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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικά 

 

 Σε περιόδους όπως η σηµερινή, οι αλλαγές στον επιχειρηµατικό κλάδο της 

Ελλάδας είναι ραγδαίες, οι συγχωνεύεις και οι εξαγορές αυξάνουν συνεχώς, η ανάπτυξη 

των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, η αύξηση των οικονοµικών εγκληµάτων και η 

έλλειψη οργάνωσης των εταιριών είναι η πραγµατική κατάσταση που επικρατεί. 

Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η παρουσία ορκωτών ελεγκτών µε την κατάλληλη και 

πολύχρονη εµπειρία ώστε να µπορέσουν να δώσουν λύση. Με τη γνώση των ειδικών 

κατανοούνται σε βάθος οι τοµείς του εσωτερικού ελέγχου και παρέχονται οι κατάλληλες 

συµβουλές σε εταιρίες βοηθώντας τες να δηµιουργήσουν βιώσιµες επιχειρήσεις.  

  Η απουσία του κατάλληλου Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση  

του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αθέτησης, να προκαλέσει προβλήµατα µεταξύ 

του ανθρώπινου δυναµικού µίας εταιρείας καθώς και να οδηγήσει σε σπατάλη του 

διαθέσιµου προς διαχείριση χρόνου. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ίσως το χρησιµότερο 

εργαλείο στα χέρια της ∆ιοίκησης µιας εταιρίας προκειµένου να επιτύχει καλύτερο έλεγχο 

στο εσωτερικό της. 

 Όπως γνωρίζουµε οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι 

της ελληνικής και διεθνούς οικονοµίας. Πέραν της αριθµητικής υπεροχής τους σε σχέση µε 

τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι περισσότερες θεωρούνται καινοτόµες. ∆υστυχώς όµως ο 

εσωτερικός έλεγχος απουσιάζει σηµαντικά σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, εφόσον τη 

διοίκηση τους αναλαµβάνουν συνήθως οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης µιας και οι 

περισσότερες από αυτές είναι οικογενειακές. Φυσικά ένας ακόµη λόγος είναι η αδυναµία 

υποστήριξης ανεξάρτητου τµήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

 

1.2 Ορισµός και έννοια της Ελεγκτικής 

 

  Η Ελεγκτική µπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους σπουδαιότερους κλάδους της 

λογιστικής. Σχετίζεται µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την 

αποτελεσµατική διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων. Σκοπός της είναι ο έλεγχος του τρόπου 

λειτουργίας που διενεργήθηκε από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους και φυσικά 
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ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται από πρόσωπα που δεν σχετίζονται µε την επιχείρηση 

δηλαδή τους ορκωτούς ελεγκτές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µια έρευνα µε 

αντικειµενικά αποτελέσµατα. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται στα πλαίσια του νόµου από 

ανώνυµες εταιρίες έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί κατά πόσο τα δηµοσιευµένα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της εταιρίας που δέχεται τον έλεγχο είναι αξιόπιστα. 

  Η Αµερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει την 

Ελεγκτική ως «µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονοµικών 

ενεργειών και γεγονότων, µε σκοπό την εξακρίβωση του βαθµού ανταπόκρισης µεταξύ 

αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισµένων κριτηρίων, για τη γνωστοποίηση των 

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

  Σκοπός λοιπόν της ελεγκτικής είναι η πρόληψη και αποκάλυψη αθέλητων ή 

θεληµένων λογιστικών σφαλµάτων και οικονοµικών λαθών, και η εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών δεδοµένων, της πιστοληπτικής ικανότητας και της σωστής 

εφαρµογής των φορολογικών διατάξεων. (Τσακλάγκανος Α. 2001) 

 

1.3 ∆ιακρίσεις της Ελεγκτικής 

 

 Σκοπός της χρηµατοοικονοµικής ελεγκτικής είναι η αξιόπιστη απεικόνιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής οντότητας. Στα πλαίσια της 

χρηµατοοικονοµικής ελεγκτικής είναι ο έλεγχος λειτουργιών και συστηµάτων, η οργάνωση 

και σωστή διοίκηση της επιχείρησης, η εξασφάλιση του απαραίτητου διοικητικού 

πληροφοριακού συστήµατος και άλλα ακόµη. Εποµένως, η ελεγκτική λειτουργία στον 

κλάδο της διοίκησης διαχωρίζεται σε εξωτερική-ανεξάρτητη ελεγκτική, σε εσωτερική 

ελεγκτική και σε κρατική ελεγκτική.  

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε την Εσωτερική ελεγκτική, κατά την οποία ο 

εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τον ίδιο τον οργανισµό από στελέχη τα οποία έχουν 

εξαρτηµένη σχέση µε την επιχείρηση και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των διαδικασιών 

λειτουργίας και την παροχή πληροφοριών στην διοίκηση, ώστε να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου σχετίζεται µε τον τακτικό έλεγχο αλλά και την αξιολόγηση του συνόλου των 

συστηµάτων οργάνωσης της οικονοµικής οντότητας. Σκοποί της εσωτερικής ελεγκτικής 

είναι οι εξής: (Τσακλάγκανος, 2004) 
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•   Η λειτουργία όλων των τµηµάτων της επιχείρησης, εκτελούµενα µε βάση τις 

εντολές της διοίκησης. 

•   Πρόληψη ηθεληµένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών. 

•   Η ανακάλυψη απάτης, ατασθαλιών, λαθών και κενών στην οργάνωση και στον 

τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, που είναι πιθανό να προκαλέσουν την λάθος 

διαχείριση και µεταχείριση των περιουσιακών της στοιχείων ή ακόµη χειρότερα την 

φθορά και την απώλεια τους. 

•   Η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των οικονοµικών καταστάσεων. 

•   Η αξιολόγηση της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, των οποίων τα 

στοιχεία είναι ενδιαφέροντα διότι δείχνουν την πορεία και τις τάσεις που 

επικρατούν στην επιχείρηση. 

  Αξίζει να σηµειωθεί πως, ο εξωτερικός έλεγχος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

πάρει τη θέση του εσωτερικού ελέγχου, εφόσον ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο κυριότερος 

έλεγχος που πρέπει να διεξάγεται στην οικονοµική οντότητα και υπάρχει σε όλες τις 

επιχειρήσεις σε κάποια µορφή. 

 

1.4  Είδη των ελέγχων 

 

Σε κάθε επιχείρηση αρµόζει διαφορετικός έλεγχος. Η διάκριση τους γίνεται µε 

βάση διάφορα κριτήρια. Στον τοµέα της Ιδιωτικής Ελεγκτικής περιλαµβάνονται οι εξής: 

(Καζαντζής Χ. 2006) 

1. Ο ∆ιοικητικός Έλεγχος, έχει ως σκοπό την εξέταση της πραγµατοποίησης των 

στόχων της διοίκησης µέσα στην οντότητα. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί από 

εσωτερικό αλλά και από εξωτερικό ελεγκτή.  

2. Ο Λειτουργικός Έλεγχος, έχει ως σκοπό την εξέταση των λειτουργιών της 

οντότητας, µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης επικοινωνίας ανάµεσα στα επίπεδα 

της διοικητικής ιεραρχίας αλλά και την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

οικονοµικής οντότητας.  

3. Ο Λογιστικός Έλεγχος, έχει ως σκοπό την εξακρίβωση της εγγύτητας, ακρίβειας, 

αντικειµενικότητας, αξιοπιστίας των οικονοµικών στοιχείων, την κατοχύρωση της 

ήπιας εµφάνισης των συναλλαγών, την αποδοτικότητα των οικονοµικών πόρων, την 

αξιολόγηση της νοµιµότητας. 
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4. Οι Έλεγχοι Παραγωγής, έχουν ως στόχο την αποτελεσµατική εφαρµογή των 

διαδικασιών σε όλη την έκταση της παραγωγικής διαδικασίας, οι παραγόµενες 

ποσότητες να είναι αποτέλεσµα του εγκεκριµένου προγράµµατος της διοίκησης, την 

σωστή εκµετάλλευση του µηχανολογικού εξοπλισµού, την σωστή στελέχωση των 

τµηµάτων εταιρίας καθώς επίσης και την τήρηση των όρων του ποιοτικού ελέγχου.  

 

1.5  Σκοπός της εργασίας  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σηµασίας και 

του ρόλου των αρχών και διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Θα δούµε εποµένως την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την αναγκαιότητα 

του συστήµατος εσωτερικού έλεγχου στις επιχειρήσεις, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας 

του. Παρά το γεγονός πως ο εσωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται κυρίως στις µεγάλες 

επιχειρήσεις, η παρουσία του είναι απαραίτητη και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς 

και αυτές παρουσιάζουν αδυναµία διαφύλαξης των περιουσιακών τους στοιχείων και 

πολλές φορές γίνονται παραλήψεις και λάθη θεµιτά ή αθέµιτα. 

 

1.6  ∆οµή της εργασίας  

 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τη δοµή της παρούσας εργασίας, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί ως εξής: 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται επισκόπηση βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται έρευνες 

και απόψεις συγγραφέων για τον εσωτερικό έλεγχο και την λογιστική επιστήµη 

γενικότερα.  

  Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι αδυναµίες 

εσωτερικού ελέγχου, τα βήµατα διενέργειας του, τα µοντέλα συστηµάτων του, και 

γενικότερα η έννοια, ο σκοπός και το περιεχόµενο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

  Επιπλέον, στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τον ορισµό των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο διακρίνονται. Ακόµη θα δούµε τον 

σκοπό και το πως εφαρµόζεται ο εσωτερικός έλεγχος πάνω σε αυτές αλλά και τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν.  

  Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρονται τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήξαµε για τον εσωτερικό έλεγχο, αν δηλαδή η εφαρµογή του επιφέρει θετικά 
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αποτελέσµατα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τέλος συµπεραίνουµε στοιχεία 

σηµαντικά για τον ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών και την επίδραση που ασκούν στις 

επιχειρήσεις, καθώς επίσης προτείνονται θέµατα για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΦΡΑΦΙΑ 

2.1 Εισαγωγικά 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει επισκόπηση βιβλιογραφίας, σχετικά µε τον εσωτερικό 

έλεγχο των οικονοµικών µονάδων, η οποία βασίζεται σε αναφορές και άρθρα συγγραφέων. 

 

2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

  Οι Yahel και Abraham (2015), διενήργησαν έρευνα µε σκοπό να κατανοήσουν 

κατά πόσο επηρεάζεται ο εσωτερικός έλεγχος από τις οργανωτικές δοµές. Στη 

συγκεκριµένη έρευνα µελετάται ο ρόλος των ανώτατων διοικητικών στελεχών, των 

ελεγκτών, και των ελεγχόµενων στην αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού και αύξηση 

των αποδόσεων. Αξιοσηµείωτο είναι, το γεγονός πως η ανώτατη διοίκηση έχει τη 

δυνατότητα να χειριστεί την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

πραγµατοποιήσει την αλλαγή που θέλει, επιτυγχάνοντας έτσι την βελτίωση των 

οργανωτικών µονάδων εξασφαλίζοντας την ηθική, την ικανότητα και την 

αποτελεσµατικότητα.  

Οι Chambers και Odar (2015), εξετάζουν τη δέουσα σηµασία του εσωτερικού 

ελέγχου για την επιχείρηση και την προστασία που µπορεί να της προσφέρει σε ποσοστό 

τόσο µεγάλο που να είναι δυνατό να αποφευχθεί η παγκόσµια οικονοµική κρίση. Παρά το 

γεγονός πως η έρευνα αυτή αµφιβάλει για το έργο του εσωτερικού ελεγκτή, υποστηρίζει 

πως πρέπει να συνεχίσει σταθερά τη λειτουργία του και να φέρει αξιόπιστα αποτελέσµατα, 

καθότι µπορεί να καλυτερεύει συνεχώς. 

