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Περίληψη  

Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει μια σειρά σημαντικών υπηρεσιών στη διοίκηση της εταιρείας, 

όπως την πρόληψη των φαινομένων απάτης, τον έλεγχο των εταιρικών διαδικασιών και την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης της πολιτικής και των πρακτικών της εταιρείας με την 

κείμενη νομοθεσία. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των 

σύγχρονων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι συνδράμει άμεσα στην διοίκηση των εταιριών, με 

ποικίλους τρόπους. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εταιρικών πρακτικών, εντοπίζει τα 

περιττά έξοδα και τις γενικότερες ανεπάρκειες, καταστρώνει σχέδια διαχείρισης κινδύνων, 

προτείνει βελτιωτικές ενέργειες κτλ. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου είναι σύμμαχος της 

Διοίκησης και η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης είναι ανυπολόγιστης 

αξίας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  

  

1.1 Θεωρητικό Πλαίσιο  

Ο σύγχρονος ρόλος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εμπεριέχει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης των 

κινδύνων, ελέγχου και παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο 

τύπος των εργασιών που αναλαμβάνονται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, για την 

προσθήκη αξίας σε έναν οργανισμό, ποικίλλει σημαντικά. Αναλόγως της φύσης και των 

ειδικότερων δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού, οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου δύναται 

να εστιάζουν περισσότερο σε ορισμένα σημεία.  

 Για παράδειγμα, οργανισμοί που λειτουργούν κάτω από ένα πλαίσιο αυστηρών ρυθμιστικών 

απαιτήσεων σε μια βιομηχανία, μπορεί να θεωρούν ότι οι αυξημένοι και πιο εντατικοί έλεγχοι 

συμμόρφωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστεθεί αξία στην επιχείρηση. Από την άλλη 

πλευρά, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους ταχείας ανάπτυξης, (όπως για 

παράδειγμα των καινοτόμων τεχνολογιών) όπου η ταχύτητα στην παροχή νέων προϊόντων είναι 

το κλειδί για την επιτυχία, μπορεί να διαπιστώσουν ότι η συμβουλευτική διάσταση του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αναφορικά με τον σχεδιασμό και την διάρθρωση των εταιρικών 

προγραμμάτων και των οργανωτικών στόχων, μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος 

συνεισφοράς του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 

οργανισμού.  

 Οι δημόσιοι φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες ενδέχεται να επιθυμούν να εστιάσουν τις 

προσπάθειες των εσωτερικών ελεγκτικών τους τμημάτων στην υλοποίηση καλύτερων 

ποιοτικότερων ελέγχων και ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και στην αποτελεσματικότερη 
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αντιμετώπιση των ζητημάτων διαφθοράς. Οι εταιρείες και οι φορείς που εφαρμόζουν κάποιο 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων-επενδύσεων μπορούν να θέλουν οι εσωτερικοί 

τους ελεγκτές, να εστιάσουν στην οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

αυτοαξιολόγησης, όσον αφορά την διαχείριση των κινδύνων και στην διενέργεια ελέγχων και 

ελεγκτικών διαδικασιών βασισμένων στην αξιολόγηση των κινδύνων (risk based/oriented 

audit). Τέλος, οι οργανισμοί με διεθνή παρουσία ενδέχεται να επιθυμούν οι εσωτερικοί  

ελεγκτές, των κατά τόπους υποκαταστημάτων τους, να έχουν άριστη γνώση των 

συγκεκριμένων αγορών-περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός και να 

παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που να είναι προσανατολισμένες στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών αυτών.  

 Ανεξαρτήτως, ωστόσο, της φύσης, του μεγέθους και των δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού, 

το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές και Πρότυπα τα 

οποία είναι κοινά για όλες τις περιπτώσεις. Οι αρχές και τα πρότυπα αυτά οριοθετούν το 

επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή και εξασφαλίζουν την αντικειμενική, αποτελεσματική και 

ποιοτική παροχή των υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη της διοίκησης του 

οργανισμού προς την αποστολή και το έργο του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.  

  

1.2 Σκοπός της Εργασίας  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Μέσα από την μελέτη των Προτύπων που χαρτογραφούν 

το επάγγελμα και την αποστολή των εσωτερικών ελεγκτών, επιχειρείται μια συνολική 

επισκόπηση του θέματος. Η συνδυαστική μελέτη της βιβλιογραφίας και των βασικών αυτών 

αρχών και Προτύπων αποσκοπεί στην εις βάθος μελέτη και κατανόηση των ιδιαίτερα κρίσιμων 

αυτών εννοιών.  
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1.3 Δομή της Εργασίας  

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματεύεται το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, καθώς 

επίσης τον σκοπό και την δομή της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας.  

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται 

με την λειτουργία και τις βασικές αρχές που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Πρότυπα που ορίζουν την λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και τα σημαντικότερα βήματα διενέργειας του εσωτερικού 

ελέγχου.  

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας, οι 

περιορισμοί της καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

  

  

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση της του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου ήρθε από την εργασία των Albercht et. al (1988). Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα 

υγιές και υποστηρικτικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ουσιαστική στήριξη της Διοίκησης, οι 

εταιρικές υποδομές που διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο, η εταιρική κουλτούρα και το κοινό 

αίσθημα δικαιοσύνης και αλληλοβοήθειας εντός του οργανισμού, είναι μερικές μόνο από τις 

σημαντικότερες μεταβλητές που συνηγορούν για να προσδώσουν ένα περιβάλλον εύρυθμης 

λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην 

ουσιαστική αναγνώριση του έργου του εσωτερικού ελέγχου από την σκοπιά της Διοίκησης. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα σημείο – κλειδί της επιτυχημένης λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η κατανόηση της σημαντικότητας και της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει 

στην επιχείρηση, από την ίδια την Διοίκηση.  

 Στην εργασίας του ο Hopkins (1997), ασχολήθηκε με την διερεύνηση της ποιότητας του 

εσωτερικού ελέγχου, μελετώντας τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Ένα σημαντικό εύρημα ήταν η απόκλιση των απόψεων αναφορικά με το τι σημαίνει 

η ποιότητα των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου μεταφράζονται 

μέσα από την ικανότητά του να εντοπίζει και να προλαμβάνει κρούσματα απάτης εντός της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τον κριτικό σχολιασμό του συγγραφέα, κάτι τέτοιο απέχει πολύ από 

την πραγματικότητα, δεδομένου ότι η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο 

στην ανωτέρω εργασία αλλά εκτείνεται και σ’ ένα διευρημένο πλήθος καθηκόντων. Η εκτέλεση 

αυτών των εργασιών, με τον προσήκοντα σεβασμό στα ελεγκτικά επαγγελματικά πρότυπα και 

τις βασικές αρχές του ελέγχου, σε συνδυασμό με την διαφύλαξη της αντικειμενικής και 
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ανεξάρτητης εκτέλεσης των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή, οδηγούν στην ύπαρξη και 

διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου.  

  

 Οι Brody & Lowe (2000), διερεύνησαν τον ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς της έρευνάς απευθύνθηκαν σε ένα δείγμα εσωτερικών 

ελεγκτών της Αμερικής. Ένα κοινό γνώρισμα μεταξύ των ερωτηθέντων ήταν η βαρύνουσα 

σημασία που δώσανε στον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή ως συμβούλου των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. Ολοένα και περισσότερες εταιρίες συνειδητοποιούν τα πολλαπλά οφέλη που 

απορρέουν από τα αυξημένα προσόντα και τις γνώσεις των εσωτερικών ελεγκτών και η 

συμβουλευτική τους γνώμη αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο για την εκτέλεση του 

διοικητικού έργου. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επεσήμαναν το γεγονός ότι θα πρέπει να 

υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός των διακριτών ορίων της επαγγελματικής ανεξαρτησίας και 

αντικειμενικότητας του εσωτερικού ελεγκτή, προκειμένου να μην συγχέεται ο ρόλος τους μέσα 

στην εταιρία και να διαφυλάσσεται η αποστολή τους.  

