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Πεξίιεςε 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ηεο ειεγθηηθήο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε επνπηεία γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλνληζκψλ, πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ πνιππινθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο κέξεο καο εδξαίσζε ηα 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε πςειά επίπεδα. Δίλαη πιένλ θνηλή νκνινγία φισλ 

πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ¨επηρεηξεζηαθή 

ηειεηφηεηα¨. Ζ ηειεηφηεηα απηή δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπκβάιεη ηφζν ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ φζν θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απάηεο, επηπιένλ απνζαξξχλεη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ζπκβάιεη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα κηα επηρείξεζε, φπσο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη απηή. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη ε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηέο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δίλεη ηε 

ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα, επίζεο ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή απάηεο αιιά θαη ζε 

πξαθηηθέο πνπ δελ είλαη ζχλλνκεο. Διέγρεη ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ 

απνθπγή αζέκηησλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλέπεηεο ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

                                                                                                              

1.1  Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Ζ ειεγθηηθή απφ ηα αξραία ρξφληα, έρεη κηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλαγθαίαο γηα ηελ πξφνδν θάζε ρψξαο, ηάμεο θαη επηαμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο αγνξέο. ην ζεκεξηλφ ζχλζεην θαη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ησλ κεγάισλ αληζνηήησλ 

θαη ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ησλ θεθαιαίσλ, ν ξφινο ηεο ειεγθηηθήο ζην ηδησηηθφ 

αιιά θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν 

είλαη δσηηθφο, κε δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία. 

Μέζα ζηελ πνιχπινθε θαη ξαγδαίσο εμειηζζφκελε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηεο ειεγθηηθήο απνθηά κηα ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία. 

Ζ ειεγθηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη 

ηεο ινγηζηηθήο εηδηθφηεξα αλακέλεηαη, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε 

δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ο έιεγρνο ζεσξείηαη φηη πξνδίδεη αμηνπηζηία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Σηο θαηαζηάζεηο απηέο ηηο ζπληάζζνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ κηα ζεηξά 

απφ ρξήζηεο ( επελδπηέο, κέηνρνη, αλαιπηέο, πηζησηηθά ηδξχκαηα θ.ι.π. ). 

 

1.2 Οξηζκφο – έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο 

Ζ ειεγθηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο. Αζρνιείηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Αληηθείκελν ηεο ζπληζηά ν έιεγρνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα αλεμάξηεηα πξνο 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα (νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο). 

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

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

νηθνλνκηθήο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (επηρεηξήζεσλ), ηεο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δηθαίνπ ( 

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

εκπνξηθψλ βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, 

πξνο δηαπίζησζηλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγήλ ήηηνινγεκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ πξνο νηθνλνκηθήο ηίλα δηαρείξηζε» 
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Καηά ηνλ Mattingly (1964) αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο είλαη « ε εμέηαζε ησλ βηβιίσλ 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδνο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ησλ απνδεηθλπφλησλ ηελ 

αιήζεηα, αθξίβεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ ελ απηνί εγγξάθσλ, ε δήηεζηο ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, σο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, 

παζψλ ησλ εξγαζηψλ ηνχησλ δηεμαγφκελσλ εηο ηνηαχηελ ψζηε λα πεηζζεί ν ειεγθηήο 

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

ζπληαρζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». 

Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Λνγηζηηθήο νξίδεη ηελ ειεγθηηθή σο « κηα ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ, κε ζθνπφ ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο. 

Μηα φκσο πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή, ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ειεγθηηθήο, απφ απφςεσο ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, κπνξεί λα δηαηππσζεί 

σο εμήο: Διεγθηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο «ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα αλεμάξηεην θαη 

ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη 

ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 

 

1.3 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Διεγθηηθήο 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηζθφπεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ρξεκάησλ θαίλεηαη φηη 

νδήγεζαλ ζηελ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ Διέγρνπ. ρεηηθέο γξαπηέο καξηπξίεο γηα 

ηελ χπαξμε εκπνξηθψλ λφκσλ θαη ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ ζπλαληάκε απφ ην 3000 π.Υ. 

ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο αξραίαο Βαβπιψλαο. ηελ αξραία Αίγππην, νη Φαξαψ 

θνξνινγνχζαλ θπξίσο ηηο ζπγθνκηδέο ησλ ζηηεξψλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεζπίζηεθε 

ην αμίσκα ησλ «επηζηαηψλ» γηα ηα ζηηεξά.  

ηελ αξραία Αζήλα, πξηλ ην 300 π.Υ.  είρε δεκηνπξγεζεί ην ζπλέδξην ησλ 

«Λνγηζηψλ» σο ζεζκφο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο. Αθφκα 

ππήξραλ νη «Δχζπλνη» νη νπνίνη καδί κε ηνπο «Λνγηζηέο» έιεγραλ ηνπο 

«Λνγαξηαζκνχο Γηαρεηξίζεσο» ησλ αξρφλησλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα 

αμηψκαηα. ηελ ππφινηπνη αξραία Διιάδα ζπλαληάκε ηνπο «Δμεηαζηάο» ηνπο 

«πλεγφξνπο» ηνπο «Γνθηκαζηήξηνπο» ηνπο «Αξρεζθφππο» ηνπο «Καηφπηνπο» ηνπο 

«Απνιφγνπο», νη νπνίνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε δηάθνξεο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

Αξγφηεξα ζηελ αξραία Ρψκε ππήξραλ νη «Ύπαηνη» νη «Κήλζνξεο» νη «Σηκεηέο» νη 

«Σακίεο» νη νπνίνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζηε ζχγθιεην γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Καηά ηνλ Μεζαίσλα δελ ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα 
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ζηνηρεία γχξσ απφ ηελ ειεγθηηθή. ηηο αξρέο ηεο Αλαγέλλεζεο βξίζθνπκε ίρλε 

ζνβαξνχ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ παηξίδα ηεο ινγηζηηθήο ηελ Ηηαιία θαηά ηηο 

αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα ε πφιε ηεο Πίδαο είρε ηνλ επίζεκν ειεγθηή ηεο. 

Ο φξνο Auditors (Διεγθηέο) πξσηνεκθαλίδεηαη επίζεκα ζηελ Αγγιία ην 1285 ζε 

ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ ηνπ Ά. Σν δηάηαγκα απηφ φξηδε φηη φινη νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Auditors. Πξψηε 

επίζεκε «Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ»  εκθαλίζηεθε ζηε Βελεηία ην 1581 θαη 

είρε ηνλ ηίηιν «Collegio dei Rxonati». Πνιχ αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ηέηνηεο ελψζεηο 

ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΠΑ. 

ηελ Διιάδα ε αξρηθή κέξηκλα γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο ειεγθηψλ 

ιήθζεθε αξρηθά κε ην λφκν 5076/1931. Σειηθά ε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

εμαγγειηψλ έγηλε ην 1955, νπφηε κε ην Ν.Γ. 3329/1955 ηδξχζεθε ην «ψκα Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ» (ΟΛ). χκθσλα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο εξεπλεηέο γέλλεζεο, εμέιημεο 

θαη εδξαίσζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ ειεγθηψλ, απηφο ππήξμε πξντφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θάζε θνξά επηθξαηνχζε. Καηά 

ζπλέπεηα, ε απμεηηθή πνξεία ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ειεγθηψλ 

επζπγξακκίζηεθε απφιπηα κε ηε δηαρξνληθή ηερλν-νηθνλνκηθή κεηεμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ. 

. 

1.4 Δίδε ησλ ειέγρσλ 

Οη έιεγρνη δελ είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο εηαηξίεο. Γηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην εχξνο, 

ηελ πεξηνδηθφηεηα, ην ζθνπφ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεγθηή. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη ηα είδε ηνπ ειέγρνπ πνπ κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

εηαηξία θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα
1
:  

α.) Αλάινγα κε ηελ εμάξηεζε ηνπ πξνζψπνπ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, ζε 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ έιεγρν
2
 

 Δμσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη ν δηελεξγνχκελνο απφ πξφζσπν (θπζηθφ ή 

λνκηθφ) πνπ δελ έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ εηαηξία, δελ 

ζρεηίδεηαη νηθνλνκηθά κε απηήλ νχηε ηνπο κεηφρνπο ή ηε δηνίθεζε απηήο, 

έρεη ιάβεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, 

θαη δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα απμεκέλα πξνζφληα. 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη ν δηελεξγνχκελνο απφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη 

επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα γλψζεο θαη εκπεηξίαο, αιιά ερεη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη ηαπηφρξνλα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα άηνκα θαη ηα ζηειέρε πνπ θαζνξίδνπλ ηε πνξεία ηεο. 

                                                           
1
 Καξακάλεο Κσλ/λνο (2008) χγρξνλε Διεγθηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, 

Δθδφζεηο ΜΔΜΦΗ ΑΔ 
2
 Νεγθάθεο Υ, Σαρπλάθεο Π, (2013) χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία. 



4 
 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππαθνχζεη ζηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ θαη ππνδείμεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

απνθιίλνπλ απφ ηα γεληθά ινγηζηηθά πξφηππα. 

β.) Αλάινγα κε ην εχξνο, ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο ειέγρνπο 

 Γεληθνί θαινχληαη νη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ 

θαη απνβιέπνπλ ζηελ έθθξαζε γλψκεο γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γη 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. 

 Δηδηθνί θαινχληαη νη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο ή ηνκείο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο, ζπλήζσο 

πξαγκαηνπνηνχληαη αηθληδηαζηηθά θαη απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε 

ιαζψλ, εζθεκκέλσλ ή κε, ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ή ησλ 

δηαδηθαζηψλ . 

γ.)  Αλάινγα κε ηελ πεξηνδηθφηεηα, ζε κφληκνπο, ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο 

 Μφληκνη θαινχληαη φζνη δηελεξγνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο. 

 Σαθηηθνί θαινχληαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

 Έθηαθηνη θαινχληαη φζνη δηελεξγνχληαη ζε ηπραία ρξνληθή ζηηγκή.  

δ.) Αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ επηηεινχλ, ζε πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο 

ειέγρνπο 

 Πξνιεπηηθνί είλαη φζνη δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ιαζψλ 

θαηά ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Καηαζηαιηηθνί είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε 

κηαο πξάμεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ εχξεζε θαη θαηαζηνιή εθνχζησλ ή 

αθνχζησλ ζθαικάησλ. 