Οι Ruse και Susmaschi (2015), υποστηρίζουν πως µε το πέρασµα του χρόνου ο 

εσωτερικός έλεγχος γίνεται όλο και πιο απαραίτητος για µια επιχείρηση. Αυτό φυσικά 

συµβαίνει γιατί πλέον είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την διοίκηση της επιχείρησης, καθώς 

επίσης εκτίνεται σε επιµέρους λειτουργίες πέραν του απλού ελέγχου. Σκοπός της µελέτης 

τους ήταν να εξετάσουν τις επιπτώσεις του εσωτερικού ελέγχου από θεωρητική και 

πρακτική πλευρά.     

Οι Νεγκάκης – Ταχυνάκης (2013), υποστηρίζουν ότι µε την ανάπτυξη και εξέλιξη 

των οικονοµικών οντοτήτων, καθώς επίσης και την επιτυχή λειτουργία τους ως προς την 
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πραγµατοποίηση των σκοπών τους, χρήζεται αναγκαία η αφοµοίωση καινούργιων 

διαδικασιών και λειτουργιών, επιτυγχάνοντας µια συνεχή αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα στην πορεία της επιχείρησης. Όλα τα παραπάνω καθιστούν 

απαραίτητη την επινόηση ενός εργαλείου ελέγχου των λειτουργιών και διαδικασιών των 

οικονοµικών οντοτήτων και φυσικά το εργαλείο αυτό δεν είναι άλλο από τον εσωτερικό, 

οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο ή µε περισσότερη ακρίβεια, «Σύστηµα 

Ελέγχου». 

  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2013), αναφέρει τον εσωτερικό 

έλεγχο ως ανεξάρτητη, αντικειµενική και αµερόληπτη ενέργεια, που δηµιουργήθηκε µε 

σκοπό να συµβουλεύει να επιβεβαιώνει, να δίνει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία της 

επιχείρησης. Ακόµη, συνεισφέρει στο να επιτευχθούν οι σκοποί της επιχείρησης, 

εφαρµόζοντας έναν µεθοδικό τρόπο βαθµολόγησης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, υποστηρίζει πως ο εσωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται σε παγκόσµια βάση και σε 

διεθνείς επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους ως προς 

τους στόχους, την έκταση και τον τρόπο λειτουργίας. Όπως οι επιχειρήσεις διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα έτσι διαφέρει και το νοµικό πλαίσιο παγκοσµίως, κάτι που εναλλάσσει την 

χρήση του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση.  

Οι Zhang και Gao (2012), από έρευνα τους κατέληξαν στο συµπέρασµα πως ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να σταθεί ως αυτόνοµη λειτουργία σε µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει διότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να 

προχωρήσουν σε πρόσληψη έµπειρων εσωτερικών ελεγκτών. Η έρευνα τους στηρίχτηκε 

στην ανεξαρτησία, την επικοινωνία και την κατάρτιση, επιτυγχάνοντας έτσι την αντίληψη 

των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έναντι των δεξιοτήτων 

των εσωτερικών ελεγκτών. 

Οι Cohen και Sayag (2010), ασχολήθηκαν κυρίως µε θέµατα που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Μετά από µελέτες που έκαναν στο 

Ισραήλ σε δηµόσιο αλλά και ιδιωτικό κλάδο, στηριζόµενες σε διευθυντές και εσωτερικούς 

ελεγκτές συµπέραναν πως η ανώτατη διοίκηση και οι τρεις διαστάσεις της 

αποτελεσµατικότητας αλληλοϋποστηρίζονται. Από τα παραπάνω µπορούµε να 

διαπιστώσουµε πως η ανώτατη διοίκηση συντελεί σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνα είχε ως θετικό αποτέλεσµα το γεγονός πως η ποιότητα 

του ελεγκτικού έργου και η οργανωτική ανεξαρτησία ήταν θετικά συνδεδεµένη µε την 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου αλλά και των αποτελεσµάτων που ελέγχθηκαν. 
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Ο Bota-Avram και Pafli (2009), προσπάθησαν να διακρίνουν τα είδη και τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών 

του εσωτερικού ελέγχου. Από την έρευνα αυτή συµπεράθηκε πως, η µέθοδος που θα 

ληφθεί, θα προκύψει από την φύση και της ανάγκες του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί 

ώστε να υπάρξει η ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου που επιθυµούµε. 

Οι Karen και Lehan Jiang (2008), πραγµατοποίησαν έρευνα µε σκοπό να 

µελετήσουν τους λόγους για τους οποίους οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναθέτουν τον 

εσωτερικό έλεγχο σε συνεργάτες τους στο εξωτερικό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

εφαρµόζουν τον εσωτερικό έλεγχο, εποµένως η έρευνα πραγµατοποιήθηκε υπό 

περιορισµούς και έτσι τα αποτελέσµατα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για χώρες του 

εξωτερικού. 

Ο Καζαντζής (2006), παραθέτει ότι πλέον είναι δύσκολο από την διοίκηση της 

οντότητας να παρέχει αυτούσια εποπτεία του προσωπικού, να µεριµνά για την ασφάλεια 

των περιουσιακών της στοιχείων, την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων της και την τήρηση 

των µέτρων που θέτει για την ανάκαµψη της εταιρίας. Η συνολική αυτή αδυναµία της 

διοίκησης ως προς τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οντότητας, κρίνει απαραίτητη την 

λήψη µέτρων και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 

λειτουργία της. Φυσικά αναφερόµαστε στον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος επηρεάζει την 

λειτουργία του ελεγκτικού έργου. Ακόµη θεωρεί πως ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλα 

τα σηµεία της οντότητας και εξυπηρετεί κάθε φορά τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Ύστερα 

από όλα τα παραπάνω συµπεραίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι υπεύθυνος µόνο για 

την πρόληψη λαθών και ατασθαλιών, αλλά και γενικότερα για την σωστή λειτουργία της 

οικονοµικής µονάδας. 

Οι Κάντζος - Χονδράκη (2006), πιστεύουν πως στόχος του εσωτερικού ελέγχου 

είναι να εξετάζει εάν η οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης 

παρουσιάζονται αντικειµενικά και αλάνθαστα στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις, 

µε βάση τον εξωτερικό έλεγχο και την καθορισµένη διοικητική πολιτική. Όσον αφορά τον 

εσωτερικό ελεγκτή σε ατοµικό επίπεδο στόχος του είναι να διατυπώσει την άποψη του για 

την σωστή ή µη απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων 

χρήσης στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Γενικότερα, ο σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η ορθή απεικόνιση της περιουσιακής και κεφαλαιακής 

διάρθρωσης της οντότητας, στον χρόνο που ελέγχθηκε, αλλά και τυχόν εναλλαγές της. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως  η ελεγκτική ως γνωστικό αντικείµενο είναι υπεύθυνη για 
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την ανέλιξη και την επέκταση των αρχών και των µεθόδων λειτουργίας της, καθώς επίσης 

και για άλλα γνωστικά αντικείµενα, τεχνολογίες και επιστήµες. 

Οι Burnady et al. (2006), διεξήγαγαν έρευνα που αφορούσε το πεδίο εφαρµογής 

∆ιεθνή Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. Την έρευνα τους πραγµατοποίησαν µέσω της 

χρήσης ερωτηµατολογίων τα οποία αφορούσαν έµπειρους εσωτερικούς ελεγκτές και 

κατανεµήθηκαν στις περιοχές της Αµερικής, της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής. Το 

αποτέλεσµα της έρευνας ήταν πως οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να υπακούν και να 

συµµορφώνονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, επιτυγχάνοντας έτσι 

οµοιοµορφία στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο στις επιχειρήσεις µεµονωµένα αλλά και σε 

διεθνή επίπεδο.  

Ο Φίλος (2004), υποστηρίζει πώς οι κύκλοι δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης είναι 

αυτοί που βοηθούν στην ευνοϊκότερη οργάνωσή της και στην αποτελεσµατικότερη και 

ευκολότερη χρήση του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται µε την διαχώριση του 

εσωτερικού ελέγχου σε κύκλους δραστηριοτήτων, κάτι το οποίο εξαρτάται από την σειρά 

του αντικειµένου των τµηµάτων και τη ροή των διαδικασιών. 

Ο Παπαστάθης (2003), πιστεύει πως ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να 

χαρακτηριστεί για το µεγάλο εύρος που διαθέτει και το επίπεδο των υπηρεσιών που 

προσφέρει. Πολλές φορές όµως το έργο του υποβαθµίζεται και αδικείται λόγω της µη 

εξειδικευµένης και ακατάλληλης συµπεριφοράς των ελεγκτών και διοικητικών στελεχών.  

Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός έλεγχος δεν ασχολείται µόνο µε τον απλό τυπικό έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων, αλλά εκτίνεται σε κλάδους όπως η φιλοσοφία και η πράξη, 

απαλλαγµένος από περιορισµούς. Αποκτά συµβουλευτικές ικανότητες, διαθέτει 

εκσυγχρονισµένο τρόπο αντίληψης και διακρίνεται για τον διοικητικό και επιχειρηµατικό 

του χαρακτήρα. Από αυτό συµπεραίνουµε πως παρέχεται αξιολόγηση και διερεύνηση σε 

όλα τα επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης, εάν αυτά το έχουν ανάγκη.   

Οι  Read W. and Rama D. (2003), διεξήγαγαν έρευνα, η οποία αφορούσε το σκοπό 

των καταγγελιών των δυσλειτουργιών στους εσωτερικούς ελεγκτές. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια µε σκοπό την συλλογή πληροφοριών από ανωτέρους 

των εσωτερικών ελεγκτών. Τα ερωτηµατολόγια αυτά κατανεµήθηκαν σε 400 αµερικάνικες 

εισηγµένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις µε ετήσια έσοδα άνω των 250.000.000$, από τα 

οποία απαντήθηκαν τα 129. Τα συµπεράσµατα της έρευνας ήταν τα εξής: για τα δύο 

τελευταία χρόνια, το 71% των επικεφαλής εσωτερικών ελεγκτών είχαν καταγγελίες 

δυσλειτουργίας και το 65% αυτών ήταν αληθείς. Οι καταγγελίες αυτές είναι συνδεδεµένες 

µε την εµπλοκή του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο συµµόρφωσης µε τον κώδικα 
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εταιρικής συµπεριφοράς και την υπεράσπιση του εσωτερικού ελέγχου από την ελεγκτική 

επιτροπή. 