 Οι Ahlawat & Lowe (2004), εξέτασαν την διατήρηση της ανεξαρτησίας και της 

αντικειμενικότητας των εσωτερικών ελεγκτών διεξάγοντας μια έρευνα σε εσωτερικούς 

ελεγκτές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Ορισμένοι εξ αυτών ήταν υπάλληλοι με 

σχέση μισθωτής εργασίες με τις επιχειρήσεις όπου εργάζονταν και άλλοι ήταν εξωτερικοί 

συνεργάτες, δηλαδή υπάλληλοι ελεγκτικών εταιριών οι οποίοι αναλάμβαναν την διεξαγωγή 

του εσωτερικού ελέγχου για λογαριασμό του πελάτη. Το δε δείγμα των ερωτηθέντων 

παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, δεδομένης της διαφοράς της σχέσης εργασίας που υπήρχε 

μεταξύ των ερωτηθέντων. Αυτό βοήθησε του ερευνητές στο να θέσουν ορισμένα σημαντικά 

ερωτήματα ως προς το βαθμό της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των εσωτερικών 

ελεγκτών καθώς και να εξετάσουν τα παραπάνω ερευνητικά τους ερωτήματα λαμβάνοντας 

υπόψη εάν ο εσωτερικός ελεγκτής ήταν υπάλληλος μιας επιχείρησης ή όχι. Τα ευρήματά τους 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι διατηρούσαν σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (οι οποίοι ήταν δηλαδή υπάλληλοι των επιχειρήσεων στις οποίες 

εργάζονταν), παρουσίαζαν αυξημένα ποσοστά κινδύνου ως προς την μη διατήρηση της 

ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητάς τους. Το γεγονός της έμμισθης εργασίας τους, 

στάθηκε, σε ορισμένες φορές, εμπόδιο προς την αμερόληπτη έκφραση της γνώμης τους, κάτι 

που δεν παρατηρήθηκε στον ίδιο βαθμό και από τους εσωτερικούς ελεγκτές που δεν είχαν 



6  

  

έμμισθη σχέση εργασίας με τις επιχειρήσεις για λογαριασμό των οποίων προσέφεραν τις 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Επιπροσθέτως, ο κίνδυνος εξωραϊσμού και ωραιοποίησης της 

πραγματικότητας ήταν υπαρκτός και για τους εσωτερικούς ελεγκτές που εργάζονταν ως 

συνεργάτες των επιχειρήσεων, μιας και στη βάση της φιλοσοφίας της «διατήρησης του πελάτη» 

παρατηρήθηκαν ορισμένες «εκπτώσεις» ως προς την αντικειμενική εκτέλεση των ελεγκτικών 

τους καθηκόντων. Παρά ταύτα, ο κίνδυνος αυτός (στην περίπτωση των εξωτερικών 

συνεργατών) ήταν σημαντικά μικρότερος απ’ ότι για τους εσωτερικούς ελεγκτές που είχαν 

έμμισθη σχέση με τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν.  

 Ένα χρόνο αργότερα, οι Fadzil et al. (2005), ερεύνησαν τη τήρηση των επαγγελματικών 

προτύπου εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών από τα τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιριών του χρηματιστηρίου της Μαλαισίας. Τα 

ευρήματα της έρευνάς τους εστιάστηκαν στις πρακτικές της διοίκησης των τμημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και συγκεκριμένα στις ελεγκτικές διαδικασίες που εφήρμοζαν καθώς και 

στην αντικειμενικότητα με την οποία εκτελούσαν το έργο τους. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι εάν η διοίκηση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου έχει αυξημένο αίσθημα 

ευθύνης και αναγνωρίζει ξεκάθαρα το ειδικό βάρος του έργου και της αποστολής του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου, τότε η ανεξαρτησία ολόκληρου του τμήματος καθώς και το γενικότερο 

ελεγκτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται εντός της επιχείρησης είναι πολύ πιθανότερο να 

συμμορφώνονται με βάσει τα όσα προβλέπουν τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.  

 Οι Allegrini & Bandettini (2006), εξέτασαν τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου καθώς και τη 

συμβουλευτική του διάσταση εντός των επιχειρήσεων, διεξάγοντας έρευνα στα μέλη του 

ιταλικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους παρουσίασαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο επειδή έλαβαν διαφορετικούς ορισμούς ως προς το τι εκτιμούσε ο 

καθένας ότι είναι ο εσωτερικός έλεγχος (διαφορετικούς υπό την έννοια ότι παρέκλιναν από τον 

καθολικό ορισμό που δίδεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) και η αποστολή του, 

όσο και ως προς την διαπίστωση ότι ο συμβουλευτικός ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών 

καθίσταται ολοένα και πιο αυξημένος στις σύγχρονες επιχειρήσεις.  
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 Για την σημασία και τη σημαντικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου έχουν μιλήσει και πολλοί 

Έλληνες συγγραφείς – Φίλος (2004), Γρηγοράκος (2006), Δρογαλάς (2006), Παπαστάθης 

(2003), Κάντζος & Χονδράκη (2006) κλπ. Οι Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), αναφέρουν στο 

βιβλίο τους ότι αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της 

επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, παρέχοντάς 

της αναλύσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, συναλλαγών και 

δοσοληψιών της εταιρίας. Όσον αφορά την θέση του εσωτερικού ελεγκτή στην διοικητική 

λειτουργία της εταιρίας, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι με το πέρασμα των ετών, η θέση των 

εσωτερικών ελεγκτών και ο τρόπος δράσης τους διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Η λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου καταλαμβάνει πλέον σημαντική και αξιοσέβαστη θέση στην διοίκηση 

της επιχείρησης, αποτελώντας πλέον μια ανεξάρτητη υπηρεσία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, 

με αυξημένες ευθύνες και με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  

 Τέλος, όσον αφορά τα αναμενόμενα οφέλη από τον εσωτερικό έλεγχο οι συγγραφείς 

συνοψίζουν τα ακόλουθα:  

• Επιβεβαίωση της ικανοποιητικής εφαρμογής των συστημάτων και διαδικασιών.  

• Υιοθέτηση βελτιώσεων στα συστήματα και στις διαδικασίες με σκοπό την αποτροπή ή την 

αντιμετώπιση προβλημάτων και την προστασία των εργαζομένων από άδικους 

καταλογισμούς ευθυνών.  

• Περιορισμός της άσκοπης γραφειοκρατικής εργασίας.  

• Εντοπισμός και είσπραξη διαφυγόντων εσόδων.  

• Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων, προτού αυτά υποπέσουν στην αντίληψη τρίτων και 

ουσιαστική συμβολή στην πρόβλεψη και αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων.  

• Δοκιμή και εφαρμογή ιδεών με σκοπό την κατάργηση ακριβών, χρονοβόρων και 

αναποτελεσματικών διαδικασιών.  

• Εντοπισμός ευκαιριών για αυτοματοποίηση διαδικασιών και βελτίωσης της γενικότερης 

λειτουργίας του εταιρικού περιβάλλοντος.  

• Καλλιέργεια εμπιστοσύνης στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.  
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• Αποφυγή αλόγιστων δαπανών.  

• Εντοπισμός παρεκκλίσεων από τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες της διοίκησης.  

• Διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και των επενδυτών της εταιρίας.  

  

 Στο βιβλίο του ο Nzechukwu (2016), αναφέρει, συνοπτικά, τις πρότυπες διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου ως εξής:  

 Έναρξη του ελέγχου: Αρχικά, ο ελεγκτής θα πρέπει να ξεκινήσει τον έλεγχο 

επικοινωνώντας με το αρμόδιο στέλεχος/υπεύθυνο της διαδικασίας που πρόκειται να 

ελεγχθεί και εξασφαλίζοντας ότι ο έλεγχος θα είναι εφικτός. Αυτό είναι σημαντικό 

προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία που θα είναι αναγκαία, θα είναι 

άμεσα διαθέσιμη και θα υπάρχει άνεση επικοινωνίας.  

 Έλεγχος των εγγράφων: Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των εγγράφων που σχετίζονται 

με τις διαδικασίες του ελέγχου. Σε αυτό το σημείο παρέχεται, συνήθως, μια πρώτη εκτίμηση 

του μεγέθους και του όγκου του ελεγκτικού έργου.  

 Ανάπτυξη σχεδίου ελέγχου: Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι η ανάπτυξη του σχεδίου 

ελέγχου το οποίο θα εμπεριέχει τον σκοπό του έργου, το αντικείμενα που θα ελεγχθούν, 

ποιος θα διενεργήσει τον έλεγχο, πότε θα υλοποιηθεί ο έλεγχος αυτός και ποιος θα ελεγχθεί. 

Εδώ, συνήθως, αποφασίζεται για το πώς θα διαιρεθεί ο έλεγχος, εάν θα χρησιμοποιηθούν 

περισσότεροι από ένας ελεγκτές και πόσος χρόνος θα αφιερωθεί σε κάθε ελεγκτική 

διαδικασία.  

 Ανάθεση εργασιών στους υπαλλήλους του τμήματος εσωτερικού ελέγχου: Οι 

μεγαλύτεροι έλεγχοι μπορεί να απαιτούν την ανάθεση του ελεγκτικού έργου σε 

περισσότερους του ενός ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση, η εύστοχη και προσανατολισμένη 

ανάθεση των εργασιών στα κατάλληλα άτομα μπορεί να εξασφαλίσει την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου.  

 Προετοιμασία εγγράφων εργασίας: Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να προετοιμάσει τα 

έγγραφα εργασίας του ελέγχου, τα οποία θα προσδιορίσουν τι θέλει ο ελεγκτής να 
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επαληθεύσει, ποιες ερωτήσεις θα ζητήσει και τι προσδοκά να βρει ως αποδεικτικά στοιχεία 

(προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την γνώμη του στην έκθεση ελέγχου).  

 Προσδιορισμός της ακολουθίας ελέγχου: Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της 

ακολουθίας του ελέγχου, από την έναρξη των εργασιών μέχρι και την παρουσίαση των 

πορισμάτων ελέγχου. Εάν σχεδιαστεί σωστά, η ακολουθία των ελέγχων μπορεί να 

συνδράμει ουσιαστικά έτσι ώστε η ροή των ελεγκτικών εργασιών να υλοποιηθεί πολύ πιο 

ομαλά και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.  

