέπει 

όπως ορίζει κ ο τίτλος του τριεθνούς Προτύπου Ελέγχου 210, ««Ευφωνία επί των 

Όρων Ανάθεσης Ελέγχου»
 
 να διαφωνήσει µε τους όρους της ανάθεσης ελέγχου µε 

τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας και µάληστα η ευφωνία αυτή να διατυπώνεται 

εγγράφως περιλαμβάνοντας α) το σκοπό και το πεδίο του ελέγχου των οικολογικών 

καταστάσεων, β) τις ευθύνες του ελεγκτή και της διοίκησης, γ) το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και ε) την αναλωνόμενη µροφέ και το 

περιεχόταν των εκθέσεων που θα εκδοθούν από τον ελεγκτή. 

 

II. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Το δεύτερο στάδιο της ελεγκτικής εργασίας επιβάλλει την αξιολόγηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Πριν ο ελεγκτής φτάσει στο σημείο της 

αξιολόγησης θα χρειαστεί να ανατρέξει σε διάφορες πηγές της υπό έλεγχο μονάδας, 

προκειμένου να συλλέξει τις διάφορες πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν στη 

διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Τέτοιες πηγές θα μπορούσαν 

να είναι εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών, συνεντεύξεις και συζητήσεις με 

στελέχη, φάκελοι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ή εξέταση του καταστατικού της. 

Για να θεωρηθεί το σύστημα αποτελεσματικό και να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βάσιμη απόδειξη της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών πρέπει να 

εξασφαλίζονται τρεις παράγοντες: 

i. Η λειτουργία του λογιστικού συστήματος να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου και τις γενικά παραδεκτές αρχές 

ii. Η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και η διαφύλαξη μέσω κατάλληλων 

μέτρων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της μονάδας 

iii. Η άμεση και πλήρης εκτέλεση των εντολών της διοίκησης που προάγουν τις 
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δραστηριότητες της επιχείρησης.  

Ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τα διαγράμματα ροής ή την γραπτή 

περιγραφή ως μεθόδους μελέτης. Τα διαγράμματα απεικονίζουν γραφικά τα 

επιμέρους στάδια και τις διαδικασίες μιας λειτουργίας της επιχείρησης και μέσα από 

την παράσταση αυτή να εντοπιστούν σημεία αδυναμίας στην άσκηση εσωτερικού 

ελέγχου. Αντίστοιχα, η μέθοδος της γραπτής περιγραφής αποτελεί μια γραπτή 

παρουσίαση των φάσεων μιας λειτουργίας καθώς και των εμπλεκόμενων 

εργαζομένων με τα καθήκοντά τους. Στις δυο αυτές περιπτώσεις, των διαγραμμάτων 

ροής και της γραπτής περιγραφής, η αξιολόγηση απαιτεί ουσιαστική παρέμβαση και 

συνεπώς την ικανότητα του ελεγκτή όχι μόνο να εκτιμήσει τις αδυναμίες αλλά και 

εφαρμόσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους.  

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο συνιστά μια μεθοδική αναφορά, μέσω 

ερωτήσεων σε όλες τις πτυχές του συστήματος και υποσυστήματος συγκεκριμένης 

εσωτερικής λειτουργίας. Με αυτή τη μέθοδο, η αξιολόγηση ολοκληρώνεται αυτόματα 

με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καθώς και με τον προσδιορισμό των 

κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των τυχών αδυναμιών που έχουν 

εντοπιστεί. 

 Στην περίπτωση κακής λειτουργίας του όλου συστήματος λογιστικού 

εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής έχει να επιλέξει είτε την επαναδιαπραγμάτευση και 

αναμόρφωση του ελέγχου είτε την διακοπή του ελέγχου και την έκφραση αδυναμίας 

πιστοποίησης περί της ορθής ή μη παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών. 

 

III. Σχεδιασμός ελέγχου 

 

Ο σχεδιαστές ενός ελέγχου αποτελεί µια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, 

που περιλαμβάνει την θέσπιση συνολικής στρατηγικής ελέγχου για την ανάθεση, 

καθώς και την ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου. Ο επαρκής προγραμματισμός ωφελεί 

τον έλεγχο των οικολογικών καταστάσεων βοηθώντας τον ελεγκτή α) να δώσει τη 

δέουσα προσοχή σε σηµαντικούς τοµείς του ελέγχου, β) να εντοπίσει και να επιλύσει 

εγκαίρως πιθανά προβλήµατα, γ) να οργανώνει σωστά και να διαχειρίζεται την 

ανάθεση ελέγχου, έτσι ώστε να διενεργείται µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο, 

δ) να επιλέξει, να διευθύνει και να εποπτεύει τα κατάλληλα άτοµα της οµάδας 
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ανάθεσης του ελέγχου και ε) να συντονίζει τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από 

τους ελεγκτές των συστατικών στοιχείων και των εµπειρογνωµόνων. 