Ο Παπάς (1999), υποστηρίζει πως λόγω του ότι η διοίκηση αντιµετωπίζει 

δυσκολίες στο να παρακολουθήσει τις λειτουργίες της επιχείρησης, καθίσταται αναγκαία η 

συµβολή του εσωτερικού ελέγχου. Ακόµη, θεωρεί πως όσο η επιχείρηση αναπτύσσεται και 

µεγαλώνει τόσο η διοίκηση της αδυνατεί να ελέγξει την εργασία και τις ενέργειες του 

εργατικού δυναµικού. Για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα όπως αυτά η διοίκηση πράττει 

µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µπορέσει να υποκαταστήσει την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και φυσικά αναφερόµαστε στο έργο του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Ο Τσακλάγκανος (1997), τονίζει πως ο εσωτερικός έλεγχος δεν αφορά 

αποκλειστικά τις λειτουργίες που πραγµατοποιούνται για την πρόληψη των ατασθαλιών 

και παραπτωµάτων των ατόµων που απασχολεί η επιχείρηση. Αυτή είναι η µια πλευρά του 

εσωτερικού ελέγχου. Η αλήθεια είναι πως εκτός από τις διαχειριστικές, λογιστικές και 

οικονοµικές λειτουργίες της εταιρίας, ο εσωτερικός έλεγχος ασχολείται µε όλες τις 

πολύπλοκες δραστηριότητες της. Αφορά δηλαδή  τις µεθόδους που χρησιµοποιεί η 

διεύθυνση για την κατανοµή καθηκόντων, ευθύνες και δικαιώµατα για κάποιες 

δραστηριότητες όπως οι αγορές, οι πωλήσεις, οι προµήθειες, το εργατικό δυναµικό κ.α.. 

Ακόµη, ο εσωτερικός έλεγχος ασχολείται µε την προετοιµασία, την επαλήθευση και την 

κατανοµή των ειδών επίβλεψης που έχουν να κάνουν µε αναφορές και αναλύσεις, και 

αυτές µε τη σειρά τους δίνουν τη δυνατότητα στα ανώτερα πρόσωπα να ελέγχουν τις 

δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας. Αξίζει να αναφερθεί πως στις αρµοδιότητες 

του εσωτερικού ελέγχου είναι και η χρήση προτύπων παραγωγής, προϋπολογιστικών 

µεθόδων, ερευνών χρόνου και κινήσεων αλλά και η παρατήρηση εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Οι Colbert J. and Alderman W. (1995), διενέργησαν έρευνα που είχε ως σκοπό να 

µελετήσει κατά πόσο γίνεται επιλογή µιας ξεχωριστής προσέγγισης ελέγχου, ανάλογα µε 

το αν είναι αποδοτική και αποτελεσµατική. Αυτό που συµπεράθηκε από την έρευνα είναι 

πως η προσέγγιση που στηρίζεται στις διαδικασίες είναι πιο απλή, ενώ αυτή που στηρίζεται 

στην προσέγγιση που µετράει τον κίνδυνο, είναι πιο αποδοτική. 

  Οι Ziegenfus και Singhapakdi (1994), διενήργησαν µελέτη η οποία αφορούσε τα 

επαγγελµατικά ήθη και αξίες των εσωτερικών ελεγκτών που βασίζονται στον Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Ακόµη ερευνά κατά πόσο ο Κώδικας Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας µπορεί να υπερισχύσει της ατοµικής ηθικής του ελεγκτή, των φιλοδοξιών 
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του αλλά και των αξιών που επιβάλει η εταιρία. Στη συγκεκριµένη µελέτη έλαβαν µέρος 

άτοµα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και συµπεράθηκε πως ο Κώδικας επηρεάζει 

τις αξίες και την ηθική των εσωτερικών ελεγκτών ως προς το καλύτερο. 

Ο Adams (1994), διεξήγαγε έρευνα που αφορούσε την Θεωρία Οργανισµού και τον 

τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να συµβάλλει στην ύπαρξη της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου, αλλά και να συντελέσει στην κατανόηση του σκοπού και των αρµοδιοτήτων που 

φέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές. Ακόµη, αυτή η θεωρία µας δίνει τη δυνατότητα να 

γνωρίζουµε αν η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από διάφορες οργανωτικές 

αλλαγές. Από την θεωρία Οργανισµού προκύπτει εποµένως πως, είναι µια βάση για την 

πλούσια έρευνα, που ευνοεί την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και τον εσωτερικό έλεγχο 

γενικότερα. 

Ο Γρηγοράκος (1989), υποστηρίζει πως ο κύριος σκοπός του ελέγχου είναι η 

οικονοµική διαχείριση της ξένης περιουσίας, εννοώντας την περιουσία ενός φυσικού ή 

νοµικού προσώπου την οποία διαχειρίζεται τρίτο πρόσωπο. Η ανάγκη για τη διαχείριση  

ξένης περιουσίας προέκυψε από τα λάθη των ανθρώπων.  

Ο Gareth Morgan (1980), στην έρευνα του ασχολείται µε τον σκοπό του 

εσωτερικού ελεγκτή, ως προς την πλουραλιστική φύση της οργανωτικής ζωής. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής δρα σε οργανωτικά πλαίσια, όπου το καθήκον του ελεγκτή για τη 

βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και του ελέγχου της χρήσης των πόρων, έχει 

διαφορετικές αντιµετωπίσεις. Η πλουραλιστική φύση της οργανωτικής ζωής, 

αντικατοπτρίζεται στις συγκρούσεις των εσωτερικών ελεγκτών και ελεγχόµενων και είναι 

δύσκολο να αντιµετωπιστεί µε γνωστές µεθόδους όπως αυτή των «Ανθρώπινων Σχέσεων»  

στα προβλήµατα που προκύπτουν. Οι συγκρούσεις µεταξύ των ελεγκτικών και 

οργανωτικών ρόλων είναι εδραιωµένες στην καθηµερινότητα, όπως και στο µέτρο που 

σχετίζεται µε την σύγχρονη αντίληψη του, µέσα στον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή. κατά 

την οποία ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάζεται σε µορφή εποπτείας.  

Οι Meigs et al. (1978), αναφέρουν τον εσωτερικό έλεγχο σαν το σχέδιο της 

επιχείρησης και τις διαδικασίες και µεθόδους που εφαρµόζει η διοίκηση, µε σκοπό την 

αποδοτική συνεργασία της διεύθυνσης, την πρόληψη και την αντίληψη των απατών και 

ατασθαλιών, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την συλλογή των 

απαραίτητων οικονοµικών πληροφοριών στο κατάλληλο χρονικό διάστηµα. 
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Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντικατοπτρίζεται 

µέσα από τις βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναµη της 

οικονοµίας, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Φυσικά υπάρχουν 

βήµατα εξέλιξης για τον εσωτερικό έλεγχο όσον αφορά την πρακτική υλοποίηση των 

διαδικασιών, αλλά και στην κατανόηση του ως βασικό στοιχείο της διοίκησης µιας τέτοιας 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

3.1 Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο 

 

 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που 

αφορά τις λειτουργίες και δραστηριότητες των εταιριών. Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται 

για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Πολλές φορές όµως, η σηµασία του 

στον επιχειρηµατικό χώρο υπονοµεύεται λόγω της άγνοιας των διοικητικών στελεχών. Ένα 

αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να φροντίζει για την πρόληψη των 

παραλήψεων και των λαθών στο εσωτερικό της επιχείρησης, αλλά και στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων που µπορεί να έχουν αυτά στην επιχείρηση 

και στο ευρύτερο περιβάλλον της. 

 

3.2 Ορισµός και έννοια του εσωτερικού ελέγχου 

 

 Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο ορισµός ο ποίος έχει δοθεί 

στον εσωτερικό έλεγχο είναι ο εξής: «Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι µια 

ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασµένη και οργανωµένη, 

ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Μέσω τεχνικών 

και επιστηµονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού 

κινδύνου, τον περιορισµό ή την εξάλειψη του, βοηθώντας τον οργανισµό να εκπληρώσει 

τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους».  

Ακόµη πέραν της πρόληψης σφαλµάτων που προσφέρει ο εσωτερικός έλεγχος, 

βοηθά σηµαντικά και το προσωπικό της επιχείρησης, ως προς την αποτελεσµατικότερη 

άσκηση των καθηκόντων του. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Φυσικά δεν πρέπει να µπερδεύουµε τον εσωτερικό έλεγχο µε τον 

επαναλαµβανόµενο έλεγχο όπως είναι για παράδειγµα η συµφωνία ταµείου, που 

πραγµατοποιείται από τον αντίστοιχο υπάλληλο που ανήκει στα καθήκοντα του και όχι από 

τον εσωτερικό ελεγκτή.  
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3.3 Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, 

διαβεβαιωτική και συµβουλευτική υπηρεσία, η οποία έχει σχεδιαστεί µε τρόπο τέτοιον, 

ώστε να προσδίδει αξία στον οργανισµό καθώς και να βελτιώνει τις διαδικασίες και 

λειτουργίες του. Σκοπός της είναι, να δίνει αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σχετικά µε 

τις επιτεύξεις των εργασιών της επιχείρησης αλλά και για την ελεγκτική διαδικασία. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αυτό που ορίζει τον υπεύθυνο της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου, και φυσικά επιζητά από αυτόν να διαθέτει την απαραίτητη γνώση και 

εξειδίκευση.   

 Πιο συγκεκριµένα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο 

και την εκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 

αλλά και την αποτελεσµατικότητα άλλων µηχανισµών και συστηµάτων. Οι κύριοι στόχοι 

της είναι οι εξής: (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2012) 

• Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν µια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, στην 

οποία η ∆ιοίκηση θα προσφέρει την ανάλογη βοήθεια, ελευθερία και εξουσία. 

• Είναι σηµαντικό να γίνεται γνωστός ο ρόλος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

στην ανώτερη διοίκηση, για την βέβαιη αποδοτικότητα της. 

• Πρέπει να µεριµνά για τον σωστό καταµερισµό της εργασίας και να µην αλλάζει το 

πόστο των εργαζοµένων. 

• Το έργο των εσωτερικών ελεγκτών ξεκινά αφού κανονιστεί και επιτραπεί από την 

∆ιοίκηση.   

• Σκοπός των εσωτερικών ελεγκτών είναι αυστηρά η καθοδήγηση της ∆ιοίκησης και 

όχι η λήψη αποφάσεων για αυτήν. 

    

3.4 Σκοποί και στόχοι εσωτερικού ελέγχου 

  

Σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών στα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή 

και ολοκληρωµένη διεκπεραίωση των καθηκόντων της. Σύµφωνα µε τα πρότυπα του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι: «η βοήθεια προς τα µέλη του οργανισµού στην αποτελεσµατική άσκηση των 

καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει µε 
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αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συµβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις 

ελεγχόµενες δραστηριότητες». 

 Ύστερα από όλα αυτά, συµπεραίνουµε ότι σηµαντικότερος σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η αποτελεσµατικότερη διαµόρφωση του συστήµατος 

διαδικασιών της επιχείρησης, που αφορά την σωστή λειτουργία των οικονοµικών, 

λογιστικών, µηχανογραφικών και πολλών άλλων υπηρεσιών. Ακόµη αφορά, τον σωστό 

διαχωρισµό αρµοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό της επιχείρησης, στην διαφύλαξη 

των περιουσιακών της στοιχείων, στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών της 

βιβλίων, και γενικότερα στην αποτελεσµατική λειτουργία της οικονοµικής οντότητας, µε 

σκοπό την ευηµερία της µακροπρόθεσµα. 

  Επιπλέον, διασφαλίζει την συµµόρφωση των υπαλλήλων της αλλά και των 

συνεργατών της, µε τους κανόνες, τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν την 

επιχείρηση. Η διοίκηση είναι ενήµερη για τα αποτελέσµατα του ελέγχου καθώς και τις 

προτάσεις του για την βελτιστοποίηση της οντότητας. Αφού λοιπόν αξιολογήσει τα 

αποτελέσµατα αυτά, είναι στην κρίση της το αν θα χρειαστεί να εφαρµόσει κάποιες 

αλλαγές για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. 

  Να αναφέρουµε επίσης ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου για 

εταιρίες που είναι εισηγµένες στην χρηµατιστηριακή αγορά, το οποίο και είναι ξεχωριστό 

τµήµα. Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η ορθή λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς να 

πλήττονται τα συµφέροντα των επενδυτών και να διακινδυνεύει η διαφάνεια της 

χρηµατιστηριακής αγοράς.  