 Διεξαγωγή αρχικών συναντήσεων: Ο έλεγχος ξεκινά με τις αρχικές συναντήσεις του 

υπευθύνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, με τους αντίστοιχους υπευθύνους των 

υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης (ή τουλάχιστον με αυτούς που θα ελεγχθούν άμεσα). 

Οι συναντήσεις αυτές υλοποιούνται με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των 

υπευθύνων και δεν ενέχει χαρακτήρα αιφνιδιαστικού ελέγχου. Σκοπός είναι να 

διασφαλιστεί ότι όλοι κατανοούν το εύρος και την έκταση του ελέγχου.  

 Επανεξέταση των εγγράφων και επικοινωνία: Μετά τις αρχικές συναντήσεις, όλα τα 

έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να επανεξεταστούν για να συλλεχθούν και να 

αξιολογηθούν σχετικές πληροφορίες που πιθανόν να μην ήταν διαθέσιμες πριν. Ένας 

γενικός κανόνας είναι ότι η επικοινωνία πρέπει να διατηρείται καθ 'όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου.  

 Εκτέλεση του ελέγχου: Αυτό το βήμα αποτελεί και την ουσιαστική διενέργεια του 

ελεγκτικού έργου. Ο ελεγκτής θέτει τις ερωτήσεις και συλλέγει τα στοιχεία και τις 

παρατηρήσεις που θα αποδείξουν εάν οι διαδικασίες πληρούν τις απαιτήσεις των 

οργανωτικών, διοικητικών και νομικών ρυθμιστικών πλαισίων. Σκοπός του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι να επαληθεύσει ότι μια διαδικασία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

έχουν τεθεί και όχι να εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι να βρεθεί κάποιο σφάλμα.  

 Δημιουργία πορισμάτων ελέγχου: Αφού ο ελεγκτής ολοκληρώσει την επαλήθευση, 

πρέπει να συντάξει τα ευρήματα του ελέγχου και να προετοιμάσει τα συμπεράσματα 

ελέγχου που θα παρουσιαστούν (στην σχετική έκθεση ελέγχου). Εάν διαπιστωθεί ότι όλα 

συμφωνούν, τότε δεν θα υπάρξουν διορθωτικές προτάσεις - αν όχι, τότε οι διορθωτικές 

προτάσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν σωστά, δίδοντας έμφαση στο που θα πρέπει να 
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στραφεί η προσοχή των υπευθύνων έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά σφάλματα. 

Είναι εξίσου σημαντικό να τονιστούν οι βέλτιστες πρακτικές μιας διαδικασίας, όπως είναι 

σημαντικό να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις.  

 Παρουσίαση των ευρημάτων και των συμπερασμάτων: Τα ευρήματα και τα 

συμπεράσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια, συνήθως σε μια τελική συνεδρίαση, 

προκειμένου οι διοικούντες και οι υπεύθυνοι να κατανοήσουν τις ελεγκτικές διαδικασίες 

που εφαρμόστηκαν και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους όσον αφορά την παροχή 

περαιτέρω διευκρινήσεων και επεξηγήσεων.  

 Διανομή της έκθεσης ελέγχου: Τα τελικά συμπεράσματα είναι γραπτά και διανεμημένα 

σε μια έκθεση ελέγχου. Αυτό δίνει σε όλους έναν εύκολο τρόπο αναφοράς για τις ενέργειες 

που απαιτούνται, καθώς και την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου.  

 Παρακολούθηση ενεργειών / διορθωτικών ενεργειών: Ένα από τα σημαντικότερα 

κομμάτια του ελέγχου είναι αυτό της παρακολούθησης των ενεργειών που έπονται της 

ολοκλήρωσης του ελεγκτικού έργου. Χωρίς συνέχεια των διορθώσεων και των 

διορθωτικών ενεργειών, τα ίδια προβλήματα θα μπορούσαν να βρεθούν συνεχώς κατά τη 

διάρκεια των επακόλουθων ελέγχων, γεγονός που αποδυναμώνει τον σκοπό του ελέγχου.  

  

  

 Πλήθος συγγραφέων έχουν αναφερθεί επίσης, κατά καιρούς στην αυξανόμενη σημασία που 

δίδεται τα τελευταία χρόνια στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και στον αναπτυσσόμενο 

ρόλο της (Spira, 2003, Carcello et al., 2005). Το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον από την σκοπιά 

των επιχειρήσεων αποτυπώνεται από την ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή που τους 

περισσότερους πόρους που διαθέτουν οι επιχειρήσεις προς την πληρέστερη στελέχωση και 

στήριξη των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου τους (Arena & Azzone, 2007), ενώ σε έρευνα της 

Ernst & Young, (2007) παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του μεγέθους των τμημάτων 

εσωτερικού ελέγχου τα τελευταία χρόνια. Οι μελέτες υποστηρίζουν επίσης τη σημασία της 

λειτουργίας του εσωτερικού όσον αφορά την έμπρακτη στήριξη που παρέχει στις διοικήσεις 

των εταιριών μέσω του εποπτικού της ρόλου, των βελτιώσεών που προτείνει όσον αφορά το 
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περιβάλλον ελέγχου και παρακολούθησης και του δυναμικού της να μετριάσει τον κίνδυνο 

απάτης (Beasley et al., 2000, Coram et al., 2008).  

 Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν αναλυτικά όλες τις σχετικές, με το τμήμα εσωτερικού τους ελέγχου, 

πληροφορίες (εάν αυτό φυσικά υπάρχει εντός του οργανισμού), οι ερευνητικές μελέτες 

περιορίζονται ως προς στην ικανότητά τους να εξετάζουν τους ρόλους και τις ευθύνες των 

εσωτερικών ελεγκτών χρησιμοποιώντας διαθέσιμες προς στο κοινό πληροφορίες. Ως εκ 

τούτου, έρευνες όπως αυτές των Carcello et al., 2005 και Castanheira et al., 2010 εξετάζουν 

τον ρόλο και την άσκηση των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών μέσα από την διενέργεια 

συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων. Βάσει των μελετών τους προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

φύση της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει, συνήθως, την εκτίμηση και 

ανάλυση των κινδύνων, τη διασφάλιση ελέγχου και των ελεγκτικών διαδικασιών και τη 

διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις κείμενες νομοθεσίες και ρυθμιστικά πλαίσια, Gramling 

et al., (2004). Άλλοι τομείς περιλαμβάνουν τη διαβούλευση με τη διοίκηση και την απόδοση 

ποιοτικών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών και περιβαλλοντικών ελέγχων.  

 Ένα τελευταίο και ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της ουσιαστικής και ορθής εφαρμογής ενός 

υγιούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου αφορά την σχέση του εξωτερικού με τον εσωτερικό 

έλεγχο. Ο εξωτερικός έλεγχος, βάσει των όσων προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα ελέγχου, 

δύναται να χρησιμοποιήσει το έργο των εσωτερικών ελεγκτών, δίχως ωστόσο να στηριχθεί 

απολύτως στα λεγόμενά του. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ένα τακτοποιημένο και ορθά 

δομημένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου, αποπνέει μια υγιή εικόνα και δίνει θετικά ερεθίσματα 

όσον αφορά την αποτελεσματικότερη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου, δεδομένου ότι 

δύναται να προσκομίσει σε πιο σύντομο χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια όλες τις 

απαραίτητες και τις σχετικές με την διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου πληροφορίες που 

απαιτούνται έτσι ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος και πόροι. Το θέμα αυτό έχει 

αποτελέσει αντικείμενο έρευνας πλήθους συγγραφέων, ενδεικτικά αναφέρονται οι Elliot & 

Korpi, (1978), Felix et al., (2001) και Wallace, 1984.  

 Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους εξωτερικούς 

ελεγκτές στον προγραμματισμό του ελέγχου τους, ενισχύοντας έτσι την περαιτέρω έρευνα 
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αναφορικά με τη σχέση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Έρευνες που δείχνουν 

ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της εξάρτησης των εξωτερικών ελεγκτών από την εργασία 

εσωτερικού ελέγχου και της δύναμης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτές των 

Abdel-khalik et al., (1983), Brody et al., (1998), Maletta (1993), και Schneider, (1985), 

μαρτυράνε την τεράστια σημασία αυτού του θέματος. Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα 

δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αντικειμενικότητα, η τεχνική ικανότητα και η ποιότητα 

της απόδοσης (δηλ. η άσκηση της απαιτούμενης επαγγελματικής επιμέλειας – όσον αφορά το 

έργο και την αποστολή του εσωτερικού ελεγκτή), τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα των 

εσωτερικών ελεγκτών να συμβάλλουν στον εξωτερικό έλεγχο, Krishnamoorthy, (2002).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

  

  

3.1 Εισαγωγή  

Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στην επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου που 

σχετίζεται με τις βασικές αρχές και ρυθμιστικές διατάξεις που διέπουν την ορθή λειτουργία της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Μέσα από παρουσίαση των βασικότερων 

αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας και επαγγελματικής άσκησης των καθηκόντων των 

εσωτερικών ελεγκτών, αποσκοπούμε σε μια εφ’ όλης της ύλης κάλυψη του συγκεκριμένου 

θέματος.  

  

3.2 Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου  

 Βάσει του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως 

εξής: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διοίκησης».  