ε.) Αλάινγα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηνπο επηβάιιεη, ζε ππνρξεσηηθνχο θαη 

πξναηξεηηθνχο ειέγρνπο 

 Τπνρξεσηηθνί είλαη φζνη επηβάιινληαη απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 

δηθαζηηθέο ή άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 Πξναηξεηηθνί είλαη απηνί νπ επηβάιινληαη απφ ηελ δηνίθεζε ή ηνπο 

κεηφρνπο γηα δηθηά ηνπο ρξήζε. 

ζη.) Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ δηεξεπλνχλ, ζε δηαρεηξηζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

 Γηαρεηξηζηηθνί είλαη φζνη έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο εηαηξίαο. 
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 Γηνηθεηηθνί είλαη φζνη αζρνινχληαη  κε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο θαη 

πηζηήο εθαξκνγήο ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Φνξνινγηθνί είλαη φζνη απνβιέπνπλ ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

1.5 θνπφο ηεο εξγαζίαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ηφζν ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ φζν θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ εηαηξία “Γάτνο Πιαζηηθά Α.Δ.Β.Δ”.  είλαη κηα εηαηξία εηζεγκέλε ζην 

ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δηαζέηεη πνιιέο θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζηα πιαζηηθά 

πξντφληα. Σα αληηθείκελα ηεο εηαηξίαο είλαη πνηθίια θαη ν φγθνο δνπιεηάο κεγάινο, 

είλαη δειαδή κηα πεξίπησζε φπνπ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ην θαηά πφζν ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά θαη ιχλεη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. πκπεξαζκαηηθά, ζα 

παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε, θαη ε 

εμαζθάιηζε πνπ δηαζθαιίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

1.6 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία αλαπηχζεηαη ζε έμη θεθάιαηα. Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο μεθηλάεη κε έλα 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα είδε, ν νξηζκφο, θαη ε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. Δίλαη έλα θεθάιαην φπνπ βνεζάεη λα 

θαηαιάβνπκε ηνλ έιεγρν, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ην 

επφκελν θνκκάηη ηεο ειεγθηηθήο, πνπ είλαη θαη πην εμεηδηθεπκέλν, ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν. 

ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, φζν αλαθνξά ζηηο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  πάλσ ζηελ επηζηήκε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη 

αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ ην δηεζλή αιιά θαη εγρψξην 

επηζηεκνληθφ ρψξν. 

Σν 3
ν
 θεθάιαην αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Αλαθέξεηαη ν ζθνπφο, ε ρξεζηκφηεηα, ηα νθέιε νη αδπλακίεο φπσο επίζεο θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο ππάξρεη αλαθνξά θαη ζην δηεζλή 

ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ην 4
ν
 θεθάιαην αλαιχνληαη επηγξακκαηηθά φια ηα βήκαηα δηελέξγεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη αλαθέξνληαη ζεκαληηθά βήκαηα 
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δηελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα δηεμάγεη 

έλαλ επηηπρεκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν.  

ην 5
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε κειέηεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ Γάτνο Πιαζηηθά Α.Β.Δ.Δ. είλαη ε πεξίπησζε πνπ 

εμεηάδεηαη. Παξνπζηάδεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο, κεηέπεηηα παξνπζηάδεηαη 

ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζηελ εηνηκαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ην 6
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη 

επίζεο πξνηείλνληαη πξνηάζεηο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

ρξήζηεο.  
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Κεθάιαην 2  ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά νξηζκέλα άξζξα θαη 

κειέηεο ειιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2.2 Άξζξα Μειέηεο 

     Οη Cohen & Sayag (2010) ζηφρεπζαλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν ζε δεκφζηνπο φζν θαη ζε 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηζξαήι θαη έιαβαλ 

κέξνο 108 κάλαηδεξ θαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο γεληθνχο 

δηεπζπληέο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, εθ ησλ νπνίσλ 75 εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη 

33 ζηνλ ηδησηηθφ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. Ζ πςειφηεξε πνηφηεηα 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ε κεγαιχηεξε νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ήηαλ ζεηηθά 

ζρεηηζκέλεο κε ηελ πνηφηεηα ειέγρνπ θαη ησλ ειεγρφκελσλ αμηνινγήζεσλ. Δπίζεο 

έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ έδεημε ε κειέηε είλαη φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε είλαη ηζρπξή 

αλεμαξηήησο αλ ν νξγαληζκφο είλαη δεκφζηνο ή ηδησηηθφο.     

Ζ κειέηε ησλ Holt & DeZoort (2009) δείρλεη ην θαηά πφζν ε έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ επεξεάδεη ηελ γλψκε θαη άπνςε ησλ επελδπηψλ. Οη ηξέρνπζεο 

γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ εθζέζεηο απφ ηε δηνίθεζε, ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη 

ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, νη εμσηεξηθνί ελδηαθεξφκελνη φκσο δελ δηαζέηνπλ  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σα επξήκαηα πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ηελ κειέηε αλαθέξνπλ πσο κηα αλαιπηηθή έθζεζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πέξα απφ ηελ έθζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, παξέρεη πεξηζζφηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζηελ 

πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο ζηηο εηαηξίεο 

πςεινχ θηλδχλνπ απάηεο ε έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δίλαη πιένλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βέβαηα θαη γηα ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, ε έθδνζε ηεο έθζεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα γίλεηαη 

εζεινληηθά απφ ηηο εηαηξίεο δηφηη έηζη παξνπζηάδεηαη κηα εηθφλα δηαθάλεηαο θαη 

απνθπγήο απάηεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. 
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Οη Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013) αλαθέξνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη 

ζπλερψο φζν αθνξά ην κέγεζνο ηνπο αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο. Έηζη 

θξίλεηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε κέηξσλ θαη θαλφλσλ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ην 

εξγαιείν πνπ ζα κπνξέζεη, κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 

πξνθιήζεηο. 

Οη Ma‟ayan & Carmeli (2015) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζην Ηζξαήι φπνπ 

κεηείραλ εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ειεγρφκελνη, δνθίκαζαλ έλα κνληέιν φπνπ εμεηάδεη 

ην ξφιν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Δπίζεο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα θάλεη ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη φπσο θαη ηελ βειηίσζε 

ηεο εζηθήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δίλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ λα δνχκε πψο επεξεάδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηηο κηθξέο 

θαη κεζαίεο νληφηεηεο, αλ κπνξεί λα ηηο σθειήζεη θαη αλ απνδέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

ειέγρνπο απηέο νη εηαηξίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ζηελ Δπξψπε είλαη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο 

νληφηεηεο. 

Οη Zhang & Gao (2012) αλαθέξνπλ φηη νη επηπηψζεηο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξεζηαθέο επηδφζεηο θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

είλαη ζεηηθέο. Γελ είλαη ζαθέο φκσο ζε πνην βαζκφ ζα κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ νη 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ κειέηε 

βαζίζηεθε ζε ηξία ζηνηρεία, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ επηθνηλσλία θαη ην πξνζσπηθφ, ην 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε ηειηθά ήηαλ φηη νη εηαηξίεο απηέο δελ κπφξεζαλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αληηζέησο κάιηζηα 

παξεκπφδηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δπζθνιεχηεθαλ ζηελ πξφζιεςε θαη ζπληήξεζε 

ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Ο Urton (2009) αλαθέξεη πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαιχπηεη πνιιέο 

αλάγθεο κηαο εηαηξίαο. Ο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο, ε ζπκκφξθσζε θαη αζθάιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ππεξεζίεο πνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα ηηο αληηκεησπίζεη. 

Δπίζεο επηθέξεη αμηνπηζηία ζηα ζπκβνπιεπηηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη θαη έηζη 

κπνξεί λα βειηησζεί ε ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ 

φκσο πνπ αλαθέξεηαη είλαη πσο  ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο δηνίθεζεο, ε ζσζηή δηαθπβέξλεζε, ε εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπληεινχληαη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αιιά θαη ε νινθιήξσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, είλαη ελέξγεηεο πνπ βνεζάλε ηελ δηνίθεζε ψζηε λα αληηκεησπίζεη απηέο 

ηηο πξνθιήζεηο. 

Οη Coram, Ferguson & Moroney ζε κειέηε ηνπο αλέθεξαλ πσο έλα θξίζηκν θνκκάηη 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε βάζε 

απηφ ππήξρε ε αλεζπρία γηα ην επίπεδν απάηεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηηο 
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νληφηεηεο. Έηζη ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ην θαηά πφζν νη νξγαληζκνί 

πνπ έρνπλ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πηζαλφλ λα εληνπίζνπλ ηα θαηλφκελα 

απάηεο. Ζ πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε αθνξνχζε ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε ήηαλ πσο φζνη νξγαληζκνί δηέζεηαλ ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπλ επθνιφηεξα ηα θαηλφκελα 

απάηεο πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη δελ είραλ 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ φηη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη 

αλέζεηαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο είραλ 

κεησκέλεο πηζαλφηεηεο γηα ηελ αλαθάιπςε θαηλνκέλσλ απάηεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ 

θάζε άιιε κνξθή. 

Ο Παπαζηάζεο (2014) καο αλαθέξεη φηη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζρεδηάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα λα παξέρεη ινγηθή δηαζθάιηζε πινπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη, λα απνηειεί εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ, λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο θαη ηε ζχγθξηζε απηνχ κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, αλ ιεηηνπξγεί ζε 

πιαίζην νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πλεχκαηνο, λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη κέζσλ, 

λα δηέπεηαη απφ θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, λα θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο, θαηά ηνλ άξηζην ηξφπν, κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηέινο λα δηαζθαιίδεη φηη νη θάζε είδνπο απνθάζεηο θαη εμνπζηνδνηήζεηο είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη εληνιέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηε 

δηνίθεζε. 

Οη Warren & Smith (2006) επηζεκαίλνπλ πσο ε αχμεζε ηεο επζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη νη λένη ξπζκηζηηθνί θαλφλεο, σζνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα αλαπηχζζνπλ 

θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο γηα ηελ βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Πξέπεη ζπλερψο λα αλαζεσξνχληαη νη πξαθηηθέο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ν ζπλερήο 

έιεγρνο είλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε απφ ηνπο ειεγθηέο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν εμεηάδεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ πεξηβάιινληνο 

ζνλ ζπλερή έιεγρν.  