Κατά το σχεδιασµό του ελέγχου, ο ελεγκτής ορίζει ένα ποσό πάνω από το 

οποίο τα λάθη απαιτούν προσοχή. Ορίζει ένα επίπεδο σηµαντικότητας για το σύνολο 

των οικονοµικών καταστάσεων και αναλαμβάνει να προσδιορίσει τι µπορεί να 

εµφανίσει σηµαντικά λαθεµένες τις καταστάσεις. Εξετάζει την εταιρία και το 

περιβάλλον της επιδιώκοντας να εντοπίσει του κινδύνους και να καθορίσει 

απαραίτητες τις ελεγκτικές διαδικασίες. Τότε προσδιορίζει και τη σηµαντικότητα για 

συναλλαγές, λογαριασµούς ή γνωστοποιήσεις 

Στόχος του ελεγκτή κατά το σχεδιασµό και εκτέλεση των ελεγκτικών 

διαδικασιών είναι η µείωση του ελεγκτικού κινδύνου σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. 

Ελεγκτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ότι ο ελεγκτής εκφράζει µη ενδεδειγµένη 

γνώµη ελέγχου όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. 

Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος ο ελεγκτής να µην εντοπίσει λάθη ή απάτες στις 

οικονοµικές καταστάσεις και να εκφράσει ανεπιφύλακτη γνώµη. Το ουσιώδες 

µέγεθος και ο ελεγκτικός κίνδυνος εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου και 

αποτελούν αντίστροφα µεγέθη. 

Κατά τη φάση του σχεδιασµού µελετά την φύση και την έκταση των 

ελεγκτικών διαδικασιών. Όσο µεγαλύτερος είναι το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου, 

τόσο µεγαλύτερος είναι και ο όγκος της ελεγκτικής εργασίας που πρέπει να γίνει. Ο 

ελεγκτικός κίνδυνος είναι συνάρτηση α) του εγγενή κινδύνου, του κινδύνου δηλαδή 

να υπάρχει ουσιώδες λάθος ή παράλειψη και ο ελεγκτής να µην το εντοπίσει, β) του 

κινδύνου εσωτερικού ελέγχου, του κινδύνου δηλαδή ένα λάθος να µην εντοπιστεί και 

διορθωθεί από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και γ) του κινδύνου ανίχνευσης, 

του κινδύνου δηλαδή ο ελεγκτής να µην εντοπίσει ένα ουσιώδες σφάλµα παρά τις 

εφαρµοζόµενες ελεγκτικές διαδικασίες(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

Ο ελεγκτής οφείλει να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλµατος, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος, σε επίπεδα οικονοµικής κατάστασης 

και ισχυρισµού, µέσω της κατανόησης της ελεγχόµενης εταιρίας και του 

περιβάλλοντός της, περιλαµβανοµένων των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας, 

παρέχοντας έτσι βάση για το σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων ως απάντηση 
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στους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος. Προκειµένου να εκτιµήσει τα 

επίπεδα κινδύνου αυτού µπορεί να προβεί σε: 

 διερευνητικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση, καθώς και σε όσους  

 εντός της οντότητας κρίνει ότι µπορεί να έχουν πληροφορίες που είναι 

πιθανό να βοηθήσουν στον εντοπισµό κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος 

 αναλυτικές διαδικασίες 

 παρατήρηση και επιθεώρηση 

  

Απαραίτητη για το σχεδιασµό της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η κατανόηση 

από τον ελεγκτή της ελεγχόµενης εταιρίας και του περιβάλλοντος της. Ο ελεγκτής 

πρέπει να κατανοήσει τόσο στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας (πχ 

κλαδικούς και ρυθµιστικούς παράγοντες, εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς) όσο και στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της (λειτουργία, 

διοίκηση, στρατηγική και σκοποί, χρηµατοδότηση, λογιστικές πολιτικές, 

χρηµατοοικονοµική επίδοση). 

Μέρος της κατανόησης της ελεγχόµενης εταιρίας αποτελεί και η εξέταση των 

εσωτερικών δικλίδων που είναι σχετικές µε τον έλεγχο και αξιολόγηση του κινδύνου 

της ελεγχόµενης επιχείρησης, προκειµένου ο ελεγκτής να εκτιµήσει τους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµού και να σχεδιάσει περαιτέρω ελεγκτικές 

διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται στους εκτιµώµενους κινδύνους. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να καθιερώσει µια συνολική στρατηγική ελέγχου που 

καθορίζει το πεδίο εφαρµογής, το χρονοδιάγραµµα και την κατεύθυνση του ελέγχου, 

και που καθοδηγεί την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου. Απαιτείται η ανάπτυξη 

ενός σχεδίου ελέγχου , που είναι πιο λεπτοµερές από την συνολική στρατηγική 

ελέγχου, κατά την έννοια ότι περιλαµβάνει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την 

έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να εκτελούνται από την ελεγκτική 

οµάδα, ώστε ο έλεγχος να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. Ο 

σχεδιασµός αυτών των ελεγκτικών διαδικασιών πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου, καθώς το σχέδιο ελέγχου αναπτύσσεται. 