 Συνεχίζοντας, αναφέρεται ότι η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι «Να ενισχύει και να 

προστατεύει την αξία του οργανισμού, παρέχοντας αντικειμενική και βάσει κινδύνων 

διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση». Πρωταρχικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 

στηρίξουν το διοικητικό έργο και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της οικονομικής 

μονάδας.  
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 Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου 

(Chartered Institute of Internal Auditors – United Kingdom), οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν 

επαγγελματικό καθήκον να παρέχουν αμερόληπτη και αντικειμενική άποψη. Πρέπει να είναι, 

όσο το δυνατόν περισσότερο, ανεξάρτητοι από τις επιχειρήσεις που αξιολογούνε και να 

αναφέρουνε στο ανώτατο επίπεδο ενός οργανισμού, δηλαδή στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

και το διοικητικό συμβούλιο, ενώ έχουν ευθύνη αναφορών και προς την ελεγκτική επιτροπή 

(audit committee).  

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται με θέματα που είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

επιβίωση και την ευημερία οποιουδήποτε οργανισμού. Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς 

ελεγκτές, βλέπουν πέρα από τους οικονομικούς κινδύνους και τις δημοσιοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, εξετάζοντας ευρύτερα ζητήματα όπως η φήμη του οργανισμού, η 

ανάπτυξή του, ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τους 

υπαλλήλους του. Οι εσωτερικοί ελεγκτές βοηθούν τους οργανισμούς στους οποίους 

απασχολούνται μέσω της ουσιαστικής αύξησης της προστιθέμενής τους αξίας. Αυτό το 

επιτυγχάνουν μέσω των υπηρεσιών διαβεβαίωσης που παρέχουν προς την διοίκηση και τα 

ανώτερα στελέχη, αλλά και μέσω του συμβουλευτικού τους έργου. Το τμήμα διασφάλισης της 

εργασίας τους περιλαμβάνει την ενημέρωση των διευθυντικών στελεχών και των διοικούντων 

σχετικά με το πόσο καλά λειτουργούν τα συστήματα και οι διαδικασίες του οργανισμού. Οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι το αμέσως επόμενο βήμα προκειμένου να βελτιωθούν τα 

εταιρικά συστήματα και οι διαδικασίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, (Chartered Institute of 

Internal Auditors – United Kingdom).  

 Τέλος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, αναφέροντας στα εκτελεστικά 

όργανα του οργανισμού ότι αξιολογούνται σημαντικοί κίνδυνοι και υπογραμμίζοντας τις 

απαραίτητες βελτιώσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής βοηθά την εκτελεστική διεύθυνση και το 

διοικητικό συμβούλιο να αποδείξουν ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά την οργάνωση εξ 

ονόματος των ενδιαφερομένων (πιστωτών, μετόχων, κράτους, αλλά και κάθε άλλου χρήστη 

των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου σχετίζεται με αυτήν). 

Αυτό συνοψίζεται στη δήλωση της αποστολής του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με την οποία 

ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι να ενισχυθεί και να προστατευθεί η οργανωτική αξία με 

την παροχή διασφάλισης, συμβουλών και διορατικότητας με βάση τον κίνδυνο.  
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3.3 Κώδικας Ηθικής Εσωτερικού Ελέγχου  

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, σκοπός του κώδικα ηθικής είναι η 

προαγωγή της ηθικής κουλτούρας στο επάγγελμα του ελεγκτή. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δρώντας 

µε ακεραιότητα εµπνέουν εµπιστοσύνη και παρέχουν βάση για να στηρίξουν την κρίσης τους. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντα τους µε τιµιότητα, παρατηρούν το νοµικό 

πλαίσιο συνεισφέροντας στην επίτευξη των νόµιµων και ηθικών στόχων του οργανισµού. 

Περαιτέρω, παρουσιάζουν τα µέγιστα επίπεδα επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά τη 

συγκέντρωση, εκτίµηση και µετάδοση των πληροφοριών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν 

σε ορθολογική εκτίµηση όλων των σχετικών περιστάσεων και δεν είναι αδίκως επηρεασµένοι 

από τα συµφέροντα των άλλων ή τα δικά τους, δηλαδή, αποφεύγουν δραστηριότητες και 

σχέσεις που υπονοµεύουν την αντικειµενικότητα τους.  

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την προέλευση της πληροφόρησης που 

λαµβάνουν και δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη εξουσία εάν δεν υπάρχει 

νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για αυτό. Έτσι, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

χρησιµοποιούν την πληροφόρηση µε σύνεση και για δικό τους όφελος. Ακόµη, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές εφαρµόζουν τη γνώση, τις ικανότητες και την εµπειρία που απαιτείται για το ρόλο 

τους, εκτελούν την εργασία τους σύµφωνα µε τα Πρότυπα και έχουν συνεχή επαγγελµατική 

ανάπτυξη. Στόχος του Κώδικα Ηθικής είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο επάγγελµα 

του Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας δεν υποχρεώνει τους ελεγκτές για την εφαρµογή του, 

απλώς τους συµβουλεύει. Περιλαµβάνει πρακτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά µε άλλους κλάδους και κινείται στο πνεύµα του πως θα πρέπει να 

συµπεριφέρονται οι ελεγκτές κατά τρόπο επαγγελµατικό. Τονίζει την ευθύνη τους έναντι της 

διοίκησης, του φορέα στον οποίο εργάζονται, των συναδέλφων τους, έναντι τρίτων που 

συνεργάζονται µε την επιχείρηση, καθώς και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Το πλαίσιο των 

αρχών αποτυπώνεται στον κανονισµό λειτουργίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και 

υιοθετείται µε την έγκρισή της ανώτατης διοίκησης. Η τήρηση και η διασφάλιση των αρχών 

αυτών από τους ελεγκτές είναι το διακριτικό Εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις  61 σηµείο 

που τους διαφοροποιεί από τους άλλους εργαζοµένους. Αντίθετα η έλλειψη αποδοχής αυτών 

συνεπάγεται την υποβάθµιση του έργου τους.  
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3.4 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of 

Internal Auditors) είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού 

ελέγχου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκτείνεται πέρα από τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, 

προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη συστατικά στοιχεία: α) τις Αρχές που σχετίζονται 

με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και β) τους Κανόνες Συμπεριφοράς 

που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι βοηθούν στην κατανόηση και 

μετατροπή των Αρχών σε πρακτική εφαρμογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική 

συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.  

Αρχές Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις 

ακόλουθες αρχές:  

• Ακεραιότητα: Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και 

παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους.  

• Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση 

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

ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και 

δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, 

κατά το σχηματισμό των κρίσεων.  

• Εμπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη 

εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι 

τέτοιο.  

• Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  
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Κανόνες συμπεριφοράς  

1. Ακεραιότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: α) Θα εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, 

επιμέλεια και υπευθυνότητα, β) Θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις 

κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το επάγγελμα, γ) Δεν θα εμπλέκονται 

συνειδητά, ως μέρη, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ούτε θα εμπλέκονται σε 

πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ή για τον οργανισμό και δ) 

Θα σέβονται και θα συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού.  

2. Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: α) Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή θα συνάπτουν σχέσεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι 

βλάπτουν την αμερόληπτη εκτίμησή τους. Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή οι 

σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα του οργανισμού, 

β) Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την 

επαγγελματική τους εκτίμηση και γ) Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που 

τους γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση 

των υπό έλεγχο δραστηριοτήτων.  

3. Εμπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: α) Θα είναι συνετοί στη χρήση και προστασία 

των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους και β) 

Δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο με τη 

νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού.  

4. Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: α) Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για 

τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, β) Θα παρέχουν 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και γ) Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.  
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3.5 Δράσεις του Εσωτερικού Ελέγχου  

 Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι σύμμαχος της επιχειρήσεις – είναι αυτός που μπορεί να 

αμφισβητήσει την τρέχουσα πρακτική, να υπερασπιστεί και να προτείνει τις βέλτιστες 

πρακτικές και να αποτελέσει καταλύτη βελτίωσης, ώστε ο οργανισμός στο σύνολό του να 

επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Επιπροσθέτως, οι γνώσεις του εσωτερικού ελεγκτή 

σχετικά με την διαχείριση των κινδύνων του επιτρέπουν να ενεργεί ως σύμβουλος της 

διοίκησης και των ανώτερων στελεχών προκειμένου να προστατέψει τις οργανωτικές δομές και 

την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης γενικότερα.  

  

 Σύμφωνα με τον Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι τέσσερις 

σημαντικότερες δραστηριότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης είναι να: 

α) Αξιολογεί τους ελέγχους και να συμβουλεύει τους διευθυντές σε όλα τα επίπεδα, β) 

Αξιολογεί τους κινδύνους, γ) Προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση των εταιρικών λειτουργιών και 

να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού 

και δ) Συνεργάζεται με άλλους παρόχους διασφάλισης.  