 

1.5 Είδη εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε οικονοµικό, διοικητικό, λειτουργικό και σε 

έλεγχο παραγωγής. (Καζαντζής Χ. 2006) 

Οικονοµικοί έλεγχοι, είναι αυτοί που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες 

σχετίζονται µε την ασφάλεια του ενεργητικού και των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και βασίζονται στην επαλήθευση της ακρίβειας, της αντικειµενικότητας και 

της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και την εξασφάλιση της 

νοµιµότητας. Αξίζει να αναφερθεί πως, µε σκοπό τη µείωση των κινδύνων και την σωστή 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιούνται οι εξής έλεγχοι:  
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• Έλεγχοι εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών, οι οποίοι φροντίζουν να 

συµβαδίζουν οι επενδύσεις µε την επενδυτική πολιτική που ισχύει. 

• Έλεγχοι διαθεσίµων, συµµετοχών, καταθέσεων σε τράπεζες και δάνεια, οι 

οποίοι φροντίζουν για την συχνή ενηµέρωση τους και την επαλήθευση των 

υπολοίπων τους. 

∆ιοικητικοί έλεγχοι, είναι αυτοί που αφορούν το οργανωτικό πλαίσιο και τις 

διαδικασίες που σχετίζονται µε τη λήψη αποφάσεων, τη συµµόρφωση σε αυτές και την 

εκτίµηση τους. Σκοπός τους είναι να εξετάζουν και να αξιολογούν, σύµφωνα µε 

αντικειµενικές και επιστηµονικές µεθόδους, την διοικητική αποτελεσµατικότητα της 

οντότητας. Τους ελέγχους αυτούς τους ορίζει η διοίκηση και αποβλέπουν στην 

µεγιστοποίηση των κερδών της και την ορθή διοίκηση των τµηµάτων της. Ακόµη το 

εργατικό δυναµικό αξιολογείται και χρησιµοποιείται µε τρόπο τέτοιον ώστε να 

επιτυγχάνεται το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, καθώς επίσης παρέχεται και η 

απαραίτητη ενηµέρωση των υπαλλήλων αναφορικά µε τους σκοπούς που πρέπει να 

εκπληρωθούν, µε το ελάχιστο κόστος και το καλύτερο κέρδος. 

Λειτουργικοί έλεγχοι, είναι αυτοί που αφορούν το πλαίσιο και τις διαδικασίες 

ελέγχου συµµόρφωσης στις πολιτικές και τον τρόπο λειτουργίας της οντότητας. Στόχος 

τους είναι να αξιολογήσουν το σύστηµα της επιχείρησης που επικρατεί την συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, η ιδέα ανάπτυξης καινούργιων και η ανανέωση κάποιων που έχουν 

παραµεληθεί.  

Έλεγχοι παραγωγής, είναι αυτοί που φροντίζουν για την επίβλεψη της σωστής 

διενέργειας  των διαδικασιών σε όλη την παραγωγική διαδικασία, καθώς επίσης και το να 

συµβαδίζουν, οι ποσότητες προϊόντων που παράγονται µε το πρόγραµµα που επιβάλλει η 

διοίκηση για την δεδοµένη χρονική περίοδο. Επιπλέον εξετάζεται ο τρόπος χειρισµού του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και η σωστή κατανοµή των τµηµάτων όσον αφορά την 

µόρφωση των υπαλλήλων. Άλλη ιδιότητα των ελέγχων παραγωγής είναι να µεριµνούν για 

τον κατάλληλο εξοπλισµό της παραγωγής µε υλικά αγαθά αλλά και σωστή χρήση αυτών, 

τηρώντας πάντοτε τις προϋποθέσεις που θέτει ο ποιοτικός έλεγχος τη δεδοµένη χρονική 

περίοδο.   
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3.6 Κώδικας δεοντολογίας εσωτερικού ελέγχου 

  

Σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου, ώστε να µπορεί να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

επιχείρηση. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται κυρίως στα 

πρότυπα συµπεριφοράς που πρέπει να εφαρµόζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Τα άτοµα που 

αποτελούν το τµήµα εσωτερικού ελέγχου, οφείλουν να συµµορφώνονται στον Κώδικα 

∆εοντολογίας και να καταλάβουν ότι η εφαρµογή του κώδικα βασίζεται στον καθένα τους 

ατοµικά. Και φυσικά σταµατούν το έργο τους σε περίπτωση µη τήρησης του. 

 Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας τα πρότυπα συµπεριφοράς που πρέπει να τηρούν 

οι εσωτερικοί ελεγκτές προβλέπουν τις εξής αρχές: (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013) 

1. Ακεραιότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να λειτουργεί µε υπευθυνότητα, να 

διακατέχεται από ειλικρίνεια και να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 

µπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Και φυσικά πρέπει να αποφεύγεται 

κάθε είδους εµπλοκή του σε παράνοµες δραστηριότητες. 

2. Αντικειµενικότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να δρα µε αντικειµενικότητα 

και αµεροληψία, εκτελώντας µόνο τα καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνος και 

κρατά µια αποστασιοποίηση από ενέργειες που µπορεί να επηρεάσουν την γνώµη 

του για την επιχείρηση. Ακόµη δεν πρέπει να χρηµατίζεται από διάφορα µέλη που 

αποτελούν την επιχείρηση όπως πελάτες προµηθευτές κλπ. τα οποία µπορεί να 

διαστρεβλώσουν το έργο του.  

3. Εχεµύθεια: ο εσωτερικός ελεγκτής δεσµεύεται να χρησιµοποιεί µε προσοχή και 

εµπιστευτικότητα τις πληροφορίες που κατέχει κατά τη διάρκεια του έργου του, 

χωρίς να κρατά αυτές τις πληροφορίες για το προσωπικό του συµφέρον ή ενάντια 

στο συµφέρον της εταιρίας που εκπροσωπεί. 

4. Επάρκεια: ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να χρησιµοποιεί κατάλληλα τα µέσα που 

ορίζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, η νοµοθεσία, η διοίκηση και η 

επιστήµη. Ακόµη στα καθήκοντά του περιλαµβάνεται η συµµόρφωση του στους 

νόµους αλλά και η επιµέλεια του ως προς τα καθήκοντά του. Πρέπει να βρίσκεται 

συνεχώς σε εγρήγορση έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύσει κάθε είδους 

ατασθαλία, λάθος, σπατάλη ακόµη και σύγκρουση συµφερόντων. Επιπλέον σκοπός 

του είναι να παρατηρεί τις καταστάσεις που επικρατούν στην επιχείρηση σε 

διάφορα χρονικά διαστήµατα, βοηθώντας στην πρόληψη διάφορων λαθών και να 
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συζητά ασυνήθιστες ενέργειες µε τον υπεύθυνο της εταιρίας. Να προτείνει 

βελτιώσεις µε βάση τα πρότυπα, εάν φυσικά εντοπιστούν αδυναµίες στο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου. Να αξιολογεί στοιχεία που προκύπτουν. Τέλος να αναβαθµίζει 

συνεχώς την επάρκεια την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 

του. Όλα τα παραπάνω τηρώντας πάντα τους δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες 

και αφιερώνοντας την απαραίτητη γνώση και προσοχή που απαιτείται για να βγάλει 

εις πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί. 

 

3.7  Σκοπός και διαχωρισµός προτύπων εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο σκοπός των προτύπων είναι ο εξής: (The Institute of Internal Auditors 

“Professional Practices Department”, 2013) 

1. Να αναλύσουν τις κύριες αρχές που αφορούν την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου. 

2. Να καθιστούν το γενικό κοµµάτι σύµφωνα µε το οποίο παρέχονται και 

προωθούνται υψηλής σηµασίας δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου. 

3. Να καθιστούν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 

4. Να συµβάλουν στην  προώθηση της εξέλιξης σε οργανωτικές διαδικασίες και 

λειτουργίες. 

Τα πρότυπα χωρίζονται σε τρία µέρη: (The Institute of Internal Auditors 

“Professional Practices Department”, 2013) 

1. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων, είναι αυτά που αφορούν τα χαρακτηριστικά 

των οργανισµών και των ατόµων που πραγµατοποιούν τον εσωτερικό έλεγχο. 

2. Πρότυπα Απόδοσης, είναι αυτά που σχετίζονται µε την εικόνα του εσωτερικού 

ελέγχου και διαθέτουν µέσα µε τα οποία εκτιµάται το έργο του εσωτερικού ελέγχου. 

3. Πρότυπα Εφαρµογής, είναι αυτά που χωρίζουν τα προηγούµενα πρότυπα σε δύο 

ειδικότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα ο έλεγχος απάτης ή ο 

έλεγχος συµµόρφωσης.   
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3.8 Εσωτερικός έλεγχος και ορκωτός ελεγκτής  

 

Σκοπός της ύπαρξης ενός σωστού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ως προς τον 

εξωτερικό ελεγκτή είναι να εξασφαλίζει σε αυτόν ότι τυχόν λάθη και σφάλµατα που 

µπορεί να κλονίσουν το λογιστικό σύστηµα και στοιχεία που προκύπτουν από αυτό 

µπορούν να εντοπιστούν πρόωρα. ∆ιαφορετικά, ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

εφαρµόσει επιπλέον ελεγκτικές διαδικασίες, ιδανικές για την διαχείριση των επιρροών της 

δυσλειτουργίας ή της έλλειψης ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Από τη µεριά του ελεγκτή, είναι απαραίτητη η επακριβής γνώση των χαρακτηριστικών και 

των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου για την αντικειµενική εκτίµηση του. 

     Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου είναι να αποκτήσει 

µια πρώτη εικόνα ο ορκωτός ελεγκτής για να κατανοήσει σε τι βαθµό µπορεί να βασιστεί 

στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και της λειτουργίας της οντότητας και κατά πόσο 

θα χρειαστεί βοήθεια από επιπλέον λειτουργίες και συστήµατα για την διεκπεραίωση του 

έργου του. Τα συστήµατα στα οποία αναφερόµαστε, είναι κατά κύριο λόγο το λογιστικό 

σύστηµα, το µηχανογραφικό σύστηµα και αυτό των εσωτερικών ελεγκτών. Ανάλογα µε το 

πόσο της αξιοπιστίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που θα κρίνει ο ορκωτός 

ελεγκτής θα επηρεαστεί το µέγεθος και η µορφή του ελέγχου. Το πρώτο είδος ελέγχου στο 

οποίο δίνει βάση ο ορκωτός ελεγκτής είναι ο λογιστικός εσωτερικός έλεγχος, που είναι και 

αυτός που επηρεάζει άµεσα τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οι οποίες προέρχονται 

από το λογιστικό σύστηµα. Στη συνέχεια, ο ορκωτός ελεγκτής µπορεί να εξετάσει και τα 

άλλα συστήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της οντότητας, όπως για παράδειγµα 

συστήµατα ποιοτικών ελέγχων, συστήµατα προµηθειών κ.λπ. που επηρεάζουν έµµεσα την 

εγγύτητα του λογιστικού συστήµατος.  

 Ο ορκωτός ελεγκτής, πέραν της βοήθειας που έχει από την πρώτη αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου, οφείλει επίσης να χρησιµοποιήσει την µελέτη του εσωτερικού 

ελέγχου µε σκοπό να εντοπίσει τυχόν λάθη και ατασθαλίες, τα οποία δεν περιλαµβάνονταν 

στον πρωταρχικό στόχο του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. 