Παράλληλα ο ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάσει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα 

και την έκταση της διεύθυνσης και της εποπτείας των µελών της οµάδας ανάθεσης 

καθώς και την επισκόπηση των εργασιών τους. 
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Η συνολική στρατηγική και το σχέδιο ελέγχου θα πρέπει να τεκµηριώνονται 

και να καταγράφονται ως αρχείο του κατάλληλου σχεδιασµού των ελεγκτικών 

διαδικασιών που µπορούν να επισκοπηθούν και να εγκριθούν πριν από την εκτέλεσή 

τους. 

 

IV. Ολοκλήρωση του ελέγχου – Η έκθεση ελέγχου 

 

Το έργο του ελεγκτή ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση ελεγκτικής γνώμης επί των 

οικονοµικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των συμπερασμάτων που εξάγονται 

από τα αποκληθέντα ελεγκτικά τεκμήρια και η έκφραση σαφώς της γνώμης αυτής 

µέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει τη βάση αυτής της γνώμης. 

Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώµη για το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 

εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Προκειµένου να διαμορφώσει 

αυτή τη γνώµη, ο ελεγκτής πρέπει να συμπεράνει εάν ο ίδιος έχει αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφειλούµενου σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ειδικότερα, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί α) την ορθότητα και η 

γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών, β) το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων, 

γ) τη σχετικότητα, τη συγκρισιµότητα, την αξιοπιστία και την κατανοητικότητα της 

πληροφόρησης των οικονοµικών καταστάσεων, δ) την επάρκεια της γνωστοποίησης 

και ε) την ορολογία των οικονοµικών καταστάσεων. 

 Η έκθεση ελέγχου απευθύνεται προς τους εντολείς του ελέγχου και 

αποβλέπει στην ενημέρωση αυτών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων για τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Η έκθεση αυτή πρέπει σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

Ελέγχου 700, « ∆ιαµόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί Οικονοµικών Καταστάσεων» 

να είναι έγγραφη και να περιλαµβάνει α) το τίτλο, β) τον παραλήπτη, γ)εισαγωγική 

παράγραφος δ) την ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις, ε) την 

ευθύνη του ελεγκτή, στ) τη γνώµη του ελεγκτή, ζ) άλλες ευθύνες αναφοράς, η) την 

υπογραφή του ελεγκτή, θ) την ημερομηνία της έκθεσης του ελεγκτή και ι) τη 

διεύθυνση του ελεγκτή. 
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Με βάση τα τεκμήρια που συγκέντρωσε και τα συμπεράσματα που 

διαμόρφωσε ο ελεγκτής µπορεί να εκφράσει τέσσερα διαφορετικά είδη ελεγκτικής 

γνώμης: 

 

 σύμφωνη ή µη διαφοροποιημένη γνώµη 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει µη διαφοροποιημένη γνώµη όταν συμπεραίνει ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα 

µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Για τη διατύπωση της 

γνώμης του αυτής, χρησιμοποιεί µια από τις ακόλουθες φράσεις: « Οι οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη…. ή δίνουν αληθή και 

εύλογη εικόνα των…. σύµφωνα µε [το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς]» 

 

 γνώµη µε επιφύλαξη 

 

i. ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη όταν: έχοντας αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια συμπεραίνει ότι σφάλματα, ατομικά ή 

αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις ή 

 

ii. αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των 

οποίων να βασίσει τη γνώµη, αλλά ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις 

των µη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν επί των οικονοµικών καταστάσεων 

θα µπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες. 

 

Η γνώµη αυτή εκφράζεται συνήθως µε τη φράση: «Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις 

επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης για γνώµη µε 

επιφύλαξη, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη 

την…..(  ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της….)   σύµφωνα µε….» 

 

 

 αρνητική γνώµη 
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Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώµη όταν, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα 

και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα ατομικά ή αθροιστικά 

είναι και ουσιώδη και διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η σχετική διατύπωση της γνώμης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Κατά τη γνώµη 

µας, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης 

για αρνητική γνώµη οι οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την… ( ή 

δεν δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της….) σύµφωνα µε …..» 

 

 αδυναµία έκφρασης γνώµης 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να µην εκφράζει γνώµη όταν αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη, και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη, και συμπεραίνει ότι οι 

πιθανές επιπτώσεις των µη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, επί των 

οικονοµικών καταστάσεων θα µπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες. 