• Αξιολόγηση των ελέγχων και παροχή συμβουλών προς τους διευθυντές όλων των 

επιπέδων: Ο ρόλος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση των εταιρικών 

ελέγχων είναι ευρύτατος, διότι εμπλέκεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα λειτουργιών και 

διεργασιών, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Η εργασία του εσωτερικού ελεγκτή 

εκτείνεται από την κριτική επισκόπηση της εταιρικής κουλτούρας όσον αφορά την 

διαχείριση των κινδύνων, έως και την αξιολόγηση των πρακτικών εφαρμογών που 

αποσκοπούν στην επισκόπηση του κατά πόσο αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται σύμφωνα 

με τις οδηγίες της διοίκησης και των ανώτερων στελεχών.  

• Αξιολόγηση των κινδύνων: Είναι καθήκον της διοίκησης να εντοπίζει τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει ο οργανισμός και να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο αυτοί μπορούν να 

επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων του, εάν δεν διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Οι 

διοικούντες και τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να κατανοήσουν τον βαθμό του κινδύνου 

στον οποίο ο οργανισμός είναι ικανός να ανταπεξέλθει και να εφαρμόσουν ελέγχους και 

άλλες ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ξεπεραστούν αυτά τα 

όρια (δηλαδή οι αντοχές των εταιρικών δομών). Δεδομένων των πιο πολύπλοκων εταιρικών 
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δομών της σύγχρονης εποχής – καθώς και των συνεχώς μεταβαλλόμενων και πιο 

διαφοροποιημένων μορφών κινδύνων (συγκριτικά ακόμα και με κάποιες δεκαετίες στο 

παρελθόν), οι τεχνικές εσωτερικού ελέγχου έχουν μεταβληθεί δραστικά. Ενώ η πιο 

παραδοσιακή προσέγγιση προέβλεπε περισσότερο αντιδραστικές (re-active) μορφές 

ελέγχου, βασισμένες στα αποτελέσματα, οι νέες προσεγγίσεις επιτάσσουν την διενέργεια 

προληπτικών (pro-active) ελέγχων, βασισμένων στον κίνδυνο (risk based audit). μιας 

προσέγγισης πιο προληπτικής και βασισμένης στον κίνδυνο. Βάσει των μεθόδων αυτών, 

δίδεται η δυνατότητα στον εσωτερικό ελεγκτή να προβλέψει πιθανές μελλοντικές 

ανησυχίες και ευκαιρίες που παρέχουν, δυνητική, διασφάλιση, καθώς να παράσχει πιο 

εξειδικευμένες συμβουλές στους διοικούντες, όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο.  

• Ανάλυση λειτουργιών και επιβεβαίωση πληροφοριών: Η επίτευξη των στόχων και η 

διαχείριση πολύτιμων οργανωτικών πόρων απαιτεί πολύπλοκα συστήματα, διαδικασίες  

και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οι εσωτερικοί ελεγκτές συνεργάζονται στενά με 

τους υπεύθυνους των τμημάτων της επιχείρησης και τα ανώτερα στελέχη, έτσι ώστε να 

επισκοπήσουν αποτελεσματικότερα τις εταιρικές διαδικασίες και στη συνέχεια να 

αναφέρουν τα ευρήματά τους στους αρμόδιους. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι 

άριστος γνώστης των στρατηγικών στόχων της οργάνωσης στην οποία απασχολείται, 

καθώς και του γενικότερου κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να έχει 

μια όσο το δυνατόν πιο σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι λειτουργίες, 

οποιουδήποτε μέρους, του οργανισμού εκτελούνται και συσχετίζονται.  

• Συνεργασία με άλλους παρόχους διασφάλισης: Η παροχή εύλογης διαβεβαίωσης προς 

τους διοικούντες και τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, ότι οι κίνδυνοι διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά δεν είναι ο αποκλειστικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι πάροχοι διασφάλισης που εκτελούν παρόμοιο έργο, 

όπως για παράδειγμα οι εξωτερικοί συνεργάτες που εξειδικεύονται στην εφαρμογή 

προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνου, οι εμπειρογνώμονες, οι εκπρόσωποι της επιτροπής 

ελέγχου κτλ.  
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3.6 Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος  

Παρόλο που εμπεριέχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, ο εσωτερικός και 

εξωτερικός έλεγχος έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους, οι οποίοι παρατίθενται, συνοπτικά, 

στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 1: Διαφορές Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών  

  Εξωτερικός Έλεγχος  Εσωτερικός Έλεγχος  

Δίνει αναφορά  

Στους μετόχους, τους 

διοικούντες και σε κάθε άλλο 

τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος  

που δεν σχετίζεται άμεσα με 

τον οργανισμό.  

Στο συμβούλιο και τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη 

που βρίσκονται εντός της  

δομής διακυβέρνησης των 

οργανισμών.  

Σκοποί  

Η παροχή αξιοπιστίας και 

εύλογης διασφάλισης μέσω  

του ελέγχου της ορθότητας 

της σύνταξης των  

Αξιολογεί και βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα των  

διαδικασιών διακυβέρνησης,  

διαχείρισης κινδύνων και  

 οικονομικών καταστάσεων.  

Το πόρισμα του εξωτερικού 

ελέγχου (μέσω της έκθεσης 

ελέγχου) απευθύνεται σε  

κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

της επιχείρησης.  

ελέγχου. Αυτό παρέχει στα 

μέλη του διοικητικού  

συμβουλίου και στα ανώτερα 

στελέχη τη διαβεβαίωση ότι  

τους βοηθά να εκπληρώνουν 

τα καθήκοντά τους ως προς  

τους στόχους του οργανισμού 

και τα συμφέροντα των 

μετόχων.  

Ασχολείται με  

Οικονομικές εκθέσεις και 

τους κινδύνους  

χρηματοοικονομικής 

αναφοράς.  

Όλες τις κατηγορίες 

κινδύνου, τη διαχείρισή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αναφοράς τους.  
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Ευθύνη για βελτίωση  

Υπάρχει ευθύνης ως προς την 

αξιοπιστία και την  

ακεραιότητα της εκτέλεσης  

του έργου καθώς και ευθύνη  

για συνεχή επαγγελματική  

βελτίωση, ωστόσο στην 

πράξη η τήρηση των  

ελεγκτικών προτύπων  

επαρκεί για την εκπλήρωση 

του ελεγκτικού έργου.  

Η συνεχής βελτίωση των 

επαγγελματικών προσόντων 

είναι θεμελιώδης για τον 

σκοπό του εσωτερικού  

ελέγχου. Μόνο έτσι οι  

συμβουλές, η καθοδήγηση 

και η αποτελεσματική  

διαχείριση των κινδύνων  

μπορούν να εξασφαλίσουν  

την ορθή εκτέλεση του έργου 

της επιχείρησης.  

  

Πηγή: https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit/#Activities  

    

 Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, επιγραμματικά, τις εξής διαφορές μεταξύ του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών):  

• Περίοδος ελέγχου: Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται για συγκεκριμένο και σύντομο 

χρονικό διάστημα. Τα χρονικά περιθώρια είναι μάλιστα τόσο στενά, που τις περισσότερες 

φορές δεν είναι δυνατή ο συνολικός έλεγχος των οικονομικών και των υλικών της 

στοιχείων. Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ένα επίπεδο σημαντικότητας (materiality), βάσει 

του οποίου κρίνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις 

ανακρίβειες. Αντίθετα, ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε συνεχή (καθημερινή) βάση, 

δεδομένου ότι αποτελεί οργανικό τμήμα της επιχείρησης και είναι κομμάτι αυτής (τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου). Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζεται από τα στενά 

χρονικά περιθώρια που ορίζουν την διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου, αλλά συνυπάρχει 

με την καθημερινότητα της ίδιας της επιχείρησης.  

• Αντικειμενικός Σκοπός: Πρωταρχικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η 

επισκόπηση των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Για την εκπλήρωση του σκοπού 

αυτού μελετώνται τα ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης (λογιστικές καταστάσεις, 

ημερολογιακές εγγραφές, τιμές καταχώρησης αποθεμάτων κτλ) και συγκρίνεται η ακρίβειά 

https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit/#Activities
https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit/#Activities
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τους σε σχέση με τα εικονιζόμενα στοιχεία επί των οικονομικών καταστάσεων. Από την 

άλλη πλευρά, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου προβαίνει στην επισκόπηση της ορθότητας 

των εικονιζόμενων στοιχείων που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αλλά ο 

σκοπός της δεν περιορίζεται στους αμιγούς λογιστικούς ελέγχους. Η βελτίωση των 

εταιρικών διαδικασιών, η διαχείριση και ο εντοπισμός των κινδύνων και η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους διοικούντες και τα ανώτερα στελέχη, αποτελούν 

παραδείγματα των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου που κοιτάζουν πέρα από τα ιστορικά 

(καταγεγραμμένα) στοιχεία της επιχείρησης και είναι προσανατολισμένα προς τη 

μελλοντική διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.  

• Σχέση με την επιχείρηση: Ο εξωτερικός ελεγκτής συνάπτει σχέση εργασίας απ’ αμοιβή 

με την ελεγχόμενη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελεί μισθωτό υπάλληλο αυτής 

και κατά συνέπεια η σχέση του προσδιορίζεται από τη σχέση «πελάτη- 

συναλλασσόμενου». Αντίθετα, ο εσωτερικός ελεγκτής διατηρεί έμμισθη σχέση εργασίας 

με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι του εταιρικού 

ανθρωπίνου δυναμικού και η σχέση του με αυτήν δεν υπόκειται σε πελατοκεντρικούς 

περιορισμούς.  