 Ο ορκωτός ελεγκτής καλείται να ελέγξει τις λογιστικές καταστάσεις ενός 

λογιστικού συστήµατος το οποίο είτε θα λειτουργεί αποδοτικά και έγκυρα, κάτι που θα 

διευκολύνει το έργο του ελεγκτή σε µεγάλο βαθµό, είτε θα είναι αναποτελεσµατικό και 

ανασφαλές, ακόµη και ανυπόστατο. ∆εδοµένου της αρχικής κατάστασης, όπως είδη 

αναφέραµε ο ορκωτός ελεγκτής θα ευνοηθεί από την σωστή λειτουργία του εσωτερικού 
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λογιστικού ελέγχου και το έργο του θα διεκπεραιωθεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα και 

µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Πολλές φορές η διοίκηση της οικονοµικής οντότητας 

αποζητά το υψηλό επίπεδο της λογιστικής και εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας της 

οντότητας, ύστερα από πραγµάτευση της πληρωµής του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση 

κατά την οποία ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά και 

αξιόπιστα, το έργο του ορκωτού ελεγκτή θα απαιτήσει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και 

φυσικά θα αυξηθεί το ποσό της πληρωµής του ανάλογα µε τον απαιτούµενο έλεγχο που θα 

χρειαστεί επιπλέον. Στην περίπτωση που το λογιστικό σύστηµα µίας οντότητας βρίσκεται 

σε πολύ κακή λειτουργία τότε ο ορκωτός ελεγκτής που έχει τεθεί να διεξάγει τον έλεγχο 

µπορεί να αρνηθεί να τον πραγµατοποιήσει σύµφωνα πάντα µε τα πλαίσια που ορίζει ο 

νόµος ή να βασιστεί στην αδυναµία έκφρασης γνώµης. 

 Όταν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί αποτελεσµατικά και αξιόπιστα ο 

ορκωτός ελεγκτής θα πραγµατοποιήσει τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων µε τη 

βοήθεια δειγµατοληπτικών ελέγχων των µεγεθών που υπάρχουν σε αυτές. Κάτι τέτοιο 

απαιτεί και την εφαρµογή στη λογιστική πρακτική και διαδικασία του ελεγχόµενου των 

γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών. Όταν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι µη 

αποτελεσµατικό και αναξιόπιστο, ο ορκωτός ελεγκτής µπορεί να πραγµατοποιήσει µόνο 

ευρύ έλεγχο, ο οποίος µπορεί να επιβεβαιώσει όλες τις συναλλαγές και αλλαγές των 

µεγεθών και στοιχείων, και είναι ικανός να περιορίσει τις απαιτήσεις σε τεκµήρια ώστε να 

εκφέρει άποψη ο ορκωτός ελεγκτής. Η διεξαγωγή ενός ευρύ ελέγχου είναι εξαιρετικά 

δύσκολη να εφαρµοστεί και γίνεται µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις που µπορεί να καλυφτεί 

το οικονοµικό κόστος.  

 

3.9 Μελέτη συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και µέσα µελέτης αυτού 

 

Η µελέτη και η εκτίµηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι αναπόσπαστο 

κοµµάτι της ελεγκτικής διαδικασίας. Η µελέτη µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ενδιάµεσο 

χρόνο ή πριν το κλείσιµο των βιβλίων της οικονοµικής οντότητας. Η τελειοποίηση της 

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου δεν µπορεί να είναι οριστική, η µόνη περίπτωση που 

της επιτρέπει να οριστικοποιηθεί είναι να ολοκληρωθεί µε τον κανονικό έλεγχο. Αυτό 

αποτελεί ένα µέσο µε το οποίο θα µπορέσει να εκτιµηθεί το εύρος των επιπτώσεων τυχόν 

λαθών του εσωτερικού ελέγχου στις λογιστικές καταστάσεις της οντότητας. Τα λάθη αυτά 

εντοπίζονται στο αρχικό µέρος της αξιολόγησης και βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια 
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διεκπεραίωσης του ελέγχου. Στο τελευταίο µέρος, επισηµάνονται και ενδεχόµενες άλλες 

συστάσεις, που αφορούν ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου και εποµένως 

καταγράφονται σε επιστολή που παραδίδεται στην διοίκηση. 

 Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα ξεκινήσει η µελέτη του εσωτερικού ελέγχου 

αλλά και το εύρος της καθορίζετε από την έκταση της οικονοµικής οντότητας .Ο τρόπος 

λειτουργίας µιας επιχείρησης µεγάλου µεγέθους στο εσωτερικό της, είναι πιθανό να 

αυξάνει εξαιτίας του µεγέθους της, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που χρήζει απαραίτητη 

την εφαρµογή ενός αξιόπιστου και άξιου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για την 

λειτουργία της και φυσικά αυτό είναι και το απαιτούµενο στην εκτίµηση του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Ορισµένες επιχειρήσεων, µικρού µεγέθους είναι πιθανό να µην διαθέτουν το 

κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αλλά δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης να ασκεί άτυπα έναν τέτοιο έλεγχο µε τη βοήθεια ενός αξιόπιστου και 

ειδικευµένου µέλους της. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι εν γνώσει του ορκωτού ελεγκτή, 

έτσι ώστε να εκφέρει την άποψη του σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου που έχει 

πραγµατοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη. Η δυσκολία που αντιµετωπίζει ο ορκωτός ελεγκτής µε 

τις µεσαίες επιχειρήσεις είναι πως µπορεί να πληρούν τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις 

και ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου  όπως οι µεγάλες επιχειρήσεις, δεν είναι όµως ικανές 

ακόµη να υποστηρίξουν σωστά ένα πλήρες σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται και σε οικονοµικά θέµατα αλλά και στην µη επαρκή εµπειρία των επιχειρήσεων. 

Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση των µεσαίων επιχειρήσεων, δηµιουργείται σηµαντικό 

πρόβληµα ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µελέτη και η αξιολόγηση 

του εσωτερικού ελέγχου. Αντίθετα, στην περίπτωση της µικρής επιχείρησης ή της µεγάλης, 

ο ορκωτός ελεγκτής γνωρίζει εξ αρχής είτε ότι δεν διαθέτουν κάποιο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, είτε ότι υπάρχει ένα πλήρη και αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

αντίστοιχα. 

 Ο χρόνος και το εύρος στο οποίο πραγµατοποιείται η µελέτη του εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζονται από αρκετούς παράγοντες. Τέτοιου είδους παράγοντες µπορεί να 

είναι: Τα χρόνια τα οποία υπάρχει η επιχείρηση, διότι στην περίπτωση που είναι 

καινούργια στην αγορά χρειάζεται συχνή οργάνωση. Η διεξαγωγή ελέγχων σε παλαιότερες 

περιόδους από τον ίδιο ορκωτό ελεγκτή ή την ίδια ελεγκτική εταιρία καθιστά αµέσως τη 

διαδικασία πιο εύκολη και γρήγορη. Τέλος, η παρουσία ή µη τµήµατος εσωτερικών 

ελεγκτών µπορεί να συµβάλει θετικά ή αρνητικά, σύµφωνα µε την επιβάρυνση της µελέτης 

και εκτίµησης του εσωτερικού ελέγχου. 
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 Για την διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου ο ορκωτός ελεγκτής έχει τη δυνατότητα 

να εκτελέσει τον έλεγχο µε τον δικό του τρόπο, διαφορετικά χρησιµοποιεί τον τρόπο που 

ορίζει η ελεγκτική. Ο τρόπος του ελέγχου που ορίζει η ελεγκτική βιβλιογραφία αφορά 

ορισµένες πηγές πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την περιγραφή των 

λειτουργιών της επιχείρησης στην οποία διεξάγεται ο έλεγχος και ο ορκωτός ελεγκτής 

είναι υποχρεωµένος να επικεντρώσει την προσοχή του σε αυτές ώστε να καταλήξει στα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Οι πηγές αυτές είναι: (Παπαστάθης Π. 2003) 

• Τα εγχειρίδια οργάνωσης, διαδικασιών και περιγραφής άλλων καθηκόντων. 

• Η σωστή διοίκηση του λογιστηρίου, εννοώντας τον τρόπο µε τον οποίο 

παρουσιάζεται στα οργανογράµµατα αλλά και η επισήµανση των λειτουργιών της 

επιχείρησης. 

• Συνεδριάσεις του ορκωτού ελεγκτή µε διοικητικά στελέχη της επιχείρησης αλλά 

και µε µέλη της που µπορούν να θεωρηθούν χρήσιµα, κατά την άποψη του ελεγκτή.  

• Φάκελοι ελέγχου παλαιότερων χρόνων. 

• ∆ιερεύνηση του καταστατικού της εταιρίας, των πρακτικών της γενικής 

συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου. 

• Εξέταση, παρακολούθηση και άνεση του ορκωτού ελεγκτή µε τις λειτουργίες και 

διαδικασίες της εταιρίας, καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις της. 

     

3.10 Βήµατα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου  

 

Η εφαρµογή των ελεγκτικών διαδικασιών πραγµατοποιείται µε τις ίδιες αρχές. Τα 

βήµατα που ακολουθούνται για την πραγµατοποίηση του εσωτερικού ελέγχου είναι τα 

εξής: (Νεγκάκης, Ταχυνάκης 2013) 

1. Προκαταρκτική έρευνα: H οποία αποτελεί το πρώτο βήµα την διεκπεραίωσης του 

εσωτερικού ελέγχου και σχετίζεται µε την συλλογή πληροφοριών και δεδοµένων, που 

αποσκοπεί στην δηµιουργία ενός προγράµµατος ελέγχου που θα καθορίζει εκτενώς τις 

διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. 

Τα στάδια που θα αναφερθούν στην συνέχεια, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν από τον εσωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής 

έρευνας. Σε µεταγενέστερους ελέγχους, κάποια στάδια µπορούν να παραλειφθούν, εάν 

οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες κατά την άποψη του εσωτερικού ελεγκτή. 

α) Προετοιµασία. Οι διαδικασίες που αποτελούν την προετοιµασία είναι οι εξής: 
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• το άνοιγµα (σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται πρώτη φορά) ή η 

ενηµέρωση (σε περίπτωση συνεχόµενου ελέγχου) του µόνιµου φακέλου, 

• η µελέτη προηγούµενων φύλλων εργασίας και εκθέσεων ελέγχου που έχουν 

να κάνουν µε την ίδια ή παρεµφερή δραστηριότητες ή τοµείς  

• η αξιολόγηση της οργάνωσης της δραστηριότητας που ελέγχεται µέσα από 

οργανογράµµατα και έντυπα που φέρουν ευθύνη. 

• Η δηµιουργία καταστάσεων υπενθύµισης, στις οποίες αναγράφονται τα 

στάδια που οφείλουν να ακολουθήσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Στα δεξιά 

των εντύπων αυτών υπάρχει κενός χώρος, τον οποίο συµπληρώνει ο 

εσωτερικός ελεγκτής µε το όνοµα του, την ηµεροµηνία διενέργειας της 

εργασίας και το φύλλο εργασίας, στο οποίο είναι αρχειοθετηµένη η εργασία 

αυτή.  

β) ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίων. Τα συγκεκριµένα αποσκοπούν στην αξιολόγηση 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που επικρατεί. Τα ερωτηµατολόγια αυτά, τα 

οποία χρησιµοποιούνται για να έχει µια γενική εικόνα για την κατάσταση που 

επικρατεί στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ο ελεγκτής, µπορεί να έχουν είτε 

πρόχειρη είτε τυποποιηµένη µορφή. Πιο συχνά συναντάµε ερωτηµατολόγια 

τυποποιηµένης µορφής, τα οποία είναι πιο δύσκολο να καταρτιστούν στην αρχή αλλά 

στη συνέχεια είναι πού πιο εύκολη η προσαρµογή τους. 