Η σχετική διατύπωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται ακολουθώντας το Διεθνές 

Ελεγκτικό Πρότυπο 705, «Διαφοροποιήσεις της Γνώμης στην Έκθεση του 

Ανεξάρτητου Ελεγκτή», ως εξής: « Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που 

περιεγράφηκε στην παράγραφο της βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης, δεν 

έχουμε µπορέσει να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που 

παρέχουν βάση για γνώµη ελέγχου. Συνεπώς, δεν εκφράζουμε γνώµη επί των 

οικονοµικών καταστάσεων» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

6.1 Γενικά 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνετε μια ανάλυση των σχέσεων του εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου. Εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο αυτών ειδών 

ελέγχου, καθώς και μελέτες οι οποίες στηρίζουν την αλληλεξάρτηση αυτών. 

 

6.2 Η επίδραση του εσωτερικού στον εξωτερικό έλεγχο 
 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του 

εξωτερικού ελέγχου, αλλά τη συμπληρώνει και συμβάλλει στο έργο του. O 

εσωτερικός έλεγχος δημιουργεί µια ολοκληρωμένη ελεγκτική λειτουργία που 

διατηρεί τους απαραίτητους ελέγχους και συμβάλλει στην ορθή εκτέλεση του 

συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν 

σημαντική επίδραση στην ποιότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου µέσω της 

απόδοση των ελέγχων τους, τις τακτικές συνομιλίες µε το ∆.Σ. της εταιρείας και την 

Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και µέσω των συστάσεις για τη βελτίωση των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  

Ακόμη ο εσωτερικός έλεγχος προσφέρει στον εξωτερικό ελεγκτή επαρκή 

κατανόηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Του δίνει τη δυνατότητα να 

προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους από την παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων, να σχεδιάσει και να εκτελέσει περαιτέρω διαδικασίες 

ελέγχου. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στον προγραµµατισµό των 

διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. 

 

6.3 Η χρήση των πληροφοριών του εσωτερικού ελέγχου από τον 

εξωτερικό ελεγκτή 
 

Σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει από τον εσωτερικό έλεγχο κατά τον 

καθορισμό των διαδικασιών για τη λειτουργία και το σχεδιασμό του ελέγχου. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι την ευθύνη για τη γνωμοδότηση επί των 

οικονομικών καταστάσεων την έχει ο εξωτερικός ελεγκτής. Οι εξωτερική ελεγκτές θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε, εκθέσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, 

θα πρέπει να ενημερώνουν τους εσωτερικούς ελεγκτές για οποιοδήποτε σημαντικό 

θέμα µπορεί να επηρεάσει το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Η αμοιβαία 

επικοινωνία µεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών προβλέπει την 

ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά µε ελεγκτικές τεχνικές, µεθόδους λειτουργίας και ερμηνεία της 

ορολογίας, καθώς και ανταλλαγή των εκθέσεων ελέγχου. 

Υποστηρίζεται ακόμη, πως ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να προσφέρει ένα 

εύρος πληροφοριών στον εξωτερικό ελεγκτή, ως προς οικονομικά και µη οικονομικά 

στοιχεία. Κατά συνέπεια ο εξωτερικός ελεγκτής έχει στη διάθεσή του πληροφορίες 

που σχετίζονται µε ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλά και πληροφορίες που 

αφορούν µη χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 

εταιρεία και συνεπώς τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, αλλά και τη δομή 

των εταιρειών.  

Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος είναι επιφορτισμένος µε τον προσδιορισμό 

τυχόν απάτης που ενδέχεται να απορρέει από όλες τις δραστηριότητες του 

οργανισμού, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται µόνο σε χρηματοοικονομικές 

περιοχές και κατά συνέπεια οι πληροφορίες που διέποντας από τον εσωτερικό 

ελεγκτή στον εξωτερικό µπορούν να συμβάλλουν στον αποτελεσματικότερο 

προσδιορισμό τυχόν απάτης. 

 

6.4 Η συνεργασία του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου 
 

Ο συχνός διάλογος µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, µαζί µε την 

συµµετοχή της επιτροπής ελέγχου, είναι κρίσιμος και καθοριστικός για την 

αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αμοιβαία συνεργασία των 

εποπτικών αρχών, των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των τριών εμπλεκόμενων πλευρών, ενώ κάθε 

µέρος φέρει ξεχωριστή ευθύνη.  
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Η συνεργασία αυτή µπορεί να βασίζεται στην περιοδική συνάντηση των τριών 

προαναφερθέντων µερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, κάθε 

συμβαλλόμενο µέρος παρέχει τις πληροφορίες που είναι κοινού ενδιαφέροντος, ενώ 

ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί στους τομείς που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο του ελέγχου. Επίσης, ένα θέμα συζήτησης είναι η εφαρμογή των 

συστάσεων από µέρους των εταιρειών που λαμβάνονται από την εποπτική αρχή, 

καθώς και τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές. Τέλος, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι αυτή η συνεργασία προϋποθέτει εμπιστοσύνη µεταξύ των τριών 

µερών. 