Ο Griffiths (2006) αλαθέξεη πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο ειεγθηηθήο δηφηη κέζα απφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Γηαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη δηεξεπλά ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ 

πξαθηηθψλ ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ηκήκα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηνίθεζεο. 

Ο Sawyer (1993) επηζήκαλε πψο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα 

δηαθξηηηθή πεηζαξρεία. ε αληίζεζε κε ηελ επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο πνπ αθνξά 
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θπξίσο ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ. Δπηπιένλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο παξά επηβεβαησηηθφο θαη αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ ζπζηεκάησλ παξά κε ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ 

κεγάιε αμία ζηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο επεηδή παξέρνπλ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη νη δηαρεηξηζηέο. Πξνζθέξνπλ επίζεο ζπκβνπιέο ζε ηνκείο φπσο νη 

αξρέο δηαρείξηζεο, νη απνθάζεηο γηα ηερληθά ζέκαηα αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθνί 

επαγγεικαηίεο απιψο αληαπνθξηλφκελνη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ.  

Ο Καδαληδήο (2006) αλαθέξεηαη ελλνηνινγηθά ζηελ ειεγθηηθή, ζηα ειεγθηηθά 

πξφηππα αιιά θαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Καηεγνξηνπνηεί ηηο πξαθηηθέο θαη αλαιχεη 

ηε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ειεγθηήο, έηζη ψζηε ε ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο. Δπίζεο 

επηζεκαίλεη πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε 

νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηαηί δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ησλ πξάμεσλ 

θαη απνζαξξχλεη παξαβαηηθέο ελέξγεηεο.     

Οη Bartlett, Kremin, Saunders, Wood εμεγνχλ πσο ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζε νξγαληζκνχο, αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζην λα  

αλαθαιχςεη αλζξψπνπο πςειήο εμεηδίθεπζεο ψζηε λα ηνπο εληάμεη ζην δπλακηθφ ηεο. 

Σα απνηειέζκαηα δχν πεηξακάησλ έδεημαλ πσο εμσηεξηθνί ειεγθηέο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα  

ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εξγαζία ζε ζέζεηο νη νπνίεο είλαη ινγηζηηθνχ ραξαθηήξα απφ 

φηη λα είλαη βνεζνί ζε εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ αξλεηηθή 

αληίιεςε γηα ην επάγγεικα θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

αθνχ ην ζεσξνχλ θαηψηεξν. πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη λα πξνηείλνπλ 

ρακειήο πνηφηεηαο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα λα εξγαζηνχλ ζε εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Αληηζέησο ππάξρνπλ εμσηεξηθνί ειεγθηέο νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο ν θιάδνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα απνηειέζεη κηα πνιχ θαιή επηινγή 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σν ζχλνιν ηεο έξεπλαο δείρλεη πσο ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο αληηκεησπίδεη ζνβαξέο πξνθιήζεηο πνπ ζα κπνξέζνπλ φκσο λα 

αληηκεησπηζηνχλ. 

Οη Yalcin & Seker (2016) είραλ σο ζθνπφ ζηελ έξεπλα ηνπο λα δηαιεπθάλνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαθηλνχληαη ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ επηθνηλσλία θαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνεζεί θαηά πφζν 

έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ βγάιαλε είλαη φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο επεξεάδνπλ άκεζα 

ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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Κεθάιαην 3 Δζσηεξηθφο έιεγρνο 

 

3.1 Δηζαγσγή  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα, επεξεάδεη ηε 

θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ν νπνίνο απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα παξνκνηαζζεί κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. 

Δθηείλεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα λα ππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Με νλ 

φξν εζσηεξηθφ έιεγρν δελ ελλννχκε κφλν ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ κηα 

επηρείξεζε γηα λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ θαηαρξήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο, αιιά ην 

θαζνιηθφ εθείλν ζχζηεκα πνπ έρεη ζαλ βαζηθφ ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλ θαη έρνπλ κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή ζηηο κεγάιεο θαη θαιά νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, είλαη απαξαίηεηεο θαη 

ρξήζηκεο θαη γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηαηί θαη ζε απηέο αληηκεησπίδνληαη 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπή, θζνξά 

ή αιινίσζε θαζψο θαη απνθπγήο εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ 

θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

3.2 Οξηζκφο – Έλλνηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σν ηλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρεη δψζεη ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ν νπνίνο δειψλεη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο, ηε θχζε αιιά θαη ην πεδίν δξάζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε απηφλ: “H ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, ζρεδηαζκέλε θαη 

νξγαλσκέλε, ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ 

επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηνρεχεη ζηελ εθηίκεζε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ηνπ, 

βνεζψληαο ηνλ νξγαληζκφ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο 

ηνπ ζηφρνπο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ηλζηηηνχηνπ ησλ Ακεξηθαλψλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

(AICPA) “Δζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη εληφο κηαο 

επηρείξεζεο, γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηελ 
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πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο. 

 

3.3 θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή πςεινχ 

θαη ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε θάζε 

νξγαληζκνχ, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηα νπνία 

ζηεξίδεη ν νξγαληζκφο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε πξψην απφ φια ην ίδην ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά κηα επηρείξεζε λα 

επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο κε ηελ παξνρή κηαο 

ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ κέηξσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηε 

Δηζαγσγή ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, 

είλαη λα βνεζά ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. Γη απηφ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα εθνδηάδεη κε 

αλαιχζεηο, αμηνινγήζεηο, ζπζηάζεηο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλειέγρνληαη. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε ινγηθφ θφζηνο. ηα κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ βνεζνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ  απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θάζε επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ θαη 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη 

βέβαηα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

3.4 Δίδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Σα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
3
 

1.  Λνγηζηηθνί/Οηθνλνκηθνί έιεγρνη (Financial Audits)
4

 : Απνβιέπνπλ ζηε 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο νξγάλσζεο, ησλ ζσζηψλ κεζφδσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ θαιχηεξνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ινγηζηηθνί 

έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα εμνπζηνδφηεζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

θαζεθφλησλ κεηαμχ ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

                                                           
3
 Νεγθάθεο Υ, Σαρπλάθεο Π, (2013), χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία. 
4
 Παπάο Αληψλεο, (2003) Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή, Δθδφζεηο Μπέλνπ. 
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θαηαρσξίζεσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 

ηκήκαηνο ή ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηαθχιαμεο θαη δηαηήξεζεο νξηζκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ απηψλ. Ο 

Λνγηζηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνβιέπεη ζηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ζέζεο. 

2. Έιεγρνο παξαγσγήο (Productions Audit) : Αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο, αλ ππάξρεη ε θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ 

ηκεκάησλ απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα, αλ ηα πξντφληα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ηέινο αλ ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

3. Γηνηθεηηθφο έιεγρνο (Management Audit) : Αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαθφξσλ 

δηαδηθαζηψλ απηήο. Σν Management ζέηεη ζηφρνπο, ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο 

θαη θαηφπηλ θαζηεξψλεη δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ γηα λα εμαζθαιίζεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη 

απνβιέπνπλ ζηε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 

επίβιεςε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

4. Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη (Operational Audit) : Αθνξνχλ ην πιαίζην θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Οη ιεηηνπξγηθνί 

έιεγρνη ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δνκήο ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, θαη επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπζηεκάησλ ή ηε βειηίσζε φζσλ θξίλνληαη αλαγθαία. 

 

3.5  Υξεζηκφηεηα θαη Αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ζ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, κε ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε θαη ην γηγαληηαίν 

κέγεζνο, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε. Κάζε κεγάιε επηρείξεζε απνηειείηαη απφ 

πνιιέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα ψζηε ε επίβιεςε ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο λα κελ είλαη εχθνιν αλ δελ αλ δελ έρνπλ επηλνεζεί θαη εθαξκνζζεί 

κνληέξλεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζχγρξνλε ειεθηξνληθή 

ηερλνινγία. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ 

δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, νηθνλνκηθψλ ηερληθψλ θαη άιισλ ζε αμίεο θαη πνζφηεηεο, 

ψζηε νη δηεπζπληέο, κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα βαζηζηνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

επίβιεςε θαη παξαηήξεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ 

απνθάζεσλ. Ζ αμηνπηζηία φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν θαη 

αμηνιφγεζε απηψλ. Έηζη απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχληαη ζσζηά απφ ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηνπ Management θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αλ επηηπγράλνληαη νη 
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αλακελφκελεο απνδφζεηο, αλ ππνινγίδνληαη ζσζηά νη απνθιίζεηο θαη αλ απηέο 

αλαθνηλψλνληαη ζηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο θαη αλ ηειηθά ιακβάλνληαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Σν  Management επηρείξεζεο έρεη επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε ην λα είλαη 

αθξηβήο, επαξθήο θαη αμηφπηζηε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη θαη 

ε επζχλε απηή ζπκπιεξψλεηαη. 

Γεληθφηεξα ε πιαηηά θαη θαζνιηθή έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα αλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηε ζπλζεηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ησλ 

ζεκεξηλψλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο έρεη αθφκα ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα θαη έρεη εμειηρζεί ζε κηα ηερληθή 

κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ησλ πνιπζχλζεησλ απηψλ νξγαληζκψλ 

λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά επηηπγράλνληαο πςειή παξαγσγηθφηεηα. 

Ο εζσηεξηθφο έρεη αθφκε ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα θαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ 

αλεμάξηεηα νξθσηφ ινγηζηή. Σν ζχζηεκα θαη πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζα θαζνξίζεη ην πξφηππν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αλεμάξηεηνη νξθσηνί ινγηζηέο εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα πεηζζνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο πάλσ ζηελ εηιηθξίλεηα 

θαη αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
5
. 