γ) ∆ιενέργεια αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων.  Οι συναντήσεις αυτές 

γίνονται ανάµεσα στον εσωτερικό ελεγκτή και στον υπεύθυνο της δραστηριότητας 

που θα ελεγχθεί και πρέπει να καθορίζεται από πριν για συγκεκριµένο χρόνο. 

Εποµένως, ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να ενηµερώσει εκ των προτέρων τον 

διευθυντή του τµήµατος στο οποίο θα πραγµατοποιήσει την προκαταρκτική έρευνα. 

Ο σκοπός των αρχικών συναντήσεων είναι η εξήγηση του σκοπού του ελέγχου, ο 

καθορισµός διοικητικών θεµάτων και η καλύτερη δυνατή συνεργασία. 

δ) Γνώση του τρόπου λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας. Στο 

στάδιο αυτό της έρευνας ο ελεγκτής πρέπει να συλλέξει όσες περισσότερες 

πληροφορίες µπορεί για την δραστηριότητα που θα ελέγξει. Ανάµεσα σε αυτές τις 

πληροφορίες περιγράφονται και οι εξής διαδικασίες σε οδηγό διαδικασιών:  

• Καθορισµός ειδικών έργων 

• Καθορισµός σχεδίων για τυχόν εφαρµογή στο µέλλον 
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• Καθορισµός των οργανωτικών αλλαγών που διενεργήθηκαν πρόσφατα ή 

κατά τη διάρκεια που µεσολάβησε από τον περασµένο έλεγχο 

• Έκταση και τρόπος µεταφοράς εξουσίας και αρµοδιοτήτων, τυπικά και 

άτυπα 

• Έντυπα που χρησιµοποιούνται για την διεκπεραίωση των διαδικασιών, 

άτοµα που σχετίζονται µε τη διαδικασία και την τεκµηρίωση της εργασίας. 

 

ε) Γνώση της διοίκησης και του προσωπικού που συµµετέχει στη 

δραστηριότητα.  Από τα αποτελεσµατικότερα µέτρα ελέγχου σε µια επιχείρηση 

είναι η ύπαρξη σωστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. ∆ηλαδή γνώση, πρόσβαση και 

επίβλεψη των δραστηριοτήτων. Στα καθήκοντα του ελεγκτή στο στάδιο της 

προκαταρκτικής έρευνας περιλαµβάνεται και η αξιολόγηση της διοίκησης, από την 

οποία εξαρτάται ο βαθµός των ελεγκτικών διαδικασιών που θα εφαρµοστούν. 

µειονεκτήµατα που µπορεί να συναντήσει ο εσωτερικός ελεγκτής στον τρόπο 

διοίκησης µιας δραστηριότητας είναι: 

• Ανάθεση ευθυνών χωρίς την αντίστοιχη εξουσία 

• Σπατάλη του χρόνου της διοίκησης σε προβλήµατα παρά στην πρόληψη και 

αποφυγή αυτών 

• ∆ηµιουργία φόβου στο προσωπικό 

• Άγνοια των καθηκόντων που εκτελεί κάθε υπάλληλος 

• Έλλειψη συστήµατος επαναπληροφόρησης 

• Έλλειψη επιπλέον υπαλλήλων για την αντικατάσταση τυχόν απουσίας ή 

αποχώρησης  

στ) ∆ιενέργεια φυσικής επισκόπησης. Η φυσική επισκόπηση βοηθά στο να 

κατανοήσει κανείς πως λειτουργεί ένα µέρος της επιχείρησης και πως προκύπτουν τα 

προβλήµατα. ∆ίνει στον ελεγκτή µια εικόνα των εργασιών που πραγµατοποιούνται 

σε κάθε δραστηριότητα. Η φυσική επισκόπηση εφαρµόζεται σε δύο στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο, ο εσωτερικός ελεγκτής αποκτά µια πρώτη εικόνα µέσα από µια 

περιφορά στους χώρους δραστηριότητας. Στη συνέχεια, ο εσωτερικός ελεγκτής κάνει 

µια συνοπτική καταγραφή την λεγόµενη «walk-through». 

ζ) Κατάρτιση διαγραµµάτων ροής διαδικασιών. Αυτά αποτελούν ένα µέσο στα 

χέρια του εσωτερικού ελεγκτή που τον βοηθάνε να αποκτήσει µια γενική εικόνα 

αλλά και να επιλύσει πιο περίπλοκες λειτουργίες. Πέρα της εικόνας που προσφέρει 
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στον ίδιο σκοπός είναι να µπορέσει να µεταφέρει αυτή την εικόνα και στους 

προϊσταµένους του. 

η) Εκτίµηση των κινδύνων. Ο εσωτερικός έλεγχος βασίζεται στο πρόγραµµα 

ελέγχου, το οποίο καταρτίζεται µετά την αξιολόγηση των κινδύνων κάθε 

δραστηριότητας. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει ακριβής πληροφορίες για τη διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνων από την εταιρία, για να ξέρει ποια είναι η θέση της για την 

αντιµετώπιση τους. Εποµένως η εκτίµηση κινδύνων είναι από τα βασικότερα στάδια 

στο έργο του ελεγκτή. 

θ) Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προκαταρκτικής έρευνας. Στο τέλος της 

προκαταρκτικής έρευνας, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλέον σε θέση να εκφέρει 

ολοκληρωµένη άποψη για την δραστηριότητα που ελέγχει και στη συνέχεια να 

προχωρήσει στην επιλογή  του ανάλογου προγράµµατος ελέγχου. Ακόµη καθήκον 

του είναι να καταγράψει στα φύλλα εργασίας του και να παρουσιάσει στους 

προϊσταµένους του τα εξής: αναφορά των κύριων αδυναµιών που εντοπίστηκαν, 

βήµατα ελέγχου που προτείνει ο ίδιος, εκτίµηση του ελεγκτικού χρόνου που 

απαιτείται και τέλος εκτίµηση των ηµεροµηνιών-προθεσµιών για την ολοκλήρωση 

του ελέγχου και της έκθεσης. 

 

2. Σύνταξη προγράµµατος ελέγχου:  

Όσον αφορά τον προγραµµατισµό του εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής δηµιουργεί ένα  

πλάνο ελέγχου σε ετήσια αλλά και µακροπρόθεσµη βάση, όπου σηµειώνει χαρακτηριστικά 

της λειτουργίας του τµήµατος που θα ελέγξει.  

  Το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα έχει ως περιεχόµενο τη µορφή και την ουσία του 

ελέγχου, που εξαρτώνται από το µέγεθος, τον ρυθµό ανάπτυξης, το είδος της επιχείρησης, 

τις βασικές δραστηριότητες και τους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν. Όλα αυτά πριν 

την διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας.  

  Το ετήσιο πρόγραµµα έχει ως περιεχόµενο την ακριβή περιγραφή των λειτουργιών 

κάθε ελεγκτικού έργου. Αναλυτικότερα, αναφέρει το στόχο του ελέγχου, τον αριθµό του 

εργατικού προσωπικού που θα χρειαστούν για την επίτευξη του έργου, γίνεται ένας 

προϋπολογισµός του κόστους και τέλος εκτιµάται ο χρόνος που θα διαρκέσει το έργο. 

  Κατά την αρχική εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου, ο εσωτερικός ελεγκτής 

αξιολογεί το πρόγραµµα, µε σκοπό να προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα όσα γίνονται στην 

πράξη. 
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3. Επιτόπια εργασία 

Επιτόπια εργασία είναι το έργο που εκτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής, για να 

πραγµατοποιήσει τα στάδια που επιβάλλει ο έλεγχος. Η «επιτόπια εργασία» δεν σηµαίνει 

απαραίτητα πως ο έλεγχος οφείλει να γίνει στο χώρο της δραστηριότητας που ελέγχεται. 

Υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής των ελεγκτικών εργασιών και στο γραφείο του 

εσωτερικού ελεγκτή. Ακόµη, η προκαταρκτική έρευνα µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο 

µέρος όπου ελέγχεται η δραστηριότητα, χωρίς να θεωρηθεί ως «επιτόπια εργασία». 

Οι έλεγχοι που περιλαµβάνονται στην «επιτόπια εργασία» είναι οι εξής: (Νεγκάκης, 

Ταχυνάκης 2013) 

• Έλεγχοι διαδικασιών. Αυτοί επιβεβαιώνουν την αποτελεσµατική λειτουργία των 

διαδικασιών. Σε αυτούς τους ελέγχους υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος 

αποπροσανατολισµού των στόχων και σκοπών της εταιρίας και είναι οι παρακάτω: 

� Έλεγχοι εγκρίσεων, µε σκοπό την επιβεβαίωση και αξιολόγηση των 

εγκρίσεων που παίρνονται στη διεξαγωγή των λειτουργιών 

� Έλεγχοι διενέργειας εργασιών, µε σκοπό την αξιολόγηση της ροής των 

εργασιών που γίνονται για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση των 

λειτουργιών 

� Έλεγχοι διαφύλαξης της περιουσίας, µε σκοπό την εξασφάλιση της 

διαφύλαξης και αποτελεσµατικής αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα. 

• Έλεγχοι τεκµηριώσεως εργασιών. Αυτοί υπάρχουν για τον εντοπισµό σφαλµάτων 

το συντοµότερο δυνατό και την εύρεση τρόπων βελτίωσης. Αντίθετα οι έλεγχοι 

διαδικασιών έχουν ως στόχο την αξιολόγηση της πρόληψης των σφαλµάτων, από 

το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Στους συγκεκριµένους ελέγχους υπάρχει κίνδυνος 

µη ανίχνευσης του λάθους και διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: (Νεγκάκης, 

Ταχυνάκης 2013) 

� Αναλυτικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν: α) Συγκρίσεις, µεταξύ 

αριθµητικών στοιχείων µε στοιχεία προηγούµενων χρόνων, των 

προϋπολογισµών και του συγκεκριµένου κλάδου. Επί της συνέχειας 

δικαιολογούνται οι τάσεις και οι αποκλίσεις. β) Ανάλυση αριθµοδεικτών, 

οι οποίοι µας υποδηλώνουν στοιχεία σχετικά µε την αποδοτικότητα, την 

ρευστότητα και την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας. γ) Χονδρικοί 
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υπολογισµοί, µέσα από τους οποίους ο εσωτερικός ελεγκτής προσπαθεί να 

υπολογίσει ένα εύρος στο οποίο κυµαίνονται άλλα µεγέθη. 

� Λεπτοµερειακοί έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν: α) Παρακολούθηση των 

περιουσιακών στοιχείων. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε σύντοµα χρονικά 

διαστήµατα µεταξύ τους και βοηθούν τον ελεγκτή να ελέγξει ότι η 

περιουσία της εταιρίας είναι ίδια µε την αναγραφόµενη στα βιβλία της. β) 

Επιβεβαιωτικές απαντήσεις από ειδικούς, είτε είναι µέλη της εταιρίας, είτε 

όχι. γ) Επιβεβαιωτικές απαντήσεις από τρίτους, οι οποίες έχουν 

αποδεικτική ισχύ ως ελεγκτικές µαρτυρίες. δ) Εξέταση αναλύσεων 

λογαριασµών και δεδοµένων. ε) Εξέταση συµφωνιών λογαριασµών, 

γίνεται όταν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάµεσα στην 

επιχείρηση µε άλλα πρόσωπα. στ) Έλεγχος παραστατικών. Λόγω του ότι 

είναι χρονοβόρα διαδικασία την αναλαµβάνουν οι βοηθοί των εσωτερικών 

ελεγκτών, κατέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες. ζ) Επιβεβαίωση 

αριθµητικών πράξεων, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µαζί µε άλλες 

ελεγκτικές εργασίες. η) Έλεγχος διαχωρισµού περιόδων. Είναι αναγκαίο 

να διατηρείται ο διαχωρισµός των περιόδων όπως ορίζει ο νόµος και η 

διοίκηση, έτσι ώστε να υπάρχει λογιστική ορθότητα, διοικητική 

πληροφόρηση αλλά και αποφυγή προστίµων. 