Επιπλέον, η συνεργασία µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι 

σημαντική και για τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του εξωτερικού ελέγχου είναι 

σημαντική γιατί µέσω αυτής της συνεργασίας οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

ευκαιρία να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων. Από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου αυτή η συνεργασία 

διαβεβαιώνει τον εσωτερικό έλεγχο ακόμα, περισσότερο µέσω των κατάλληλων 

πληροφοριών, σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνων.  

Εκτός των παραπάνω, επισημαίνεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές καθώς 

εργάζονται εντός της εταιρείας, έχουν µία καλύτερη και εις βάθος κατανόηση και 

γνώση της κουλτούρας και των διαδικασιών που ακολουθούνται στις εταιρείες, κάτι 

που επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να έχουν γνώση για τομείς που οι 

εξωτερικοί ελεγκτές δεν µπορούν να έχουν. Από την άλλη, οι εξωτερικοί ελεγκτές 

εργάζονται για διάφορους πελάτες και ως εκ τούτου είναι εκτεθειμένοι σε διάφορα 

χρηματοοικονομικά ζητήματα. Κατά συνέπεια, οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι σε θέση 

να ανακαλύψουν και να επιλύσουν µε αποτελεσματικό τρόπο προβλήματα τα οποία 

οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν συναντήσει στο παρελθόν. 

Πολλές όμως είναι οι φορές που η συνεργασία των δύο μερών είναι δύσκολη 

και ενδέχεται να υπάρξουν και συγκρούσεις. Τα αίτια αυτών των συγκρούσεων 

απορρέουν από τις εξής διαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου: 

i. ∆ιαφορές στην αντικειμενικότητα: η διαφορά αυτή αναφέρεται στο 

γεγονός ότι ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι να επιβεβαιώσει 

αν οι οικονομικές καταστάσεις διέπονται από αντικειμενικότητα, ενώ ο 

σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να προστατέψει την αξία των 
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περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Ο διαφορετικός σκοπός 

αυτών των δύο µορφών ελέγχου ενδέχεται να επιφέρει συγκρούσεις 

µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 

ii. Συνέχεια των ελέγχων: ενώ ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται καθόλη 

τη διάρκεια του έτους, ο εξωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται µόνο σε 

µία ημέρα. 

iii. Ανεξαρτησία: ο εξωτερικός ελεγκτής αποτελεί µία νομική οντότητα, η 

οποία διέπεται από µεγαλύτερη ανεξαρτησία από τον εσωτερικό 

ελεγκτή, καθώς ο τελευταίος αποτελεί µέλος του οργανισμού. Ως εκ 

τούτου, το διαφορετικό επίπεδο ανεξαρτησίας είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε συγκρούσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών. 

iv. Αναφορά: οι διαφορές στην αναφορά επικεντρώνονται στα εξής: α) 

µορφή των εκθέσεων: τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα προβλέπουν 

αυστηρά τους τύπους βάσει των οποίων εκφέρεται η γνώμη και το 

περιεχόμενο της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, ενώ ο εσωτερικός 

ελεγκτής ενδέχεται να συντάσσει τις εκθέσεις κατά τρόπο που να 

αντανακλά καλύτερα τα πορίσματά του, β) χρόνος της υποβολής 

εκθέσεων: ο εξωτερικός ελεγκτής αναφέρει µία φορά το χρόνο, ενώ ο 

εσωτερικός ελεγκτής αναφέρει κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, 

γ) χρήστες των εκθέσεων: η γνώμη του εξωτερικού ελεγκτή 

απευθύνεται στους µετόχους, τους επενδυτές, τους πελάτες, τους 

εργαζόμενους και νομικά είναι υποχρεωμένος να αναφέρει σε 

κυβερνητικά όργανα. Καθώς ο εξωτερικός ελεγκτής απευθύνεται σε 

τόσες ομάδες ατόκων, διέπεται από παρόμοια χαρακτηριστικά µε τον 

εσωτερικό ελεγκτή σε αυτό το σημείο. 