 

3.6 Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη: 

α.) Πξνζσπηθφ κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα: Ο αλζξψπηλνο παξάγνληα απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θάζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έληηκν, έκπηζην, 

ηθαλφ θαη απνδνηηθφ πξνζσπηθφ είλαη δπλαηφλ λα πεηχρεη πςειά απνηειέζκαηα θφκε 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αδχλακεο ππνζηήξημεο ηνπ απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αληίζεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο επάξθεηαο, ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ κε 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη κεησκέλε εληηκφηεηα, κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

έληηκν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδψζεη πιήξε 

επάξθεηα ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μηα κεγάιε ζεηξά παξαγφλησλ κέζα θαη 

                                                           
5
 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφ έιεγρνο. Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ, Δθδφζεηο Business Plus 
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έμσ απφ ηελ επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ   

β.) Οξγαλσηηθή Γνκή: Ζ χπαξμε νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ πνπ λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα 

ηνπο ηνκείο επζχλεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο 

απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

αλάζεζε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κηαο ιεηηνπξγίαο ή ελφο ηκήκαηνο ζα 

πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε εθρψξεζε αλάινγεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο γηα ηε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 

γ.) Καινζρεδηαζκέλν Λνγηζηηθφ χζηεκα: Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 

θαινζρεδηαζκέλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε κνξθή ζπλήζσο ηνπ 

ινγηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ. Έλα θαινζρεδηαζκέλν θαη επθνινθαηάιππην ζχζηεκα 

έγθξηζεο ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαη ην ινγηζηηθφ εγρεηξίδην. 

ε.) Ύπαξμε ππεξεζίαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ: Σν ηειεπηαίν βαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαξθήο επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη νη ζθνπνί ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλα ηζρπξφ 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο δελ δηαζθαιίδεη 

πιήξσο ηελ επηρείξεζε απφ δεκηέο ή θαηαρξήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο. Γηα απηφ νη 

επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ κηα κνξθή αζθάιηζεο, ηελ αζθάιεηα έλαληη θαηαρξήζεσλ 

θαηά ηελ νπνία κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία ζπκθσλεί λα απνδεκηψζεη κηα επηρείξεζε 

γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα απνδνζνχλ ζε θινπή ή θαηάρξεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο
6
.  

 

3.7 Αλακελφκελα νθέιε απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δπηβεβαηψλεηαη φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη 

γεληθά θαη εηδηθά είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

 Τηνζεηνχληαη βειηηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

απνηξέπνπλ ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ άδηθνπο θαηαινγηζκνχο επζπλψλ. 

 Πεξηνξίδεηαη ε άζθνπε γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία. 

 Δηζπξάηηνληαη δηαθπγφληα έζνδα. 

 Δληνπίδνληαη έγθαηξα πξνβιήκαηα, πξηλ απηά ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε 

ηξίησλ.  

                                                           
6
 Νεγθάθεο Υ, Σαρπλάθεο Π (2013), χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία 
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 Γνθηκάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη ηδέεο κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε αθξηβψλ, 

ρξνλνβφξσλ θαη αλαπνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δληνπίδνληαη επθαηξίεο γηα απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ. 

 Καιιηεξγείηαη εκπηζηνζχλε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, νη 

νπνίεο απνδεηθλχνληαη σθέιηκεο. 

 Απνθεχγνληαη αιφγηζηεο δαπάλεο. 

 Δληνπίδνληαη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. 

 Καιιηεξγείηαη εκπηζηνζχλε ζηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία 

 Διέγρνληαη νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα ηεο εηαηξίαο θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε αλεμάξηεην θαη ζπλεπψο αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 Γηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ / κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο. 

 Δληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο
7
. 

 

 

3.8  Οη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη 

παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο πξνζηαηεχνληαη θαη 

φηη δεκηνπξγνχληαη αμηφπηζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, γηα ηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο θαη γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ επηηπρία 

φκσο ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην θφζηνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θα 

πξέπεη δειαδή νη σθέιεηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ, λα 

ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Αλ θαη είλαη δχζθνιν 

λα κεηξεζνχλ επαθξηβψο ην θφζηνο θαη νη σθέιεηεο κηαο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ελ 

ηνχηνηο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαη εθηηκήζεηο, λα 

ζπλδέεηαη πάληα ην θφζηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηηο αλακελφκελεο σθέιεηεο.  

Αθφκε, πνιιέο αξρέο, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

κπνξεί λα θαηαζηξαηεγεζνχλ θαη λα παξαβηαζηνχλ. Ο δηαρσξηζκφο π.ρ. ησλ 

επζπλψλ, θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ θαη 

ηκεκάησλ, κπνξεί λα κελ έρεη θακία αμία, φηαλ ππάξρεη ζπκπαηγλία κεηαμχ απηψλ. 

Αθφκε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο, φηαλ επεκβαίλεη 

θαηά αξλεηηθφ ηξφπν ην management, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη ζπγθαιχςεη 

νξηζκέλεο παξαηππίεο, ζθάικαηα ή παξαιείςεηο. Θα πξέπεη αθφκα λα ζεκεηψζνπκε 

πάιη φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζε αλζξψπνπο. 

                                                           
7
 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο. Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ, αξρψλ θαη πξνηχπσλ, Δθδφζεηο Business Plus 
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Δπνκέλσο, απξνζεμίεο, αβιεςίεο, νδεγίεο πνπ δελ ηηο θαηαβαίλνπλ θαιά θαη δηάθνξα 

ιάζε εθηηκήζεσλ απνδπλακψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

3.9 Κψδηθαο δενληνινγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θνπφο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ε εμαζθάιηζε 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, έηζη ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί. Ο θψδηθαο δενληνινγίαο αθνξά ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηα άηνκα πνπ ηπρφλ επνπηεχνληαη απφ απηφλ. Οη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αθνχ απνδερηνχλ ηηο αξρέο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, νθείινπλ 

λα επηδεηθλχνπλ πςειφ βαζκφ απηνπεηζαξρίαο αθφκα θαη πέξα απφ φζα θαη‟ 

ειάρηζηνλ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο. Σα 

πξφηππα απηά πεξηιακβάλνληαη ζην θψδηθα δενληνινγίαο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο εηαηξίαο θαη ησλ 

ινηπψλ αηφκσλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπ. 

Οη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ θψδηθα, βαζίδεηαη θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θξίζε θαη 

εθηίκεζε. Δπίζεο, πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηνπο κε ζχλεζε θαη θαηά 

ηξφπν αμηνπξεπή, θαζψο θαη κε πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Ο δηνξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηεί ε θείκελε λνκνζεζία. Οη 

απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα, απαιιάζζνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζεί φηη παξαβηάδνπλ ηηο αξρέο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο. 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ έρεη εθδψζεη ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ αιιά θαη λα πξνζπίδνπλ 

ηηο θάησζη αξρέο:  

1. Αθεξαηφηεηα: Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη άηνκν πνπ 

δηαζέηεη εηιηθξίλεηα, ππεπζπλφηεηα θαη επάξθεηα γλψζεσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Να είλαη αθνζησκέλνο ζηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί. Να κελ εκπιέθεηαη ζπλεηδεηά ζε γεγνλφηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα γηα ην 

επάγγεικα θαη ηελ εηαηξία ηνπ, ζπκκεηέρνληαο ζε παξάλνκεο 

αληηδενληνινγηθέο ή αληηθαλνληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Αληηθεηκεληθφηεηα: ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

κε αληηθεηκεληθφηεηα, αλαιακβάλνληαο λα εθηειέζεη κφλν εθείλεο ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη αξκφδηνο, απέρνληα απφ ελέξγεηεο νη 

νπνίεο αληίθεηληαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο θαη επεξεάδνπλ ηελ 

θξίζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δπίζεο, δελ 
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δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή δψξα απφ ππαιιήινπο, πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο ή εηαηξίεο ζπλδεφκελεο κε ηε δηθή ηνπ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ή λα ζεσξεζεί φηη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε. 

3. Δρεκχζεηα: ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πηνζεηεί θαηάιιεια κέζα, ζχκθσλα κε φζα πξνηείλνπλ ηα δηεζλή 

πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θείκελε λνκνζεζία, νη απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο, ε επηζηήκε θαη ε επηθξαηνχζα πξαθηηθή. Να παξακέλεη 

λνκνηαγήο θαη λα ηεξεί ηηο αξρέο ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο επίζεο λα 

είλαη επηκειήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, λα 

είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο, ιάζε 

θαη παξαιείςεηο, ρακειή απφδνζε, ζπαηάιεο, αλαπνηειεζκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Να 

δηαθξίλεη ζπλζήθεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπδεηά νηηδήπνηε αζπλήζηζην 

παξαηεξεί κε ηνλ πξντζηάκελν ειεγθηή θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο 

επηρείξεζεο. Να εμεηάδεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ελδερφκελεο αδπλακίεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνηείλεη βειηηψζεηο ζχκθσλα κε απνδεθηέο δηαδηθαζίεο 

θαη πξφηππα. Να εληνπίδεη θαη λα αμηνινγεί αζπλήζηζηα αξρεία. Να 

πξνζπαζεί ζπλερψο λα βειηηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ νπ 

πξνζθέξεη. 

Οη εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαηηνχλ πςειέο γλψζεηο, επηκέιεηα 

θαη ηθαλφηεηεο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα επηδεηθλχεη πξνζνρή ζηελ 

απφθηεζε επαξθνχο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ πνπ λα εγγπάηαη ηελ νξζφηεηα ηεο γλψκεο 

πνπ εθθξάδεηαη
8
. 

 

3.10 Δζσηεξηθφο έιεγρνο – Δηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

Πξνβιέπεηαη πιένλ ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο 

νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ζ δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη αθελφο ηα 

απνθιεηζηηθά θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ ε ππεξεζία είλαη δηαθξηηή ζην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο. 

Σαπηφρξνλα νξηνζεηεί φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα 

ηεο εηαηξίαο θαη επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. 

                                                           
8
 Νεγθάθεο Υ, Σαρπλάθεο Π, (2013), χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία 
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Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, κε ην ζθεπηηθφ ίζσο φηη ην πξφζσπν πνπ 

βξίζθεηαη θαζεκεξηλά κέζα ζηελ εηαηξία γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη είλαη ζε ζέζε 

λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ν λφκνο ζέηεη εγγπήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ξπζκίδνληαο ζέκαηα, φπσο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο απφ άπνςε ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο, ηεο δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ζε κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. θαη ηνπ 

απεπζείαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ ην Γ.. 

Σαπηφρξνλα, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ έρεη ζπκβαηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ 

πξνζψπσλ (κεηφρσλ, κειψλ Γ.., θηι.) αθνχ ν ειεγθηήο ακείβεηαη απφ ηελ εηαηξία. 