 

4.Έκθεση ελέγχου 

 

  Η έκθεση ελέγχου είναι από τις βασικότερες πληροφορίες για το έργο του 

εσωτερικού ελεγκτή αλλά και για το επαγγελµατικό τους επίπεδο. 

  Σκοπός της έκθεσης ελέγχου είναι η ενηµέρωση της διοίκησης για τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Ακόµη, οφείλει να συµβουλέψει την διοίκηση να πράξει µε 

τρόπο τέτοιον, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Στους σκοπούς αυτούς 

πρέπει να δίνεται έµφαση όταν πραγµατοποιείται η έκθεση ελέγχου και ο εσωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να προσέχει τα εξής: 

• Ο ξεκάθαρος προσδιορισµός της διαδικασίας ή του σηµείου που χρειάζεται 

βελτίωση, αποτελεί την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση. 
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• Η πραγµατική και πειστική υποστήριξη των συµπερασµάτων και η απόδειξη αυτών 

και της σηµασίας τους, αποτελεί τον πιο βέβαιο τρόπο πειθούς αυτών που θα 

εξετάσουν την έκθεση. 

• Η παρουσίαση δηµιουργικών και εφικτών προτάσεων του εσωτερικού ελεγκτή 

βοηθά στο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να φτάσουµε στο ζητούµενο 

αποτέλεσµα, το οποίο θα είναι και το καλύτερο εφικτό. 

  Συµπεραίνουµε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι η ενηµέρωση της διοίκησης για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου, πρέπει να γίνεται µε τη βοήθεια της έκθεσης ελέγχου, η οποία 

πρέπει να είναι υπογεγραµµένη, να εκπροσωπεί συγκεκριµένη δοµή, περιεχόµενο και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια επείγουσα λήψη µέτρων, 

υπάρχει το περιθώριο να γίνει προφορική ερµηνεία των αποτελεσµάτων του ελέγχου, αλλά 

φυσικά στην πορεία θα πραγµατοποιηθεί και γραπτή έκθεση. 

  Το διαβιβαστικό σηµείωµα έχει ως στόχο την σύντοµη παρουσίαση στους 

πολυπράγµονες αποδέκτες της έκθεσης των εξής θεµάτων: α) του ελεγκτικού έργου που 

διενεργήθηκε, β) των συµπερασµάτων που κατέληξε ο εσωτερικός ελεγκτής, γ) των 

προτάσεων του εσωτερικού ελεγκτή για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων του 

ελέγχου, δ) µιας γενικής εικόνας για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που ελέγχθηκε.  

 Όταν υπάρχει σύστηµα βαθµολόγησης των ελεγχόµενων δραστηριοτήτων, ο 

βαθµός του ελεγκτή πρέπει να εµφανίζεται στο διαβιβαστικό σηµείωµα, στο οποίο πρέπει 

να εµφανίζεται και ο βαθµός της προηγούµενης περιόδου. Σε περιπτώσεις όπου τα 

ευρήµατα είναι πολλά, στο διαβιβαστικό σηµείωµα παρουσιάζονται τα βασικότερα από 

αυτά. 

  Σηµαντικός στόχος της διεξαγωγής του ελέγχου είναι η ανίχνευση σηµείων που 

πρέπει να διενεργηθούν βελτιώσεις του συστήµατος, εποµένως θα βοηθούσε να 

ενηµερωνόταν η διοίκηση για τα σηµεία που χρειάζονται βελτίωση το συντοµότερο 

δυνατό, έτσι ώστε τα διορθωτικά µέτρα να ληφθούν στον αντίστοιχο χρόνο, 

επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την οικονοµική οντότητα. 

 

5.Μεταγενέστερες ενέργειες  

 

  Με τον όρο «µεταγενέστερες ενέργειες» αναφερόµαστε στη διαδικασία όπου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν την επάρκεια, την αποτελεσµατικότητα και το χρόνο 
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εφαρµογής των ενεργειών που αποφασίζει η διοίκηση, ως αποτέλεσµα των ευρηµάτων των 

εσωτερικών ελεγκτών αλλά και των εξωτερικών ελεγκτών. 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταγενέστερων ενεργειών προέρχεται από το έργο 

των εσωτερικών ελεγκτών και καταλήγει σε µορφή έκθεσης ελέγχου. Η ποιότητα και 

αποτελεσµατικότητα της έκθεσης ελέγχου που παραδίδεται στη διοίκηση, εξαρτάται από 

την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται. Η λήψη των 

διορθωτικών µέτρων αποτελείται από δύο µέρη: α) την επιλογή των κατάλληλων 

διορθωτικών µέτρων, και β) την εφαρµογή τους. 

 Η συµµετοχή των εσωτερικών ελεγκτών στην επιλογή των κατάλληλων 

διορθωτικών µέτρων είναι ίδια µε την υποβολή των κατάλληλων προτάσεων 

αντιµετώπισης των αποτελεσµάτων του ελέγχου, όπως περιγράφονται στην έκθεση 

ελέγχου, αντίθετα η συµµετοχή των εσωτερικών ελεγκτών στην εφαρµογή των 

επιλεγµένων διορθωτικών µέτρων είναι ίδια µε την ολοκλήρωση της προσπάθειας για ένα 

καλά οργανωµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

  Ανάλογα µε τη σπουδαιότητα και το χαρακτήρα των ευρηµάτων, τα διορθωτικά 

µέτρα µπορεί να κυµαίνονται από ένα µικρό µέχρι ένα µεγάλο εύρος και περιλαµβάνουν: 

α)τροποποίηση υπάρχουσας διαδικασίας, β) δηµιουργία νέας διαδικασίας, γ) ανάθεση 

πρόσθετων αρµοδιοτήτων, δ) κατάλληλο διαχωρισµό καθηκόντων, αποφεύγοντας τυχόν 

συγκρούσεις συµφερόντων, ε) ενσωµάτωση πρόσθετου ή διαφορετικού µέτρου ελέγχου, 

και στ) συνυπολογισµοί οικονοµικών µεγεθών. 

 

3.11 Ορισµός, σκοπός, περιεχόµενο συστήµατος εσωτερικού ελέγχου  

 

Ως Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζεται ένα οργανωµένο και ορθά 

διαµορφωµένο σύστηµα λειτουργιών και διαδικασιών που θέτει η οικονοµική µονάδα, 

στοχεύοντας στην εκτέλεση και στην τήρηση ορισµένων αρχών και πολιτικών, 

εξασφαλίζοντας έτσι ευνοϊκές καταστάσεις για την ίδια. Αποτελεί ένα οργανωτικό σχέδιο 

για κάθε κλάδο που περιλαµβάνει. Πιο αναλυτικά µε τον όρο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

εννοούµε: (Ηλεκτρονική σελίδα υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών) 

1. Σωστή δόµηση των υπηρεσιών και λειτουργιών της επιχείρησης  

2. Σωστή κατανοµή καθηκόντων στο προσωπικό 

3. Εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών, µε σκοπό την συρρίκνωση των 

σφαλµάτων κατά την πραγµατοποίηση των συναλλαγών, την ακρίβεια και 
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αξιοπιστία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την 

αποτελεσµατική διαφύλαξη αυτών.  

Ο ρόλος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ζωτικής σηµασίας για την 

επιχείρηση, αν σκεφτεί κανείς, πως είναι η λειτουργία που διαδίδει όλες τις πληροφορίες, 

τις εντολές και τις αντιδράσεις προς την διοίκηση, αλλά και σε όλους τους επιµέρους 

κλάδους που έχουν διοικητικό ρόλο. Έχει άµεση σχέση µε τον τρόπο οργάνωσης και τους 

κανόνες λειτουργίας της οικονοµικής οντότητας. Ο βαθµός στον οποίο εφαρµόζεται ένα 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σε µια οικονοµική µονάδα, εξαρτάται από ορισµένους 

παράγοντες οι οποίοι µπορεί να είναι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών ή η µόρφωση και 

η ειδίκευση του προσωπικού. Φυσικά για την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ευθύνη φέρει η διεύθυνση της οικονοµικής µονάδας που 

ελέγχεται.  

   Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικοί σκοποί του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, οι οποίοι είναι οι εξής: (Παπαστάθης Π. 2003) 

1. Να καθίσταται ως το όργανο της διοίκησης, που θα χρησιµοποιηθεί για την 

πραγµατοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί, αλλά και να 

δίνει τα περιθώρια αξιολόγησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων και την 

σύγκριση τους σε σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί αρχικά.  

2. Να δίνει την δυνατότητα εκµετάλλευσης και κατάλληλου χειρισµού των 

διαθέσιµων οικονοµικών πόρων, την σωστή αξιοποίηση των παραγωγικών 

µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και την αποτελεσµατική 

φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα 

στοχεύει και στην εξυπηρέτηση των συσχετιζόµενων µε αυτή. 

3. Να αποτελείται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηµατικής  

συµπεριφοράς που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες απαιτήσεις, 

επιτυγχάνοντας την καλύτερη διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου και 

την ευηµερία και µακροζωία της οντότητας. 

4. Να κάνει σωστό καταµερισµό των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεων στα 

τµήµατα της επιχείρησης και τους εργαζοµένους που τα αποτελούν. Ακόµη 

να βοηθά στην αποτελεσµατική συνεργασία των υπαλλήλων µέσω της 

σωστής ρύθµισης των σχέσεων τους. 

5. Να εξασφαλίζει την γνωστοποίηση, κατανόηση και εφαρµογή των 

αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων στα στελέχη της οικονοµικής οντότητας, 
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καθώς επίσης να τηρούνται από όλα τα ιεραρχικά κατανεµηµένα µέλη της 

µε βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί.  

6. Να µεριµνά για την εφαρµογή ειδικών δικλίδων ασφαλείας ελέγχου, ούτως 

ώστε να καταφέρει τον συντονισµό και την ευνοϊκή σχέση ανάµεσα στις 

λειτουργίες του.  

Στο τελευταίο κοµµάτι θα παρουσιαστεί το περιεχόµενο του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, το οποίο µπορεί να αποτελείται από ένα σύνολο συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων χρήσιµα για την σωστή λειτουργία µιας επιχείρησης. Τα συστήµατα αυτά 

είναι: (Παπαστάθης Π. 2003) 

• Πολιτική αγορών και προµηθειών σε όλα τα επίπεδα και τις κατηγορίες 

• Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση εσωτερικού – εξωτερικού για όλες τις 

κατηγορίες πελατών 

• Οργανόγραµµα, το οποίο θα είναι ανεπτυγµένο και θα εφαρµόζεται σε όλα τα 

επίπεδα της ιεραρχίας, αλλά και διαχωρισµός των λειτουργιών σε κύριες και 

δευτερεύουσες. Σκοπός του οργανογράµµατος είναι να διαχωρίζει µε ακρίβεια η 

περιοχή για την οποία είναι υπεύθυνο κάθε τµήµα και τοµέας. 