 

Η  αντικειμενικότητα αποτελεί ένα σημείο διαφοροποίησης του εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου. Έτσι, είναι δυνατόν η ποιότητα των στοιχείων που θα 

συλλεχθούν να επιφέρει συγκρούσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 

 

 



55 
 

6.5 Ηθική και δεοντολογία στην συνεργασία εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου 
 

Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που προκύπτουν από τη συνεργασία 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου αφορούν διάφορα στοιχεία. Οι εξωτερικοί 

ελεγκτές και πιο συγκεκριμένα η εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές αφορά τα εξής σημεία: 

α) οι εξωτερικοί ελεγκτές απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές  

αντικειμενικότητα, όσον αφορά στη γνώμη που εκφέρουν σχετικά µε τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων,  τις περιοχές που συνιστούν ευκαιρίες για τους 

οργανισμούς, τη διαχείριση κινδύνων και τις ενδεχόμενες απάτες 

β) οι εξωτερικοί ελεγκτές απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές επάρκεια, η οποία 

αναφέρεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 

την άσκηση του επαγγέλματός τους,  κάτι που συμβάλλει και στην αύξηση της 

ποιότητας της εργασίας τους 

γ) οι εξωτερικοί ελεγκτές απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές ανεξαρτησία, 

όπως για παράδειγμα ανεξαρτησία από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, κάτι 

που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εργασία τους, στην ποιότητα των 

απόψεων που εκφέρουν, στην ποιότητα των στοιχείων που αναφέρονται στις 

οικονομικές καταστάσεις και εν τέλει στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, των 

εργαζομένων, των µετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων στο έργο των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και στις εταιρείες που δημοσιοποιούν τα 

στοιχεία τους µέσω των οικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με τους Munro και Stewart (2010) η αντικειμενικότητα των 

εσωτερικών ελεγκτών είναι το µεγαλύτερο ζήτηµα ηθικής και δεοντολογίας που 

διέπει τη σχέση και τη συνεργασία µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου από µέρους των εξωτερικών ελεγκτών, τόσο µεγαλύτερη είναι η εξάρτηση 

των εξωτερικών ελεγκτών στις διαδικασίες και τις πληροφορίες που παρέχονται από 

τον εσωτερικό έλεγχο.  

Επιπλέον, σχετικά µε την ανεξαρτησία, αναφέρεται ότι ένα ζήτηµα 

δεοντολογίας αφορά τα κίνητρα οικονομικών ανταμοιβών των εσωτερικών ελεγκτών, 
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που ενδέχεται να επηρεάζουν την αντικειμενικότητά τους, ενώ άλλα ζητήματα 

αφορούν το επίπεδο συνεργασίας εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, την πίεση 

που ασκούν οι πελάτες για τη χρήση ελεγκτικών υπηρεσιών, αλλά και οι υπηρεσίες 

outsourcing από µέρους των εσωτερικών ελεγκτών. 

 

6.6 Εσωτερικός έλεγχος και ορκωτός ελεγκτής 
 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να αξιολογηθεί από 

τον εξωτερικό ελεγκτή με σκοπό την χρήση του για την έκφραση γνώμης. Η 

αξιολόγηση αυτή ορίζεται στη διεθνή ελεγκτική βιβλιογραφία , καθώς και στα 

ελεγκτικά πρότυπα που έχουν νομοθετηθεί από το 1979 για χρήση από ορκωτούς 

λογιστές στην Ελλάδα. Η ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου αφορά άμεσα την διοίκηση 

της επιχείρησης διότι η αποτελεσματική λειτουργία του ενδιαφέρει σοβαρά τον 

εξωτερικό ελεγκτή ώστε να γνωρίζει αν μπορεί να στηριχθεί πάνω του. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να διαβεβαιώσει την ύπαρξη λαθών και 

ατασθαλιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν αρνητικά την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος και των 

οικονομικών καταστάσεων. Γι αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα αξιόπιστο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σε αντίθεση περίπτωση , ο εξωτερικός ελεγκτής θα 

είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στην εφαρμογή επιπρόσθετων ελεγκτικών 

διαδικασιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακής λειτουργείας ή της μη 

ύπαρξης συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, από τη μεριά του ορκωτού ελεγκτή 

απαιτείται άριστη γνώση των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου για τη μελέτη και 

την τυχόν αξιολόγηση του (Λουμιώτης, 2012). 

 

6.7 Ομοιότητες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 
 

Πέραν από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες οι οποίες είναι καλό να αναφερθούν και 

ταξινομούνται παρακάτω ως εξής (Lawrence,2003): 

 Η διαδικασία τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου έχει 

θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Έτσι και οι δύο 
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έλεγχοι ακολουθούν τις καθιερωμένες αρχές και οδηγίες για την ορθή 

ολοκλήρωση κάθε ελεγκτικής διαδικασίας. 

 Για τους εξωτερικούς και για τους εσωτερικούς ελεγκτές, ιδιαίτερα σημαντικό 

στοιχείο θεωρείται η ύπαρξη του επιχειρησιακού κινδύνου . 

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση, 

παίζει σημαντικό ρόλο και στα δύο είδη ελέγχου. 

 Η αυτονομία είναι βασική προϋπόθεση του αντικειμένου τους. 

 Η σύνταξη έκθεσης αποτελεί το μέσω παρουσίασης των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την έρευνα τους. 