Αθνινχζσο, εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ζπγγελείο απηψλ κέρξη θαη ηνπ β‟ βαζκνχ εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή 

θεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ κεηαβνιή απηή. Πξφθεηηαη 

ινηπφλ γηα εγγπήζεηο πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή κε ζηφρν αθελφο ηελ 

απνδέζκεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην Γ.. ηεο εηαηξίαο θαη αθεηέξνπ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο κε δηαπινθήο ζπκθεξφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ ειεγρφκελνπ – εξγνδφηε, γλσξίδνληαο φηη ε δηαπινθή 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί αθφκα θαη ζε ζρέζεηο φπνπ δελ δηαθαίλεηαη λα πθίζηαηαη 

εμάξηεζε θαη ζπζρέηηζε ζπκθεξφλησλ.  

Ζ αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ αθνξά θαη ζε άιια επίπεδα θαη θπξίσο ηελ 

ειεπζεξία θηλήζεσλ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά λα 

δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. Δπίζεο, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο νθείιεη 

λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. πλεπψο, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο 

ηεο εηαηξίαο θαη ειέγρεη πέξα απφ ην απνηέιεζκα (φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο νξθσηνχο 

ινγηζηέο) θαη ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο, αθνχ ζθνπφ έρεη ηε δηαπίζησζε ηεο 

νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη νη αθφινπζεο :  

 Να παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, φπσο επίζεο θαη 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Α.Δ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ. 

 Να αλαθέξεη ζην Γ.. ηεο εηαηξίαο ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ 
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ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, φπσο πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να ελεκεξψλεη εγγξάθσο, κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν, ην Γ.. γηα ην 

δηελεξγνχκελν απφ απηφλ έιεγρν θαη λα παξεπξίζθεηαη ζηηο Γ.. ησλ κεηφρσλ. 

 Να παξέρεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

δεηεζεί εγγξάθσο απφ επνπηηθέο αξρέο, λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ 

αζθνχληαη απφ απηέο.  

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη 

πνξίζκαηα ειέγρνπ, ρσξίο σζηφζν λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο πξνο ην Γ ηεο 

εηαηξίαο. Δπίζεο , πξέπεη λα παξίζηαηαη ζηε Γ ησλ κεηφρσλ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα 

παξεκβαίλεη. πλεπψο , ε επνπηεία ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή αλήθεη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. Απηφ ην ζηνηρείν δηαζθαιίδεη ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηνπ ειεγθηή, αθνχ παξακέλεη θαηά ην δπλαηφλ 

αλεπεξέαζηνο απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ ηεο εηαηξίαο , ν ξφινο ησλ νπνίσλ 

αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

Ζ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία είρε σο απνηέιεζκα κεηαμχ 

άιισλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηεχζπλζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία πιένλ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηηξνπήο. 

 Σελ επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ. 

 Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ γλσζηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 Σελ ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηηξνπήο. 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ Γ γηα ηα πνξίζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο. 

 Σελ απηνηέιεηα ηεο δηεχζπλζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία ππάγεηαη ζην Γ 

θαη επνπηεχεηαη απφ κέινο εθηφο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ αληηπξνέδξσλ 

 Σελ ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο απφ εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, δειαδή 

πξφζσπα κε απμεκέλα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα
9
. 

 

3.11  ρέζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ειεγθηή έρεη κηα αιιεινεπίδξαζε, ν 

πξψηνο ππνβνεζά ηνλ δεχηεξν θαη ν δεχηεξνο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ πξψηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ζεηηθή απφδεημε 

                                                           
9
 Νεγθάθεο Υ, Σαρπλάθεο Π, (2013), χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία 
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ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ θξίζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ην βάζνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ δηθνχ ηνπ ειέγρνπ.  

Αληηζέησο, ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηή ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ κέζα ην 

ζχζηεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ ηα έρεη επηζεκάλεη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο. Αθφκε, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ππνβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ κέηξσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απαηηεί, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ άκεζε πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σειηθά, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο, πνπ γλσξίδεη φηη ην έξγν ηνπ πξφθεηηαη λα αμηνινγεζεί απφ ηνλ 

αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή, θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

3.12 Δζσηεξηθφο έιεγρνο – Δπξσπατθή Έλσζε 

Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ, πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηέιεζε αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ νδεγία πνπ εθδφζεθε θαη αθνξά ηηο αγνξέο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απνηειεί καδί κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ην 

βαζηθφηεξν ηκήκα ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ. Σν αληηθείκελν ηεο νδεγίαο είλαη ε 

θνηλή θαη ελαξκνληζκέλε ξχζκηζε ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο απηέο 

ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ. 

Ζ νδεγία ζεσξείηαη σο κία ξηδνζπαζηηθή θίλεζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν πνπ ξπζκίδεη 

ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρεη, 

επηρεηξεί λα απμήζεη θαη λα πξνζηαηέςεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. Παξάιιεια, 

επηδηψθεη λα πξνζηαηέςεη ηνπο θαηαλαισηέο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα κέηξα 

θαη ε θαηεπζχλζεηο ηεο ΜiFID απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, 

πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ειάρηζηε ελαξκφληζε αιιά ακνηβαία αλαγλψξηζε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αξρή ηεο 

«κέγηζηεο ελαξκφληζεο» επηηξέπεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε, φκσο ηαπηφρξνλα δελ 

επηηξέπεη ζηα θξάηε ηεο ΔΔ λα πξνσζνχλ θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο 

επηδήκηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κε ίζνπο φξνπο ησλ αγνξψλ επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Ζ νδεγία δίλεη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ 

ηνπνζεηεί σο έλλνηα θαη πξαθηηθή ζαλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο γηα κία 

ελαξκνληζκέλε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε. 

πγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηε ρξήζε 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απφ εηαηξίεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

ζην θαηλφκελν ηνπ „‟outsourcing‟‟. Ζ νδεγία εζηηάδεη ζην γεγνλφο πσο κία εηαηξία 
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παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ νθείιεη λα δηαζέηεη νξζνινγηθέο δηνηθεηηθέο θαη 

ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε παξνρή δεδνκέλσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Βάζε ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο κέζα απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ ηίζεηαη σο κία 

παξάκεηξνο απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη 

αληαγσληζηηθά νη αγνξέο. θνπφο ηεο MiFID είλαη ζπλεπψο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

παξάζρεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο, πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πιήζνο ζηξεβιψζεσλ ελδνγελψο ή εμσγελψο.  

 

3.13 εκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Οη ζπλερηδφκελεο αιιαγέο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζε κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα. Οη δηνίθεζε κπνξεί λα δηνηθήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα 

ηελ επηρείξεζε θαη έρεη ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, θπζηθά πάληα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε. 

Δπεηδή ε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ αλζξψπνπο θαη ηα θαηλφκελα 

απάηεο νη θινπέο θαη νη αηαζζαιίεο ππάξρνπλ πάληα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έξρεηαη 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηψζεη ή θαη λα εμαθαλίζεη πιήξσο ηα θαηλφκελα απηά. 

Αθφκε κέζσ ηεο ζέζπηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη ν έγθαηξνο 

εληνπηζκφο ησλ ιαζψλ, γηα ηε δηφξζσζε ηνπο αιιά θαη γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπο. 

Θεσξείηαη φηη ην ινγηζηηθφ ζθάικα είλαη απφξξνηα ακέιεηαο ή κε γλψζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ρξήδεη ζεκαληηθή ηελ χπαξμε ηνπ 

ειέγρνπ είλαη ε πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο 

θαη ησλ ηδηνθηεηψλ-κεηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σέινο, έλαο άιινο ιφγνο 

ηδηαίηεξα πξαθηηθφο, είλαη ε δηεπθφιπλζε πνπ πξνζδίδεη ζηελ εξγαζία θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έλα νξζφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

παξέρνληαο ζηελ επηρείξεζε ρακειφηεξν θφζηνο θαη κεγαιχηεξε αμία. Ζ ππεξεζία 

ηεο ειεγθηηθήο κπνξεί ζπλεπψο λα δηαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα, ηελ απνθάιπςε ιαζψλ 

θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηφζν γηα ηνπο κεηφρνπο φζν θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο
10

. 
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 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο. Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ, αξρψλ θαη πξνηχπσλ, Δθδφζεηο Business Plus 
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3.14  Δπηηξνπέο Διέγρνπ 

Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ δηνίθεζε, ε 

ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηέινο ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ. 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπγθξνηείηαη γηα λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζηε δηνίθεζε κηαο 

εηαηξίαο θαη απνηειεί ζπλδεηηθφ θξίθν κε ηε δηνίθεζε, γηα ην ιφγν απηφ ηα 

θαζήθνληα, νη απαηηήζεηο θαη ην θχξνο είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηα αθφινπζα: 

 Σε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηε πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

 Σε ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

θαλνληζκψλ. 

 Σν ζπρλφ έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο νξγάλσζεο αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο, κε ζηφρν λα εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ηεο νξγάλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξνχλ απνθιίζεηο απφ ηηο δηαδηθαζίεο, αλαιακβάλεη λα πξνηείλεη 

δηνξζσηηθά κέηξα. 

 Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε επηηεξνχλ ηε δηεχζπλζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ ειέγρνπ. 

 Σε δηακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηα ζηξαηεγηθά 

ζέκαηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σα ηειηθά πνξίζκαηα πνπ εθδίδεη ε δηεχζπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

γηα ηε πξνψζεζε ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ γίλνληαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα θάζε 

θνξά, ψζηε λα αθνινπζεζεί ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο. 

 Σε ζπκκεηνρή ηνπ επηθεθαινχο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

ζπδεηήζεηο ζνβαξψλ ζεκάησλ πνπ θάλεη ε δηνίθεζε θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ 

είλαη αλαγθαία δηφηη νη εηζεγήζεηο ηνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα 

ιεθζνχλ.  
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Κεθάιαην 4 Βήκαηα δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Μπνξεί νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ 

αλάινγα κε ηελ εηαηξία πνπ εθαξκφδνληαη, ε εθαξκνγή ηνπο φκσο γίλεηαη κε βάζε 

ηηο ίδηεο αξρέο. Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνινπζνχληαη 

ηα θαηψηεξα βήκαηα: α.) πξνθαηαξηηθή έξεπλα, β.) ζχληαμε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, 

γ.) επηηφπηα εξγαζία, δ.) εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ε.) κεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο
11

. 