• Προσέγγιση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου: Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

ελέγξει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της υπό έλεγχο 

επιχείρησης, καθώς και να εκφέρει άποψη επί των ευρημάτων του. Αντίθετα, ο εσωτερικός 

ελεγκτής ασχολείται με την συνεχή βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

επισημαίνοντας τις όποιες ατέλειές του, πάντα όμως με γνώμονα την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του οργανισμού, συνολικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ  

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

  

  

4.1 Εισαγωγή  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναλυτική παρουσίαση της αποστολής και του έργου 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων, έτσι όπως προσδιορίζεται από τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου. Παρότι το έργο των διαφόρων τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, παγκοσμίως, 

διεξάγεται κάτω από διαφορετικά νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα και σε επιχειρήσεις 

που διαφέρουν ως προς τον σκοπό, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τις εταιρικές τους δομές, 

καθώς και ως προς τα άτομα που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και κάθε άλλο τρίτο 

ενδιαφερόμενο μέρος, η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) είναι θεμελιώδης, προκειμένου οι εσωτερικοί 

ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

  

4.2 Σκοπός των Προτύπων  

  Βάσει του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ο σκοπός των Προτύπων είναι να:  

• Καθοδηγούν ως προς την τήρηση των υποχρεωτικών στοιχείων του Διεθνούς Πλαισίου 

Επαγγελματικής Εφαρμογής.  

• Παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος φάσματος 

προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Θέτουν τη βάση για την αξιολόγηση 

της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου.  

• Θέτουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου.  
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• Υιοθετούν βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες.  

  

 Τα Πρότυπα είναι ένα σύνολο απαιτήσεων, υποχρεωτικού χαρακτήρα, που βασίζονται σε 

συγκεκριμένες αρχές και εξειδικεύονται στα εξής: α) Στις δηλώσεις θεμελιωδών απαιτήσεων 

για την άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της 

απόδοσής του, που είναι διεθνώς εφαρμόσιμα σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο και β) στις 

ερμηνείες, αποσαφηνίζοντας όρους ή έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στα Πρότυπα. Τα 

Πρότυπα, μαζί με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Εσωτερικού Ελέγχου περικλείουν όλα τα 

υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

  Τα Πρότυπα περιλαμβάνουν δύο κύριες κατηγορίες, τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών  

(Attribute Standards) και τα Πρότυπα Διεξαγωγής (Performance Standards). Τα Πρότυπα  

Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων που 

εφαρμόζουν τον εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών 

των υπηρεσιών. Τα Διεθνή Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής έχουν εφαρμογή στο 

σύνολο των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Τα Πρότυπα Εφαρμογής αναλύουν περαιτέρω τα 

Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής και παρέχουν τις απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή 

σε υπηρεσίες διαβεβαίωσης (assurance services) ή σε συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting 

services), (Institute of Internal Auditors, 2017).  

 Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης σχετίζονται με την αντικειμενική αξιολόγηση των τεκμηρίων από 

τον εσωτερικό ελεγκτή, προκειμένου να παράσχει απόψεις ή συμπεράσματα σχετικά με μία 

μονάδα, δραστηριότητα, λειτουργία, διαδικασία, σύστημα ή άλλα θέματα. Η φύση και το εύρος 

ενός έργου διαβεβαίωσης καθορίζονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Γενικά, τρία μέρη 

συμμετέχουν στις υπηρεσίες διαβεβαίωσης: (1) το άτομο ή η ομάδα που σχετίζεται άμεσα με 

τη μονάδα, δραστηριότητα, λειτουργία, διαδικασία, σύστημα ή άλλο θέμα – ο κάτοχος της 

διαδικασίας, (2) το άτομο ή η ομάδα που διενεργεί την αξιολόγηση – ο εσωτερικός ελεγκτής 

και (3) το άτομο ή η ομάδα που κάνει χρήση της αξιολόγησης – ο χρήστης.  
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 Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα παραίνεσης και διενεργούνται γενικά κατόπιν 

συγκεκριμένου αιτήματος του πελάτη. Η φύση και το πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

υπόκεινται σε συμφωνία με τον πελάτη. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικά εμπλέκονται 

δύο μέρη: (1) το άτομο ή η ομάδα που προσφέρει τις συμβουλές – ο εσωτερικός έλεγχος και 

(2) το άτομο ή η ομάδα που ζητά και λαμβάνει τις συμβουλές – ο πελάτης. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής, όταν διενεργεί συμβουλευτικό έργο, θα πρέπει να διατηρεί την αντικειμενικότητά 

του και να μην αναλαμβάνει ευθύνη διοικητικής φύσεως.  

  

4.3 Πρότυπα Χαρακτηριστικών  

Πρότυπο 1000: Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη  

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

καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό εσωτερικού ελέγχου. Ο 

κανονισμός αυτός εδραιώνει τη θέση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε έναν 

οργανισμό, ορίζει τη λειτουργική σχέση αναφοράς του επικεφαλή εσωτερικού ελέγχου με το 

συμβούλιο, εξουσιοδοτεί για την πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία που αφορούν το ανθρώπινο 

δυναμικό, καθώς και κάθε φυσικό περιουσιακό στοιχείο που είναι σχετικό με τη διεξαγωγή του 

ελεγκτικού έργου και καθορίζει το πλαίσιο των εργασιών της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

Επιπρόσθετα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η αποστολή του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού και τα 

υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου, δηλαδή οι Θεμελιώδεις Αρχές για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου, ο Κώδικας Δεοντολογίας (Ηθικής). Τέλος, η φύση των υπηρεσιών διαβεβαίωσης 

καθώς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στον οργανισμό πρέπει να 

καθορίζονται στον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου.  

  

 Το Πρότυπο 1010 ορίζει ότι ο κανονισμός εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίζει σαφώς την 

υποχρεωτική φύση του Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας και των 

Προτύπων, ενώ το Πρότυπο 1100 ορίζει ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι 
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ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του 

έργου τους. Το Πρότυπο 1110 ορίζει ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό που να επιτρέπει στη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της, προβλέποντας 

συγκεκριμένα ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε 

παρέμβαση κατά τον προσδιορισμό του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.  

 Το Πρότυπο 1111 προβλέπει ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επικοινωνεί και 

να συνεργάζεται άμεσα με το συμβούλιο του οργανισμού, ενώ βάσει του Προτύπου 1120, 

ορίζεται ρητά ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν μια απροκατάληπτη, αμερόληπτη 

στάση και να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Σε περίπτωση παρεμπόδισης της 

ανεξαρτησίας ή της αντικειμενικότητας του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, το Πρότυπο 1130 

προβλέπει ότι οι λεπτομέρειες της παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρμόδια 

όργανα, ενώ η φύση της κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της παρεμπόδισης.   

 Σύμφωνα με το Πρότυπο 1200, το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και με την δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Τα 

Πρότυπα 1210 (Επαγγελματική Επάρκεια) και 1220 (Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια), 

επεξηγούν περαιτέρω τις βασικές αρχές εφαρμογής των παραπάνω θεμελιωδών αρχών της 

εκτέλεσης του έργου των εσωτερικών ελεγκτών. Τέλος, το Πρότυπο 1230 αναφέρει ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητές 

τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης.  

 Το Πρότυπο 1300 προβλέπει ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και 

να διατηρεί ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας, ενώ στο Πρότυπο 1310 

αναφέρεται ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και 

εξωτερικές αξιολογήσεις. Οι εσωτερικές αξιολογήσεις αναλύονται περαιτέρω στο Πρότυπο 

1311 και περιλαμβάνουν: α) την διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου και β) περιοδικές αυτοαξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτομα εντός του 

οργανισμού που διαθέτουν επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. Οι εξωτερικές 

αξιολογήσεις αναλύονται στο Πρότυπο 1312 και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα πρέπει να 
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διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια από έναν πιστοποιημένο, ανεξάρτητο 

αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης εκτός του οργανισμού. Τέλος, το Πρότυπο 1320 ορίζει ότι ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του προγράμματος 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο.  

 Σε περίπτωση αποκάλυψης της μη συμμόρφωσης με τα Πρότυπα, το Πρότυπο 1322 ορίζει ότι 

ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τη μη συμμόρφωση και τις επιπτώσεις 

της στην ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο της εταιρίας, εφόσον κάτι τέτοιο επηρεάζει το 

συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.  

4.4 Πρότυπα Διεξαγωγής  

Πρότυπο 2000: Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον 

οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, η αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου επιτυγχάνεται όταν:  

• Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου συνάδουν με τον σκοπό και την 

ευθύνη που αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.  

• Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συμμορφώνεται με τον Ορισμό του Εσωτερικού 

Ελέγχου και τα Πρότυπα και  

• Τα άτομα που συμμετέχουν στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συμμορφώνονται με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα.  