 

6.8 Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού ελέγχου  
 

Οι διαφορές των δύο ειδών ελέγχου, δηλαδή του εσωτερικού και του εξωτερικού 

ελέγχου είναι αρκετές και παρακάτω ταξινομούνται και αναλύονται με βάση το 

κριτήριο διάκρισης που επιλέγεται κάθε φορά ( Sucin, 2008 και Pop et al., 2008) .  

 Αντικειμενικός σκοπός  

Ο εξωτερικός ελεγκτής στοχεύει στην διαμόρφωση και έκφραση γνώμης επί των 

οικονομικών καταστάσεων ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής συμβάλει στην επίτευξη 

των αντικειμενικών σκοπών, στην διαχείριση του κινδύνου, στην εταιρική 

διακυβέρνηση και γενικά στη βελτίωση των διαδικασιών. 

 Σχέση του ελεγκτή με την εταιρία 

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπάλληλος της εταιρίας και ο σκοπός του 

προσδιορίζεται απο τα επαγγελματικά πρότυπα την ελεγχόμενης εταιρίας και τις 

αποφάσεις της διοίκησης. Από την άλλη ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει απολύτως 

καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ελεγχόμενη μονάδα και ο σκοπό του 

προσδιορίζεται από τον νόμο και μόνο 

 Χαρακτήρας ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει καθαρά χαρακτήρα πρόληψης και προστασίας των 

πόρους της εταιρίας ενώ ο εξωτερικός έλεγχος έχει καθαρά κατασταλτικό 

χαρακτήρα. 

 Μεθοδολογία ελέγχου  

Στον εσωτερικό έλεγχο έχουμε μια καθορισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

ενώ στον εξωτερικό έλεγχο αυτή χαρακτηρίζεται ως πιο ακριβής και 
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τυποποιημένη. 

 Προσόντα ελεγκτή  

Για να εργαστεί κάποιος ως εσωτερικός ελεγκτής δεν χρειάζεται να έχει κάποια 

πιστοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν πρέπει να έχει τις κατάλληλες 

γνώσεις και την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο που πρέπει να βγάλει εις πέρας . Δεν ισχύει το ίδιο 

και για τον εξωτερικό ελεγκτή ο οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 

εξωτερικός ελεγκτής με αριθμό άδειας και να πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις 

οι οποίες ισχύουν στην χώρα στην οποία δραστηριοποιείται.  

 Ανεξαρτησία ελεγκτή 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που 

αφορούν τον έλεγχο, ενώ ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι ανεξάρτητος από 

την ελεγχόμενη εταιρία.  

 Προσέγγιση συστήματος ελέγχου 

Στον εσωτερικό έλεγχο γίνεται μια εκτίμηση όλων των πτυχών του συστήματος 

δικλείδων ασφαλείας εντός της εταιρίας. Ο εξωτερικός έλεγχος από την άλλη 

αξιολογεί το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου μόνο ως προς τις πτυχές του, που 

επιτρέπουν να εξαλείψουν εκείνα τα σφάλματα τα οποία δεν θεωρούνται ουσιώδη 

και δεν έχουν σημαντική επίδραση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.  

 Συχνότητα ελέγχου  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια συνεχής διαδικασία που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείτε συνήθως στο τέλος κάθε 

οικονομικού έτους. 

 Έκταση ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος καταπιάνεται με το σύνολο των συναλλαγών της 

ελεγχόμενης μονάδας. Ο εξωτερικός έλεγχος ενδιαφέρεται μόνο για 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις της εταιρίας. 

 Προσέγγιση του κινδύνου 

Η εκτίμηση του κινδύνου κατά τον σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου 

συνδυάζεται με διάφορες λειτουργίες, πληροφορίες και παράγοντες της 

επιχείρησης.  Όπως για παράδειγμα τον κώδικα ηθικής, την ικανότητα την 

επάρκεια, την ακεραιότητα του προσωπικού τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας, 

των όγκο των συναλλαγών κλπ.  
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Στον εξωτερικό έλεγχο η εκτίμηση του κινδύνου εστιάζεται κυρίως στις 

οικονομικές καταστάσεις. Έτσι λοιπόν ο εξωτερικός ελεγκτής λαμβάνει υπόψη 

μόνο τις πτυχές και τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα ο τρόπος διοίκησης και 

της λήψης των αποφάσεων, η κερδοφορία, η μελλοντική αβεβαιότητα κλπ. 

 Προσέγγιση σφαλμάτων 

Ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει για το σύνολο των σφαλμάτων που εντοπίζονται 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης μονάδας. Από την άλλη ο 

εξωτερικός έλεγχος αποσκοπεί μόνο στα σφάλματα των χρηματοοικονομικών 

περιοχών της ελεγχόμενης μονάδας.  