 

4.2 Πξνθαηαξηηθή έξεπλα 

Ζ πξνθαηαξηηθή έξεπλα απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα θαηαξηηζηεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ κε ην 

νπνίν ζα θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Σα βήκαηα 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ζην 

ζχλνιφ ηνπο θαηά ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο, ζε ηνκέο ή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά. ε επφκελνπο ειέγρνπο ίζσο θάπνηα απφ ηα βήκαηα 

απηά κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ζε θάπνην βαζκφ, ηδηαίηεξα αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ειεγθηή νη ζπλζήθεο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί.  

α. Πξνεηνηκαζία. Οη ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη :  

 Σν άλνηγκα (αλ πξφθεηηαη γηα έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά) ή ε 

ελεκέξσζε ( αλ πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλφκελν έιεγρν) ηνπ κφληκνπ 

θαθέινπ. 

 Ζ κειέηε πξνεγνχκελσλ θχιισλ εξγαζίαο θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ίδηα ή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηνκείο.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί 

κέζα απφ νξγαλνγξάκκαηα θαη ηπρφλ έληππα πνπ αλαθέξνπλ επίπεδα 

επζπλψλ. 

 Ζ δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ππελζχκηζεο, φπνπ αλαθέξνληαη ηα βήκαηα ηα 

νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. ηηο 

θαηαζηάζεηο απηέο ζπλήζσο ππάξρεη θελφο ρψξνο ζε ζηήιεο ζηα δεμηά ηνπ 

εληχπνπ, φπνπ ηνπνζεηείηαη έλδεημε ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ην φλνκά ηνπ, ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ην θχιιν εξγαζίαο, φπνπ είλαη 

αξρεηνζεηεκέλε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  
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 Νεγθάθεο Υ, Σαρπλάθεο Π, (2013), χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία 
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β. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ γηα εθηίκεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππάξμεη 

κηα αξρηθή εθηίκεζε ηνπ ειεγθηή γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα ειέγμεη, κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πξφρεηξε κνξθή ή 

κηα ηππνπνηεκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε κνξθή. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηππνπνηεκέλεο κνξθήο εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία απαηηνχλ 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αξρηθή θαηάξηηζή ηνπο είλαη φκσο πνιχ εχθνιε ζηε 

ζπλέρεηα ε πξνζαξκνγή ηνπο, ελψ επηηπγράλεηαη θαη ζεκαληηθή νηθνλνκία ρξφλνπ γηα 

ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, δηαζθαιίδεηαη φηη έρνπλ κειεηεζεί θαη φηη έρεη 

ιεθζεί θαηάιιειε έγθξηζε απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ ππνβνιή θάπνησλ εξσηήζεσλ, αλ 

θξηζεί απαξαίηεην.  

γ. Γηελέξγεηα αξρηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη αξρηθέο ζπλαληήζεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ ρξφλν, νπζηαζηηθά δειαδή 

χζηεξα απφ ελεκέξσζε. πλεπψο, πξηλ μεθηλήζεη ε πξνθαηαξηηθή έξεπλα, ν 

ππεχζπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη επηζήκσο ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο φηη πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί έιεγρνο ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ αξρηθψλ ζπλαληήζεσλ είλαη ε εμήγεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ειέγρνπ, 

ν θαζνξηζκφο θάπνησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη ε επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο 

ζπλεξγαζίαο. 

δ. Γλψζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ην 

ζηάδην απηφ ηεο πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξνζπαζεί λα 

ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί. Μεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαη, επηπξφζζεηα ηεο ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί θαη λα 

πεξηγξάθνληαη ζε νδεγφ δηαδηθαζηψλ, είλαη θαη νη εμήο:  

 Καζνξηζκφο ηπρφλ εηδηθψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

 Καζνξηζκφο ζρεδίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα πηζαλή εθαξκνγή ζην κέιινλ. 

 Καζνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα πξφζθαηα ή θαηά 

ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν. 

 Έθηαζε θαη ηξφπνο κεηαθνξάο εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ, ηππηθά θαη 

άηππα. 

 Έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, άηνκα 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο.   

ε. Γλψζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε 

είλαη ε χπαξμε ηεο θαηάιιειεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα. Καηάιιειε δηνίθεζε 

ζεκαίλεη γλψζε, πξφζβαζε θαη επίβιεςε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Έξγν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζην ζηάδην ηεο πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο απνηειεί θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
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θαη ε έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, θαζ‟ φζνλ έλαο 

θαιφο δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί ελ κέξεη ζαλ έλαο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο. Οξηζκέλα αξλεηηθά ζεκεία ηα νπνία κπνξεί λα εληνπίζεη ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα 

εμήο : 

 Αλάζεζε επζπλψλ, ρσξίο λα δίλεηαη θαη ε αλάινγε εμνπζία. 

 Υξήζε ηνπ πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ηεο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παξά ζηελ νξγάλσζε γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ. 

 Γεκηνπξγία αδηθαηνιφγεηνπ θφβνπ ζην πξνζσπηθφ. 

 Άγλνηα σο πξνο ην πνηα θαζήθνληα επηηεινχλ νη δηάθνξνη ππάιιεινη. 

 Έιιεηςε ζπζηήκαηνο επαλαπιεξνθφξεζεο (feedback). 

 Με χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα λα θαιχπηνληαη άκεζα 

νπνηεζδήπνηε απνπζίεο ή απνρσξήζεηο. 

ζη. Γηελέξγεηα θπζηθήο επηζθφπεζεο. Ζ θπζηθή επηζθφπεζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

απνθαιππηηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηαπηζηψζεη θαλείο πσο ιεηηνπξγεί έλα ηκήκα ηεο 

εηαηξίαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ αθξηβψο πξνθχπηνπλ ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα. Ζ θπζηθή επηζθφπεζε δίλεη ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή κηα αληίιεςε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηελέξγεηα θπζηθήο 

επηζθφπεζεο πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθά ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο θάλεη κηα πεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνθηά κηα νπηηθή 

εηθφλα. Ζ εηθφλα απηή είλαη νπσζδήπνηε πιεξέζηεξε απφ νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή 

θαη παξέρεη ζεκαληηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα δηαθχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Έπεηηα ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε, γλσζηή ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία σο «walk through».  

Ε. Καηά΄ξηηζε δηαγξακκάησλ ξνήο δηαδηθαζηψλ. Σα δηαγξάκκαηα ξνήο δηαδηθαζηψλ 

είλαη έλα κέζν ζηα ρέξηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα λα απεηθνλίζεη θαη λα αλαιχζεη 

ζχλζεηεο  θπξίσο ιεηηνπξγίεο. θνπφο είλαη λα απνθηήζεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, 

αιιά θαη λα κεηαθέξεη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, κηα νπηηθή εηθφλα, αιιά θαη 

αληίιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη.  

Ζ. εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ φκσο θαηαξηίδεηαη, 

αθνχ πξψηα αμηνινγεζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ο 

ειεγθηήο πξέπεη λα απνθηήζεη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηε δηαδηθα΄ζηα δηαρείξεζεο 

θησδχλσλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη πιήξσο πνηα είλαη ε 

ζηάζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γίλεηαη 

ζπλεπψο εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα 

ζην έξγν ηεο πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο.  
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Θ. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο. Με ηελ νινθιήξσο 

ηεο πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί πιένλ λα δηακνξθψζεη 

άπνςε γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο ζπλήζνπο θαηάιεμεο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο λα παξνπζηάζεη ηεθκεξησκέλα ζηα θχιια 

εξγαζίαο ηνπ θαη λα ππνβάιιεη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ γηα έγθξηζε ηα εμήο 

ζηνηρεία:  i.) Αλαθνξά ησλ θχξησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ. ii.) Σα 

πξνηεηλφκελα απφ απηφλ βήκαηα ειέγρνπ. iii.) εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη. iv.) Δθηίκεζε ησλ εκεξνκεληψλ νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

έθζεζεο. 

 

4.3 χληαμε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ 

Γηα ην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

δηακνξθψλεη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαηαξηίδνληαο, ηφζν έλα καθξνπξφζεζκν φζν θαη έλα εηήζην πιάλν ειέγρνπ.  

ε έλα καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή θαη ε νπζία ηνπ ειέγρνπ, 

πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξίαο, ην είδνο ηνπ θιάδνπ, ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο. 

Σν εηήζην βξαρππξφζεζκν πξφγξακκα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ησλ εξγαζηψλ θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ. πγθεθξηκέλα, θαζνξίδεηαη ε θχζε ηνπ 

ειέγρνπ θαη πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη ηνπ, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εθηηκάηαη ην 

εηήζην θφζηνο, αιιά θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. ην παξφλ 

ζηάδην εξγαζίαο θαζνξίδνληαη θαη ηα δείγκαηα ειέγρνπ.  

Πεξηζζφηεξν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή θάζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη ιηγφηεξν 

θαηά ηηο επφκελεο εθαξκνγέο γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, έηζη ψζηε απηφ λα πξνζαξκφδεηαη, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ην ηη αληηκεησπίδεηαη ζηελ πξάμε.  

 

4.4  Δπηηφπηα εξγαζία  

Δπηηφπηα εξγαζία (field-work) είλαη ε εξγαζία ηελ νπνία επηηειεί ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα βήκαηα ηα νπνία ηνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ειέγρνπ. Ο φξνο «επηηφπηα εξγαζία» δελ απνηειεί απζηεξά ηνπηθφ 

πξνζδηνξηζκφ, αθνχ αξθεηέο απφ ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα 

ζην γξαθείν ζηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη φρη ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

ειέγρεηαη. Δπίζεο, κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ιακβάλεη ρψξα 
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ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ειέγρεηαη, ρσξίο φκσο ε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα λα 

ζεσξείηαη « επηηφπηα εξγαζία». 

ην ζηάδην απηφ, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο έιεγρνη:  

 Έιεγρνη δηαδηθαζηψλ (tests of controls). Οη έιεγρνη απηνί, έρνπλ ζαλ ζθνπφ 

ηελ επηβεβαίσζε φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά. Οη έιεγρνη απηνί αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη νη 

εμήο:  

i. Έιεγρνη εγθξίζεσλ (authorization tests), κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ εγθξίζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

ii. Έιεγρνη δηελέξγεηαο εξγαζηψλ (transaction processing tests), κε ζθνπφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηε 

δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

iii. Έιεγρνη δηαθχιαμεο ηεο πεξηνπζίαο (physical safeguard tests), κε 

ζθνπφ φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θπιάζζνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά, έηζη ψζηε ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα 

ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα.  