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία στον οργανισμό (και στα ενδιαφερόμενα 

μέρη) όταν παρέχει συναφή και αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.  
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 Το Πρότυπο 2010 ορίζει ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη ενός προγράμματος με βάση την εκτίμηση κινδύνων. Ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού και τα αποδεκτά 

όρια ανάληψης κινδύνων που έχουν οριστεί από τη διοίκηση για τις διαφορετικές 

δραστηριότητες ή τα μέρη του οργανισμού. Στα πλαίσιο του ίδιου προτύπου προβλέπεται ότι ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξετάζει την περίπτωση διεξαγωγής 

συμβουλευτικών έργων που του έχουν προταθεί, με βάση τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα 

έργα να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τις 

λειτουργίες του οργανισμού.  

 Τα Πρότυπα 2020 και 2030 εστιάζουν στην Διαχείριση, την Κοινοποίηση και την Έγκριση 

των Πόρων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι οι πόροι του εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ 

παράλληλα, οφείλει να κοινοποιεί των τον σχεδιασμό για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

και τις απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών ενδιάμεσων μεταβολών, 

στην ανώτερη διοίκηση και στο συμβούλιο, για επισκόπηση και έγκριση.  

 Το Πρότυπο 2040 προβλέπει ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει 

πολιτικές και διαδικασίες για να καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, ενώ βάσει του 

Προτύπου 2060 ορίζεται ότι ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να υποβάλλει 

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

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

ελέγχου.  

 Το Πρότυπο 2120 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του ρυθμιστικού πλαισίου 

διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους. Στα πλαίσια της διενέργειας του έργου του, ο 

εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να κρίνει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη του τα εξής:  
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• Αν οι αντικειμενικοί σκοποί του οργανισμού υποστηρίζουν και ευθυγραμμίζονται με την 

αποστολή του οργανισμού, δίχως να εντοπίζονται παρεκκλίσεις ή κίνδυνοι που δύναται να 

παρεμποδίσουν τους σκοπούς αυτούς.  

• Αν διενεργείται επαρκής έλεγχος και πρόβλεψη για την αποτροπή και τον εντοπισμό των 

κινδύνων που δύναται να πλήξουν τον οργανισμό.  

• Αν τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι επαρκή και 

συνάδουν με τα αποδεκτά όρια ανάληψης κινδύνου του οργανισμού.  

• Αν οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους συλλέγονται και κοινοποιούνται εγκαίρως 

σε όλο τον οργανισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό, τη διοίκηση και 

το συμβούλιο να αναλάβουν τις ευθύνες τους.  

 Η ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στον εντοπισμό τον πιθανών κινδύνων που 

μπορούν να πλήξουν τον οργανισμό και συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία του: α) την 

ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών του καταστάσεων και κάθε άλλου δημοσιοποιημένου 

στοιχείου, β) τα περιουσιακά του στοιχεία, γ) την εικόνα του οργανισμού απέναντι σε κάθε 

τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος, δ) την συμμόρφωση του οργανισμού με την κείμενη νομοθεσία 

και κάθε άλλη επιβεβλημένη ρυθμιστική παρέμβαση, ε) την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των οργανωτικών του επιμέρους λειτουργιών και στ) την επίτευξη των ίδιων 

των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. Ιδιαίτερα σημαντική αποστολή του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου είναι η εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρξης απάτης και του τρόπου με τον 

οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης, καθήκον που θα πρέπει να συνδέεται με 

την συμβουλευτική διάσταση της αποστολής του μέσω της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης 

των διοικούντων και κάθε άλλου αρμοδίου σχετικά με τους κινδύνους αυτούς αλλά και 

οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο δύναται να απειλεί τον οργανισμό.  

 Τα Πρότυπα 2200 – 2600 ασχολούνται με τον σχεδιασμό του έργου του εσωτερικού ελέγχου. 

Βάσει των Προτύπων αυτών προβλέπεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν 

και να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό κάθε έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων. Οι 

αντικειμενικοί σκοποί του έργου πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για σημαντικά λάθη, απάτη, 
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μησυμμόρφωση και άλλα είδη έκθεσης σε κινδύνους. Το καθορισμένο εύρος του έργου πρέπει 

να είναι επαρκές για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του έργου. Για τον καθορισμό 

του εύρους του έργου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά συστήματα, τα αρχεία, το 

ανθρώπινο δυναμικό και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

είναι υπό τον έλεγχο τρίτων.  

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους που 

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

της φύσης και της πολυπλοκότητας κάθε έργου, των χρονικών περιορισμών και των 

διαθέσιμων πόρων. Τα προγράμματα του έργου τους θα πρέπει να συνάδουν με τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να 

αναλύονται, να αξιολογούνται και να καταγράφονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες που 

σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή των έργων αυτών. Βάσει του Προτύπου 2320 προβλέπεται 

ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βασίζουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των 

έργων σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις, ενώ θα πρέπει να καταγράφουν και όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται και υποστηρίζουν τα συμπεράσματά τους καθώς και 

κάθε άλλο ελεγκτικό εύρημα.  

 Βάσει του Προτύπου 2340, ορίζεται ότι τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η 

βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το Πρότυπο 2400 προβλέπει την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του έργου τους. Στις κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος, καθώς επίσης και τα σχετικά συμπεράσματα, οι εισηγήσεις 

και τα σχέδια δράσης, ενώ θα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, 

εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και έγκαιρες. Εάν μια τελική κοινοποίηση περιέχει ένα 

σημαντικό λάθος ή παράλειψη, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις 

διορθωμένες πληροφορίες σε όλους αυτούς που έλαβαν την αρχική κοινοποίηση.  

 Τέλος, βάσει του Προτύπου 2600, όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η 

διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν βαθμό κινδύνου στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο 

οργανισμός, τότε ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέμα με την 
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διοίκηση. Εάν το ζήτημα σχετικά με τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου πρέπει να αναφέρει το θέμα στο συμβούλιο προς διευθέτηση.  

  

4.5 Διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου  

 Σύμφωνα με τους Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013), η διενέργεια του έργου του εσωτερικού 

ελέγχου προϋποθέτει την πραγματοποίηση των εξής βημάτων: α) προκαταρκτική έρευνα, β) 

σύνταξη προγράμματος ελέγχου, γ) επιτόπια εργασία, δ) εκθέσεις ελέγχου και ε) 

μεταγενέστερες ενέργειες.  

Προκαταρκτική Έρευνα  

 Η προκαταρκτική έρευνα είναι το πρώτο βήμα της αποτελεσματικής διενέργειας του 

εσωτερικού ελέγχου. Στοχεύει στην συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών που απαιτούνται έτσι ώστε να υποστηριχθεί και να δομηθεί το πρόγραμμα 

ελέγχου καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν. Οι επιμέρους διαδικασίες 

που υλοποιούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή κατά το πρώτο αυτό βήμα (της προκαταρκτικής 

έρευνας) είναι:  

• Προετοιμασία: Επισκόπηση και έλεγχος των σχετικών, με τον έλεγχο, στοιχείων, μελέτη 

παρελθοντικών εκθέσεων ελέγχου και φύλλων εργασίας, αξιολόγηση της συνολικής 

εικόνας του οργανισμού και δημιουργία πλάνου διενέργειας του ελεγκτικού έργου.  

• Κατάρτιση ερωτηματολογίων: Σύνταξη τυποποιημένων ερωτηματολογίων προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της οργάνωσης του συστήματος ελέγχου.  

• Διενέργεια συνεντεύξεων: Πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή 

και των προϊσταμένων των τμημάτων του οργανισμού προκειμένου να επεξηγηθεί ο σκοπός 

του ελέγχου, να καθοριστούν διοικητικά θέματα και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

συνεργασία μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και των εμπλεκομένων.  

• Γνώση των οργανωτικών δομών: Συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού που πρόκειται να ελεγχθούν. 
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Οι πληροφορίες αυτές είναι κρίσιμο να συλλεχθούν για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

και θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερώς τόσο το υλικό, όσο και το άυλο αλλά και το 

ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται σε αυτές.  

• Επαφές με την διοίκηση και το προσωπικό: Αξιολόγηση της διοίκησης μέσω της 

επισκόπησης του έργου της όσον αφορά της αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αδύναμα σημεία, θα πρέπει το έργο του εσωτερικού 

ελεγκτή να προσαρμοστεί αναλόγως έτσι ώστε οι ελεγκτικές διαδικασίες να είναι ανάλογες 

των περιστάσεων.  

• Διενέργεια φυσικής επισκόπησης: Διενέργεια διαδικασιών ελέγχου αυτοπροσώπως από τον 

εσωτερικό ελεγκτή προκειμένου να αποκτηθεί με πληρέστερη εικόνα όσον αφορά τον 

τρόπο λειτουργίας των επιμέρους λειτουργιών του οργανισμού και να διαπιστωθούν άμεσα 

τυχόν προβλήματα και παραλείψεις.  

• Κατάρτιση διαγραμμάτων ροής: Διευκολύνουν τόσο το έργο του εσωτερικού ελεγκτή 

(ειδικά στην περίπτωση επισκόπησης πιο σύνθετων λειτουργιών), όσο και το έργο της 

αναφοράς που θα πρέπει να υποβληθεί προς την διοίκηση και του προϊσταμένους του 

οργανισμού.  

• Εκτίμηση των κινδύνων: Σύνταξη του προγράμματος ελέγχου βάσει αποτελεσματικού 

προσδιορισμού και εκτίμησης των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα. 