 Έκθεση ελέγχου 

Αποτελούν αναλυτικές εκθέσεις που απευθύνονται στην διοίκηση της ελεγχόμενης 

μονάδας. Αντίστοιχα στον εξωτερικό έλεγχο τέτοιες εκθέσεις θεωρούνται οι 

εκθέσεις ελέγχου που απευθύνονται στους μετόχους και σε τρίτους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 

Συμπερασματικά, αποτελεί καλή πρακτική η συνεργασία εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών ώστε να μειώνεται η επικάλυψη των εργασιών είτε του ενός 

είτε του άλλου μέρους. Μέσω της εναρμόνισης και του συντονισμού των εργασιών 

των δύο φορέων σε μια ολοκληρωμένη ελεγκτική διαδικασία, μπορεί να προκύψει ως 

αποτέλεσμα η μείωση, αν όχι η ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και η αποφυγή 

διπλής εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή θα παρέχεται η βεβαιότητα ότι καμία περιοχή 

δεν θα μείνει εκτός ελέγχου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του 

κόστους των δύο αυτών υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 

Ο ρόλος της ελεγκτικής στη σημερινή οικονομία θεωρείται πλέον καθοριστικός. Ως 

κλάδος κατέχει σημαντική θέση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα 

κάθε χώρας. Η συνεχώς εξελισσόμενη οικονομία έχει συμβάλει σημαντικά στο να 

εξαπλωθεί και να εδραιωθεί ο κλάδος αυτός. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και 

των κεφαλαίων, ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός των επιχειρήσεων, των εξαγωγών 

και συγχωνεύσεων καθώς και ο ανταγωνισμός είναι κάποια από τα κομμάτια που 

συνθέτουν το πάζλ. 

Στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης το κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί την δραστηριότητα εκείνη, η οποία θεωρείται ως συμβουλευτική, 

αντικειμενική, ανεξάρτητη και διαβεβαιωτική προσθέτοντας ταυτόχρονα αξία και 

βελτιώνοντας τη συνολική εικόνα της επιχείρησης. Με μια πιο προσεκτική ματιά, ο 

εσωτερικός έλεγχος προσφέρεται στον οργανισμό μια συστηματική και επιστημονική 

εργασία για την αποτίμηση και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

διαχείρισης κινδύνου, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών που 

τον περιβάλλουν. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει η 

πολυτέλεια του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων και συχνά παρατηρείται 

κακοδιαχείριση, η ορθή και οργανωμένη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι 

εκείνη που θα αποτρέψει τα εκούσια και ακούσια λάθη στοχεύοντας στην μακρότερη 

βιωσιμότητά τους.   

Ο εξωτερικός έλεγχος με τη σειρά του είναι η λειτουργία που διενεργείτε στις 

οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης με σκοπό την εξακρίβωση της 

αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας τους, δε διασφαλίζει όμως τη βιωσιμότητα 

της οντότητας ούτε την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στη διεκπεραίωση του 

έργου της. Κατά τη διάρκεια του εξωτερικού ελέγχου και εφόσον έχει διαπιστωθεί η 

ύπαρξη ενός καλά δομημένου και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

το έργο του ελεγκτή καθίσταται ευκολότερο ως προς τη φύση και την έκταση του. 

Μπορούμε εύκολα λοιπόν να συμπεράνουμε πως η εργασία του εσωτερικού 

ελεγκτή δεν μπορεί να προσπεραστεί, να παραληφθεί ή να αντικατασταθεί από αυτή 

του εξωτερικού ελεγκτή ούτε και το αντίθετο. Οι δύο αυτές λειτουργίες δρώντας 
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επικουρικά με γνώμονα το συμφέρον της εκάστοτε επιχείρησης μειώνουν την 

πιθανότητα επικάλυψης των διαφόρων παράτυπων ενεργειών ενώ βελτιώνουν τις 

υφιστάμενες διαδικασίες, στοχεύοντας εκτός των άλλων στην αποδοτικότερη χρήση 

των κεφαλαίων και κατ’ επέκταση στη μείωση του λειτουργικού κόστους της 

μονάδας. 

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει βαθιά ύφεση, 

με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο, ο 

εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις αλλαγές του 

επιχειρησιακού κλάδου, να προσαρμόζεται και να προετοιμάζει την εταιρεία για την 

αντιμετώπιση δυσκολιών ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες της διοίκησης.  

Είναι γεγονός ότι τα πρακτικά και επιστημονικά αποτελέσματα ερευνών 

αποτελούν ισχυρότερο πειστήριο. Ως εκ τούτου θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 

μελλοντική διεξαγωγή πρωτογενών ερευνών που να φανερώνουν την εξάρτηση της 

εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε μικρές οντότητες με την αυξημένη 

αποδοτικότητα καθώς και η συσχέτιση κόστους οφέλους ώστε να πάψει το θέμα του 

κόστους να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας προς τους ενδιαφερόμενους. 
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