 Έιεγρνη ηεθκεξηψζεσο εξγαζηψλ (substantive tests), νη έιεγρνη απηνχ ηνπ 

είδνπο, ζρεδηάδνληαη γηα λα εληνπίζνπλ πην έγθαηξα ηα ζθάικαηα απφ φπνπ ζα 

πξνθχςνπλ πξνηάζεηο βειηηψζεσο. Οη έιεγρνη απηνί αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν κε αλαθάιπςεο ηνπ ζθάικαηνο, ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ιεπηνκεξεηαθνχο ειέγρνπο θαη ζρνιηάδνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ 

i. Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ α) πγθξίζεηο, 

αληηπαξαβάιινληαη δειαδή δηάθνξα αξηζκεηηθά ζηνηρεία (ππφινηπα 

ινγαξηαζκψλ, επηηεπρζείζεο απνδνηηθφηεηεο) κε αληίζηνηρα ζηνηρεία 

ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ηεο αγνξάο, ελψ ηε ζπλέρεηα αηηηνινγνχληαη νη 

ηάζεηο θαη νη απνθιίζεηο β) αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ, φπνπ εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο γ) ρνλδξηθνί ππνινγηζκνί, 

φπνπ ν ειεγθηήο πξνζπαζεί κε βάζε θάπνηα ζηνηρεία πνπ έρεη ειέγμεη 

λα ππνινγίζεη έλα εχξνο κέζα ζην νπνίν θπκαίλνληαη θάπνηα άιια 

κεγέζε. 

ii. Λεπηνκεξεηαθνί έιεγρνη πνπ πεξηιακβάλνπλ:  α) Παξαθνινχζεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πξφθεηηαη γηα ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα επηβεβαηψζεη ν ειεγθηήο φηη ππάξρεη 

ε πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα βηβιία ηεο β) 

Λήςε επηβεβαησηηθψλ απαληήζεσλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο, είηε είλαη 

ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο είηε είλαη αλεμάξηεηνη γ) Λήςε 

επηβεβαησηηθψλ απαληήζεσλ απφ ηξίηνπο. Οπνηεζδήπνηε 
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επηβεβαηψζεηο ιακβάλνληαη απφ ηξίηνπο έρνπλ κεγάιε απνδεηθηηθή 

ηζρχεη ζαλ ειεγθηηθέο καξηπξίεο δ) Δμέηαζε αλαιχζεσλ ινγαξηαζκψλ 

θαη δεδνκέλσλ. Απνηειεί ηελ εμέηαζε απφ ηνλ ειεγθηή ηεο αλάιπζεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα βηβιία 

ηεο επηρείξεζεο ε) Δμέηαζε ζπκθσληψλ ινγαξηαζκψλ. Δθαξκφδεηαη 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξέσζεο κεηαμχ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηξίησλ (ζπλήζσο πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη 

ηξαπεδψλ) ζη) Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα νπζηψδε 

δηαδηθαζία, αιιά ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ρξνλνβφξα αλαηίζεηαη 

ζηνπο βνεζνχο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπο 

δνζνχλ νη θαηάιιειεο νδεγίεο δ) Δπηβεβαίσζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

Απνηειεί κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί ζπλδπαζζεί θαη λα 

επηηειεζηεί ηαπηφρξνλα κε ηηο ππφινηπεο ειεγθηηθέο εξγαζίεο ε) 

Έιεγρνο δηαρσξηζκνχ πεξηφδσλ. Σφζν γηα ιφγνπο ινγηζηηθήο 

νξζφηεηαο, φζν θαη γηα ιφγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ιφγνπο απνθπγήο πξνζηίκσλ, είλαη 

απαξαίηεην λα δηαζθαιίδεηαη ε απηνηέιεηα ησλ πεξηφδσλ, φπσο 

απαηηεί ν λφκνο θαη ε δηνίθεζε. 

 

4.5 Έθζεζε ειέγρνπ 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ έξγνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζν θαη 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ηνπο. 

θνπφο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ζεσξείηαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε 

γηα ηα απνηειέζκαηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ. ηφρνο επίζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

είλαη λα πείζεη ηε δηνίθεζε λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. θνπνί απηνί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα 

ππφςε, φηαλ θαηαξηίδεηαη ε έθζεζε ειέγρνπ, ελψ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα 

έρεη ππφςε φηη: 

 Έλαο θαζαξφο θαη θαηαλνεηφο πξνζδηνξηζκφο είηε ηεο δηαδηθαζίαο είηε ηνπ 

ζεκείνπ πνπ ελδείθλπηαη γηα βειηίσζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

πιεξνθφξεζεο. 

 Ζ πξαγκαηηθή θαη πεηζηηθή ππνζηήξημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε παξνρή 

απνδείμεσλ γηα απηά θαη ηε ζεκαζία ηνπο είλαη ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο 

επίηεπμεο ηεο πεηζνχο ησλ παξαιεπηψλ ηεο έθζεζεο. 

 Ζ παξνπζίαζε δεκηνπξγηθψλ θαη εθηθηψλ πξνηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

θαη λα επηηεπρζεί ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. 
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Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έθζεζε ειέγρνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη 

ππνγεγξακκέλε θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δνκή, πεξηερφκελν θαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ απνθιείεηαη ε δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα γίλεη θαη πξνθνξηθά, φηαλ ππάξρεη ε αλάγθε θαηεπείγνπζαο 

ιήςεο κέηξσλ ζηε ζπλέρεηα φκσο ζα αθνινπζήζεη θαη γξαπηή έθζεζε. 

Σν δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα έρεη ζθνπφ ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ζηνπο 

πνιπάζρνινπο απνδέθηεο ηεο έθζεζεο ησλ εμήο ζεκάησλ: α) ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

πνπ επηηειέζηεθε β) ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ θαηέιεμε ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο γ) 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επξεκάησλ δ) 

κηαο γεληθήο εηθφλαο γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

ειέγρζεθε  

Όηαλ αθνινπζείηαη ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ ειεγρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, φηαλ 

ν βαζκφο ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζην δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα, φπνπ 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θαη ν αληίζηνηρνο βαζκφο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Όηαλ 

ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ είλαη αξθεηά, ηφηε ζην δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά. 

Βαζηθφο ζθνπφο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ν εληνπηζκφο ζεκείσλ φπνπ πξέπεη λα 

πξνσζεζνχλ βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλεπψο, φζν λσξίηεξα ελεκεξψλεηαη ε 

δηνίθεζε γηα ηα ζεκεία πξνηεηλφκελσλ βειηηψζεσλ, ηφζν λσξίηεξα ζα απνθαζηζζνχλ 

θαη ζα ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα, επηηπγράλνληαο έηζη κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.6 Μεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο 

Με ηνλ φξν «Μεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο» (follow-up) ελλνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε, ζαλ 

απνηέιεζκα ησλ επξεκάησλ θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, αιιά θαη άιισλ, 

φπσο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηαγελέζηεξσλ ελεξγεηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε νπνία θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε κηα έθζεζε ειέγρνπ. Ζ 

πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηε 

δηνίθεζε, νπζηαζηηθά θξίλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη. Ζ ιήςε δε ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε: α) Σεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

β) Σεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ ηζνδπλακεί κε ηελ ππνβνιή ησλ θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 
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επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, ελψ ε ζπκκεηνρή 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ επηιεγέλησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

ηζνδπλακεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα έλα πνιχ θαιά νξγαλσκέλν θαη 

ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ησλ επξεκάησλ, ηα πξνηεηλφκελα 

δηνξζσηηθά κέηξα κπνξεί λα εθηείλνληαη απφ έλα κηθξφ έσο έλα κεγάιν εχξνο, 

πεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ: α) Σξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο β) 

Γεκηνπξγία λέαο δηαδηθαζίαο ( ιεηηνπξγηθήο, νηθνλνκηθήο ή πιεξνθνξηθήο θχζεσο ), 

γ) Αλάζεζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ δ) Καηάιιειν δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ ρσξίο 

πεξηζψξηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ε) Δλζσκάησζε πξφζζεηνπ ή δηαθνξεηηθνχ 

κέηξνπ ειέγρνπ, ζη) πλππνινγηζκνί νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

 

 

 

 

  

. 
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Κεθάιαην 5 Πεξίπησζε Μειέηεο Γάτνο Πιαζηηθά 

 

5.1  Δηζαγσγή 

Ζ Γάτνο Πιαζηηθά Α.Β.Δ.Δ. ηδξχζεθε ην 1974 κε θχξην αληηθείκελν ηελ παξαγσγή 

πιαζηηθψλ ζάθσλ. ε ζχληνκν φκσο ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εηαηξία πξνζαλαηνιίζηεθε 

απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ γηα αγξνηηθέο εθαξκνγέο. 

Απφ ηφηε κηα ζεηξά απφ εμαηξεηηθά θαηλνηφκα θαη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζε κηα ζπλερή θαη έλζεξκε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηνπο πειάηεο. 

Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ζε βάζνο ηερληθψλ θαη 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ έηζη ψζηε φιε απηή ε ηερλνγλσζία λα κεηαθέξεηαη ζηνπο 

πειάηεο. Γηα απηφ ην ιφγν απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ππάξρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο 

εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη ζπκκαρίεο φπσο ε Dow Plastics φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

γλψζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ζηηο πξψηεο χιεο ελψ ε Reifenhauser GmbH είλαη ν 

θχξηνο ζπλεξγάηεο φζν αθνξά ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Ζ εηαηξία Γάτνο Πιαζηηθά Α.Β.Δ.Δ. επελδχεη ζπλερψο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε, έρνληαο ζην ελεξγεηηθφ ηεο 40 Δπξσπατθά θαη Παγθφζκηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζε θίικ αγξνηηθψλ εθαξκνγψλ γηα έλα κεγάιν θάζκα 

θαιιηεξγεηψλ. 