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η επαρκής πληροφόρηση ως προς τις υφιστάμενες διαδικασίες 

εκτίμησης των κινδύνων που εφαρμόζει η επιχείρηση (στην περίπτωση που διενεργεί τον 

έλεγχο αυτόν για πρώτη φορά) και να τις αξιολογήσει βάσει ρεαλιστικών εκτιμήσεων.  

• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας: Με το πέρας της 

προκαταρκτικής έρευνας, ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να κοινοποιήσει στην διοίκηση 

του οργανισμού τα ευρήματά του όσον αφορά: α) τις σημαντικότερες αδυναμίες που 

εντοπίστηκαν, β) τα προτεινόμενα βήματα ελέγχου που, κατά την κρίση του, θα πρέπει να 

εφαρμοστούν και γ) εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται προκειμένου να έρθει εις πέρας 

το ελεγκτικό έργο.  
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Σύνταξη Προγράμματος Ελέγχου  

 Στο στάδιο αυτό, ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να προβεί στην σύνταξη του 

μακροπρόθεσμου και του βραχυπρόθεσμου (ετήσιου) προγράμματος ελέγχου. Στο 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταβλητές, όπως το 

μέγεθος του οργανισμού, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξής του και οι σημαντικότερες 

λειτουργίες κάθε οργανωτικής δραστηριότητας. Στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ελέγχου θα 

πρέπει να καθορίζονται η φύση του ελέγχου, οι στόχοι του, ο αριθμός των εργαζομένων που 

εκτιμάται ότι απαιτούνται για την περάτωση των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και το 

εκτιμώμενο κόστος του ελεγκτικού έργου.  

  

Επιτόπια Εργασία  

 Σε αυτό το στάδιο του ελέγχου περιλαμβάνονται όλα οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο 

εσωτερικός ελεγκτής με σκοπό να: α) επιβεβαιώσει την αποτελεσματική εφαρμογή των 

εταιρικών λειτουργιών και εργασιών και β) εντοπίσει εγκαίρως τα όποια σφάλματα και 

παραλείψεις υφίστανται ή/και δύναται να αποτελέσουν σημαντικούς κινδύνους για την 

εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Οι έλεγχοι τεκμηριώσεως των εργασιών εμπεριέχουν τις 

αναλυτικές διαδικασίες και τους λεπτομερειακούς ελέγχους.  

  

Έκθεση Ελέγχου  

 Πρωταρχικός σκοπός της έκθεσης ελέγχου είναι η πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων 

μερών αναφορικά με τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου. Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης 

ελέγχου είναι οι ελλείψεις, τα σφάλματα και οι ανακρίβειες που, τυχόν, διαπιστώθηκαν κατά 

τις ελεγκτικές διαδικασίες. Βάσει των ευρημάτων αυτών η διοίκηση οφείλει να λάβει 

σημαντικές αποφάσεις που θα προσδιορίσουν την πορεία του οργανισμού. Σύμφωνα με τους 

Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013), ένας βασικός σκοπός της διενέργειας του ελέγχου είναι ο 

εντοπισμός των σημείων όπου πρέπει να προωθηθούν βελτιώσεις του συστήματος και συνεπώς, 

όσο νωρίτερα ενημερώνεται η διοίκηση για τα σημεία προτεινόμενων βελτιώσεων, τόσο 
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νωρίτερα θα αποφασισθούν και θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα, επιτυγχάνοντας έτσι 

μεγιστοποίηση του οφέλους του οργανισμού.  

  

Μεταγενέστερες Ενέργειες  

 Αποτελούν τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές προκειμένου να 

αξιολογήσουν την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και το χρόνο εφαρμογής των ενεργειών 

που αποφασίζονται από την διοίκηση, ως αποτέλεσμα των ευρημάτων του ελέγχου. Όσο πιο 

ποιοτική και εμπεριστατωμένη είναι η έκθεση ελέγχου που υποβάλλει ο εσωτερικός ελεγκτής, 

τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι και οι ενέργειες της διοίκησης προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης ή/και της διόρθωσης των υφιστάμενων προβλημάτων ή παραλείψεων. Όσον αφορά 

την επιλογή των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων αλλά και την εφαρμογή αυτών, ο 

συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι αναγκαίος προκειμένου να διασφαλίσει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συμφέρον του οργανισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

  

Σε αντίθεση με τον εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του κατά 

πόσον οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, 

ο εσωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εταιρικών δομών και στην αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας του οργανισμού, μέσω της παροχής ποιοτικών ελεγκτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και μέσω της αποκάλυψης των αδυναμιών, των φαινομένων 

απάτης ή των μη αποτελεσματικών διαδικασιών που δύναται να υπάρχουν ή εντοπίζονται εντός 

του οργανισμού.  

 Όπως και με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εντός του οργανισμού, ο εσωτερικός έλεγχος 

απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό, ορισμό, συνεπή εφαρμογή και έλεγχο για 

να είναι αποτελεσματικός. Ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει την 

αμέριστη συμπαράσταση της διοίκησης προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά το έργο του. 

Σε αντάλλαγμα της εμπιστοσύνης και της στήριξης αυτής, οι εσωτερικοί ελεγκτές προσπαθούν 

με επιμέλεια να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που η διοίκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 

για τον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιρικών στόχων, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

 Η αποστολή του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να αξιολογεί και, όταν είναι απαραίτητο, 

να βελτιώνει, μέσω τεκμηριωμένων συστάσεων, την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών 

ελέγχων των επιχειρήσεων, των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και των συνολικών 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Μια τυπική διαδικασία ελέγχου αρχίζει με την αξιολόγηση των 

τρεχουσών διαδικασιών που εφαρμόζονται εντός του οργανισμού. Εν συνεχεία αναλύονται και 

συγκρίνονται τα αποτελέσματα της ανωτέρω αξιολόγησης με τους στόχους του εσωτερικού 

ελέγχου, προκειμένου να προσδιοριστεί αν τα αποτελέσματα του ελέγχου συμμορφώνονται με 

τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και με τους κείμενους νόμους και 

κανονισμούς. Τέλος, οι ελεγκτές συντάσσουν την έκθεση ελέγχου για να παρουσιάσουν τα 

ευρήματά τους στο διοικητικό συμβούλιο ή στην ελεγκτική επιτροπή, τον Διευθύνοντα 
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Σύμβουλο και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο που σχετίζεται με την 

επιχείρηση/οργανισμό.  

 Η συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ελέγχου και ο σεβασμός των βασικών Αρχών που διέπουν το 

επάγγελμα καθώς και των σχετικών Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας, είναι υψίστης 

σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελεγκτή. Έτσι μόνο θα μπορεί να είναι σε θέση να παράσχει ποιοτικές και 

αξιόπιστες πληροφορίες και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία του οργανισμού στον οποίο 

απασχολείται. Τα Πρότυπα είναι σύμμαχος των εσωτερικών ελεγκτών και είναι ο γνώμονας 

βάσει του οποίου θα πρέπει να πορεύονται καθ’ όλη την πορεία άσκησης του επαγγέλματός 

τους.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα επάγγελμα που περικλείει ένα ευρύτατο πλήθος γνωστικών 

αντικειμένων. Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία εστιάστηκε στην παρουσίαση των Προτύπων 

και των Βασικών Αρχών που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο, απουσίασαν οι αναφορές σε πολλά 

και εξίσου σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο, όπως η συνεισφορά 

του στις διαδικασίες σχεδιασμού της οργανωτικής δομής απέναντι στην διαχείριση των 

κινδύνων, οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την πρόληψη και την ανίχνευση των κρουσμάτων 

απάτης, καθώς επίσης και η ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να είναι 

βασισμένο στον κίνδυνο (risk based auditing).  

 Ενδιαφέροντα θέματα για μελλοντική μελέτη θα μπορούσαν να είναι η επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τον σχεδιασμό του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου που 

να βασίζεται στον κίνδυνο καθώς και η προσέγγισή του για τα επιμέρους σημαντικά τμήματα 

ενός οργανισμού. Η σχέση του εσωτερικού ελεγκτή με τον εξωτερικό ελεγκτή μιας επιχείρησης 

είναι ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα που προσφέρεται για περαιτέρω έρευνα. Ένα 

αποτελεσματικό τμήμα εσωτερικού ελέγχου, είναι δεδομένο, ότι μπορεί να παράσχει 

σημαντική βοήθεια στο έργο του εξωτερικού ελεγκτή και δεν είναι λίγες οι μελέτες που έχουν 

ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Η συνδρομή του εσωτερικού ελέγχου στην ομαλότερη και 

αποτελεσματικότερη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου μπορεί μάλιστα ακόμα και να μειώσει 

σημαντικά το κόστος διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου. Τέλος, τα ίδια τα πρότυπα ελέγχου 

προβλέπουν ότι ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου της υπό έλεγχο επιχείρησης, συνεπώς μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή η σημασία της 



37  

  

αποτελεσματικής οργάνωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η εφαρμογή των Προτύπων 

καθώς και η έρευνα της στήριξης που λαμβάνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές από τις Διοικήσεις 

των οργανισμών στους οποίους απασχολούνται, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξίσου 

ενδιαφέρον θέμα για περαιτέρω μελέτη.  
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