 

5.2  Ηζηνξηθή εμέιημε 

Σν 1977 ε εηαηξία εγθαηέζηεζε γξακκή παξαγσγήο πνιπαηζπιελίνπ κε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο αληζφπαρνπ θχιινπ θαη μεθίλεζε ηελ παξαγσγή πξσηνπνξηαθψλ θαη 

παηεληαξηκέλσλ θχιισλ γηα ηελ μήξαλζε θαπλνχ. Σν 1988 αλαδεηψληαο 

δεκηνπξγηθέο ζπλεξγαζίεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ Ηζξαειηλή εηαηξία Plastro Gvat 

θαη μεθηλά ε παξαγσγή εηδηθνχ απηνξξπζκηδφκελνπ ζηαιαθηεθφξνπ ζσιήλα. Ζ 

εηαηξία αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ηα πξντφληα ηεο γλσξίδνπλ ηελ 

απνδνρή ησλ παξαγσγψλ, θαη ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο γεληθφηεξα θαη ε απήρεζε 

απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

εηαηξίαο 

Ζ ζεηξά Dalin Pocket δηεπξχλεηαη κε λέα πξντφληα ηα νπνία απνηεινχλ εμέιημε γηα 

ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Μηα ζεηξά απφ παηέληεο θαηαηίζεληαη 

απφ ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, εθηνμεχνληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε 16. Ο πνηνηηθφο θαη θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ 

πξντφλησλ αλαγλσξίδεηαη ζηελ απαηηεηηθή Δπξσπατθή αγνξά θαη ε εηαηξία μεθηλά λα 

εμάγεη ηα πξντφληα ηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο. 
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Σε δεθαεηία 2000-2010 ε Γάτνο πιαζηηθά ζπλερίδεη ηε ζεηηθή θαη αλνδηθή πνξεία 

ηεο, γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη λα εηζαρζεί ζηελ παξάιιειε αγνξά ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ Αζελψλ. Αληιεί θεθάιαηα ηα νπνία επελδχνληαη. Ζ εηαηξία 

ζπλερίδεη λα επελδχεη ζην ηζρπξφ ηεο πιενλέθηεκα ηελ παξαγσγή ηδεψλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ σο κνλαδηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ. 

Απφ ην 2011 ε εηαηξία αληηθαηνπηξίδεηαη κέζσ κίαο ζεηξάο λέσλ  πξντφλησλ ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ ζηηο αγνξέο καιαθψλ θξνχησλ, ζε εμεηδηθεπκέλα θχιια ζεξκνθεπίσλ θαη 

θαιιηέξγεηαο ζπαξαγγηνχ. Ζ πξνζζήθε 5 Παγθφζκησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

νδεγνχλ ηελ εηαηξία ζε κία λέα επνρή επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο. 

 

5.3  Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν.  

 

Ζ εηαηξία ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ:  

 Παξαγσγή θαη ρνλδξηθή πψιεζε πιαζηηθψλ θχιισλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιαπιέο αγξνηηθέο εθαξκνγέο.  

 

 Παξαγσγή θαη ρνλδξηθή πψιεζε ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ ζηάγδελ 

άξδεπζεο.  

 

 Δκπνξία πξψησλ πιψλ γηα βηνηερλίεο πιαζηηθψλ.  

 

Ζ εηαηξεία ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρξεζηκνπνηεί δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηα πξντφληα ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεη 

δηαξθψο λέα πξντφληα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο θπηηθψλ 

πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο ηεο.  

 

Παξάιιεια ε εηαηξεία θαη κεηά ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 19/01/2005, ε νπνία θαη ηξνπνπνίεζε ην αξζ. 3 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, πεξί ζθνπνχ, ίδξπζε μελνδνρεηαθή κνλάδα κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε επί ησλ νδψλ Λεσθφξνπ Νίθεο θαη Υξπζνζηφκνπ κχξλεο, ε νπνία 

μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ππνθαηάζηεκα ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2006.  

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο (κεηξηθή) πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αθφινπζε ζπγαηξηθή εηαηξία. Ζ Hellas Holiday Hotels A.E. έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 

πνιπηειή μελνδνρεηαθή κνλάδα ζην Βαζχ Κξηηζάο Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο, 

δπλακηθφηεηνο 717 θιηλψλ ηεο νπνίαο ε θαηαζθεπή έρεη νινθιεξσζεί ζε ηδηφθηεην 

νηθφπεδν πεξίπνπ 320 ζηξεκκάησλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

μεθίλεζε ηελ 22/4/2010. Σν πνζνζηφ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο είλαη 100%. 
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5.4  χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Σν Γ.. ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηνπο κεηφρνπο θαη ην θνηλφ κηα ζαθή αμηνιφγεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξίαο, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ, 

φπνπ απηέο επηβάιινληαη. 

Σν Γ.. ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε 

ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ. Θα πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα ηελ επαλεμεηάδεη 

ηαθηηθά. Θα πξέπεη λα αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη 

ε επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

φζνλ αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Ζ αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο 

θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν Γ.. κέζσ ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ (εθφζνλ ππάξρεη) ζα πξέπεη επίζεο λα αλαπηχζζεη άκεζε θαη 

ηαθηηθή επαθή κε ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηαθηηθή 

ελεκέξσζε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν Γ.. κε ηελ ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη θαηάιιειεο 

πνιηηηθέο φζνλ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα νξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ 

ζα πηνζεηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηε ζπρλφηεηα 

ησλ εθζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ιακβάλεη θαη εμεηάδεη ην Γ.. 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ θαηά πφζν 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ Κψδηθα ή 

θάπνην άιιν αλαγλσξηζκέλν πιαίζην. 

Σν Γ.. ζπζηήλεη νκάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο. Ζ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο θαη λα αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν θαη ιεηηνπξγηθά ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Γ.. 

Σν Γ.. ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ εχξνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ 

επάξθεηα ησλ εθζέζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Γ.. , θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε εληνπηζκέλα ζθάικαηα ή αδπλακίεο ζην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν Γ.. ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηε δήισζε εηαηξηθήο 
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δηαθπβέξλεζεο φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπγθξνηείηαη κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.. ζηα θαζήθνληα 

ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, έλα δε κέινο ηεο ηνπιάρηζηνλ είλαη 

αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηκειήο. 

Σνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην κέινο ηεο έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα 

ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. Ζ επηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνεδξεχεηαη απφ αλεμάξηεην 

κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 

Όζν αθνξά ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ε 

επηηξνπή ειέγρνπ:  

 Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

επηβιέπεη θάζε επίζεκε αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο εηαηξίαο, θαη λα εμεηάδεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ 

πιεπξάο δηνίθεζεο. 

 Δπνπηεχεη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ηεο εηαηξίαο θαη 

παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο, εθηφο αλ απηή ε επζχλε αλήθεη ξεηά 

ζην ίδην ην Γ.. ή ζε θάπνηα άιιε επηηξνπή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

επηηξνπή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη φηη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη, αληηκεησπίδνληαη θαη 

δεκνζηνπνηνχληαη κε νξζφ ηξφπν. 

 ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο 

εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα θαη λα ππνβάιιεη ζην Γ.. 

ζρεηηθέο αλαθνξέο  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε επηηξνπή ειέγρνπ:  

 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  

 Πξνζδηνξίδεη θαη εμεηάδεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο,  

 Παξαθνινπζεί θαη επηζεσξεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαη εμεηάδεη ηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ειέγρνπ ηεο κνλάδαο,  
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 Γηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνηείλνληαο ζην Γ.. 

ην δηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ε επηηξνπή ειέγρνπ:  

 Θα πξέπεη, κέζσ ηνπ Γ.., λα θάλεη πξνηάζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζρεηηθά 

κε ην δηνξηζκφ, ηνλ επαλαδηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή, 

θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο ακνηβήο θαη ηνπο φξνπο πξφζιεςεο ηνπ 

ηαθηηθνχ ειεγθηή,  

 Δμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

ζηελ Διιάδα,  

 Δμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

εηαηξεία απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη ν/νη ηαθηηθφο/νί 

ειεγθηήο/έο γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφδεη 

πνιηηηθή γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο  

 

 

Ζ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν, ψζηε λα 

εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Σνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν ζα 

πξέπεη λα ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ 

ηεο Γηνίθεζεο.  

 

ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηεο 

επηηξνπήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηαθηηθφο 

ειεγθηήο παξέρεη θαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα 

εμεγείηαη ζηνπο κεηφρνπο ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε πνηνλ ηξφπν 

δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Ζ επηηξνπή 

ειέγρνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ηεο δηαηίζεληαη επαξθή θνλδχιηα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

. 
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Κεθάιαην 6 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ζηηο κέξεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν  γηα λα 

κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Ζ απνπζία 

ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ κηα επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην 

κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο, κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηελ ίδηα. Ο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη δηφηη ην πεξηβάιινλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο 

είλαη πιένλ πνιχ αληαγσληζηηθφ. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην λα κπνξέζνπλ λα 

αλαπηπρζνχλ λένη κέζνδνη, αιιά θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ νη ίδηνη ππάξρνληεο 

θαλφλεο, ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πνιχ ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε πξνζπάζεηα θαιχηεξνπ 

ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. 

Ζ ζέζπηζε λφκσλ θαη θαλφλσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο φπσο θαη απφ ηε Δπξσπατθή 

Έλσζε κφλν ηπραία δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί. Οη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ 

αληηιακβαλφκελεο ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνηείλνπλ θαη 

παξνηξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ έηζη ψζηε λα είλαη δηαζθαιηζκέλεο, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνληαη 

ιηγφηεξα ιάζε θαη θαηλφκελα απάηεο θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο 

αλαηαξαρέο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε θαηάιιειε παξφηξπλζε απφ ηνπο 

αξκφδηνπο  νξγαληζκνχο έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ λα αλαβαζκίδεηαη 

ζπλερψο θαη λα ελεκεξψλεηαη δηφηη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελν. Ζ αμηνπηζηία θαη ε ζηαζεξφηεηα πνπ απνπλένπλ νη εηαηξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αληαλαθιάηε αθφκα θαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  πνπ θαηαξηίδνπλ θάζε ρξφλν νη επηρεηξήζεηο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο εηαηξίαο Γάτνο Πιαζηηθά Α.Β.Δ.Δ. φπνπ γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ θαη πνηνηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ζίγνπξα νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, θαη πφζν κάιινλ ζηελ πεξηθέξεηα, δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο δηθιίδεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ δηαζέηνπλ εηαηξίεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, αιιά ππάξρεη ε δηάζεζε θαη ε φξεμε γηα εθκάζεζε θαη απνδνρή λέσλ 

πξαθηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά αθφκε θαη ηεο δηνίθεζεο 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο είλαη πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία 

θαη απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ ζέιεη λα 

βειηησζεί. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη 

επεκεξία φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Αο γίλεη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο εξγαιείν επεκεξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

βειηησζεί θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. 
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