• Ολοκληρωµένο καταστατικό, συνεχώς ενηµερωµένο, το οποίο θα παρουσιάζει 

και θα διασαφηνίζει το αντικείµενο εκµετάλλευσης, εργασίας και τους σκοπούς 

της οικονοµικής οντότητας.  

• Οργανωτικό πλαίσιο ανάλυσης καθηκόντων ανά τµήµα και ανάπτυξη 

διαδικασιών, τα οποία θα σχετίζονται µε το έργο όλων των ιεραρχικών επιπέδων. 

• Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος προγραµµατισµός, για κάθε δραστηριότητα, µε 

ανάλογο απολογισµό, έµφαση αποκλίσεων και επεξήγηση αυτών. 

• Καθορισµός στρατηγικών σχεδιασµών και στόχων αλλά και µέσα εφαρµογής 

αυτών µέσω χρονοδιαγράµµατος, µε σκοπό να εξασφαλίζεται το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα. 

• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών και οµολόγων.  

• Ενέργειες διευθέτησης εξουσιοδοτηµένων ορίων αποδοχής δαπανών. 

• ∆ιαδικασίες εισφορών και διαχείριση τους, αλλά και χειρισµός των ίδιων και 

ξένων κεφαλαίων.      

• Στρατηγικές και πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν µακροχρόνιες και 

βραχυχρόνιες επενδύσεις, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα 

αποτελέσµατα. 
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• Έγκυρο σύστηµα  «M.I.S» µε διευρυµένους επιχειρησιακούς ορίζοντες που θα 

βοηθήσει στην ανανέωση των επιθυµητών στόχων.  

• Έγκυρο µηχανογραφηµένο σύστηµα, δοµηµένο µε τρόπο τέτοιον ώστε να 

προσφέρει σωστή πληροφόρηση και να διαφυλάσσει τα αρχεία. 

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαχείρισης αποθεµάτων. 

• Κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης, µε σκοπό την κατανοµή ευθυνών σε όλα 

τα µέλη της ιεραρχικής πυραµίδας εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική 

λειτουργία της. 

• Σύστηµα εξουσιοδότησης στελεχών που σχετίζεται µε την εσωτερική λειτουργία 

της επιχείρησης αλλά και την διευθέτηση ζητηµάτων εκπροσώπησης της, 

απέναντι σε τρίτα πρόσωπα.  

• Μέσα έγκρισης δανείων για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις, αλλά και 

εξόφληση αυτών. 

• Εφαρµογή συστήµατος ελέγχου διαδικασιών, ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

• Εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής προστασίας, για την πρόληψη τυχόν 

λαθών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της οντότητας, µε βάση τις 

περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές. 

• Ενέργειες που αποσκοπούν στην φορολογική ενηµέρωση, φορολογικές 

υποχρεώσεις, απόδοση φόρων και δικαιώµατος φορολογικών απαλλαγών. 

• Προστασία του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας, 

όπου παρουσιάζονται µε ακρίβεια τα µέσα και οι τρόποι ασφάλειας τους. 

• ∆ιοίκηση µηχανολογικού εξοπλισµού, παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών. 

• Πολιτική πρόσληψης υπαλλήλων, κοινωνικών παροχών, µισθοδοσίας, 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, εκτίµησης και αξιοποίησης. Με άλλα λόγια 

αποτελεσµατικός χειρισµός των εργαζοµένων.  

• Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος είναι κοµµάτι του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

και απαραίτητος για την εκτίµηση της αποδοτικότητας της οικονοµικής 

οντότητας, καθώς και για τα υπόλοιπα συστήµατα και λειτουργίες του. 
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• Άλλες δραστηριότητες που διακατέχει η επιχείρηση και κύριος σκοπός τους είναι 

να σιγουρέψουν την ολοκλήρωση των αντικειµενικών στόχων και προσπαθειών 

της. 

 

3.12 Αρµοδιότητες και αρχές της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου  

    

Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής: (Νεγκάκης, 

Ταχυνάκης 2013) 

 

• Φροντίζει ώστε, τα µέλη της οντότητας να συµβαδίζουν  µε τις θεσπισµένες 

διαδικασίες της διοίκησης και της οικονοµίας της, αλλά και την 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και την εγκυρότητα των πληροφοριών.  

• Γνωστοποιεί στη διοίκηση της επιχείρησης τα αποτελέσµατα του ελέγχου, 

παρέχοντας τις συµβουλευτικές του ικανότητες και καταλήγει στην υλοποίηση των 

αποφάσεων που έχουν παρθεί από τη διοίκηση.  

• Εξετάζει την πληρότητα, την αξιοπιστία και ακρίβεια των λογιστικών εγγράφων και 

βιβλίων, καθώς επίσης και των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

• Αξιολογεί τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαµβάνει η διοίκηση της 

επιχείρησης, το κατά πόσο ακολουθείται η ακριβής εφαρµογή αυτών, αλλά και τη 

συµµόρφωση, των µελών της επιχείρησης και γενικότερα της επιχείρησης, µε την 

νοµοθεσία και κυρίως µε τη νοµοθεσία της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

• Αξιολογεί την επικοινωνία και συνεργασία που αναπτύσσεται µεταξύ των µελών 

της επιχείρησης σε όλα τα τµήµατα της και κατά πόσο οι σχέσεις αυτές είναι 

αποτελεσµατικές για την οικονοµική οντότητα. 

• Παρακολουθεί την διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης και προαγωγής των 

υπαλλήλων. 

• Υπολογίζει το κόστος κάθε τµήµατος της εταιρίας ξεχωριστά, και ελέγχει αν αυτό 

είναι µέσα στα προβλεπόµενα πλαίσια του προϋπολογισµού που έχει γίνει, 

κρίνοντας έτσι αν υπάρχει κέρδος ή ζηµία στην επιχείρηση. Και φυσικά, προτείνει 

βελτιώσεις όπου κρίνει απαραίτητο.    

• Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων σε σχέση µε τις προβλέψεις που έχουν 

γίνει εξ’ αρχής. 
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• Εξετάζει τη διαχείριση επιχειρηµατικού κινδύνου και την πηγή προέλευσης του, 

προτείνοντας τρόπους επίλυσης και αντιµετώπισης. 

• Ελέγχει τις διαδικασίες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και αν 

κριθεί απαραίτητο πραγµατοποιείται καταµέτρηση για την απόδειξη της ύπαρξής 

τους. 

• Πραγµατοποιεί ελέγχους µε ειδικό σκοπό αφού ζητηθεί από της διοίκηση της 

εταιρίας. 

• Συνεργάζεται µε τη διοίκηση της επιχείρησης αλλά και τους εξωτερικούς ελεγκτές 

για την πραγµατοποίηση τακτικών και έκτακτων εξωτερικών ελέγχων. 

• Έχει ενεργή δράση στην οργάνωση, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή 

διαδικασιών και λειτουργιών που αφορούν τη µηχανοργάνωση και την 

πληροφορική. 

• ∆ιεξάγει έλεγχο που εξασφαλίζει την τήρηση όσων έχουν αναφερθεί σε διάφορες 

ενηµερώσεις και των επιχειρηµατικών σχεδίων της επιχείρησης, ως προς τα 

κεφάλαια που δαπανήθηκαν.  

• ∆ιενεργεί έλεγχο που σχετίζεται µε τη νοµιµότητα αµοιβών και παροχών προς τα 

διοικητικά στελέχη, σε σχέση µε τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων. 

• Παρακολουθεί τις σχέσεις και τις συναλλαγές µεταξύ της επιχείρησης µε άλλες 

επιχειρήσεις και µε τα µέλη του διοικητικού Συµβουλίου. 

 

Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο στοχεύει 

στις παρακάτω αρχές: (Picket S. 2005) 

 

• Σωστή λογιστική οργάνωση και ανάλογη µηχανογραφική υποστήριξη. 

• Ακριβή διαχωρισµό µεταξύ των βασικών λειτουργιών, που είναι η συναλλακτική, η 

διαχειριστική και η λογιστική. Σηµαντικό κριτήριο είναι πως οι λειτουργίες αυτές 

δεν πρέπει να σχετίζονται µεταξύ τους, αλλά και τα πρόσωπα που τις ασκούν να 

είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. Λέγοντας ανεξάρτητα εννοούµε να µην υπάρχει 

κάποια φιλική ή οικογενειακή σχέση. 

• Ανάθεση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και ευθυνών σε κάθε υπάλληλο της 

επιχείρησης. Κάθε ένας από αυτούς πρέπει να δείξει την ανάλογη προσήλωση, 

ικανότητα, υπευθυνότητα ώστε να φέρει εις πέρας το καθήκον που του έχει 

ανατεθεί. Φυσικά καθένας από τα άτοµα του προσωπικού επιτρέπεται να 
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ασχολείται µόνο µε µια αρµοδιότητα, δεν µπορεί δηλαδή ταυτόχρονα να είναι και ο 

ταµίας αλλά και ο λογιστής της επιχείρησης. 

•  Απαραίτητη λήψη µέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και 

των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας και απαγόρευση της πρόσβασής υπαλλήλων 

που δεν σχετίζονται µε αυτά. 

• Έκδοση στοιχείων για κάθε συναλλαγή, κάθε στοιχείο θα πρέπει να είναι 

αριθµηµένο και επικυρωµένο από το κατάλληλο πρόσωπο αλλά και σωστή 

λογιστική καταγραφή.   

• Τακτική επαλήθευση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αλλά και των 

λογαριασµών της, από άτοµο που δεν σχετίζεται µε την λογιστική παρακολούθηση 

και την τήρηση λογαριασµών.  

 

3.13 Χρησιµότητα και αναγκαιότητα εσωτερικού ελέγχου  

 

Όσο οι επιχειρήσεις αυξάνουν σε µέγεθος και ο τρόπος λειτουργίας τους γίνεται 

όλο και πιο πολύπλοκος, τόσο και η διοίκηση τους γίνεται πιο δύσκολη. Ο µεγάλος 

αριθµός υπαλλήλων και τα πληθώρα τµήµατα και διευθύνσεις που περιλαµβάνει µια 

επιχείρηση στη σηµερινή εποχή, δεν µπορούν να διοικηθούν χωρίς την βοήθεια σύγχρονων 

µεθόδων διοίκησης και τεχνολογίας. Υπάρχουν µέσα µε τα οποία η διοίκηση έχει τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει οικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες, να εκτιµήσει την 

αποδοτικότητα της οικονοµικής οντότητας και να πάρει τις σωστές αποφάσεις ως προς 

αυτήν.  

Η εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών σχετίζεται άµεσα µε τις τρέχουσες 

διαδικασίες, τον επαναλαµβανόµενο έλεγχο και την εκτίµηση αυτών. Σε αυτό το κοµµάτι 

γίνεται κατανοητή η σηµασία της παρουσίας του επαναλαµβανόµενου εσωτερικού 

ελέγχου, για την εξακρίβωση της επίτευξης των στόχων αλλά και σε ποιο βαθµό 

εφαρµόζονται οι προϋποτιθέµενες στρατηγικές από τα µέλη και τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Ακόµη, είναι απαραίτητο να γίνεται κατανοητό αν επιτυγχάνονται οι 

προσδοκώµενες αποδόσεις, κατά πόσο εφαρµόζονται οι απαιτούµενοι υπολογισµοί για την 

εξακρίβωση αποκλίσεων που µπορεί να δηµιουργηθούν και τέλος, η γνωστοποίηση αυτών 

στους υπευθύνους για να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα.     

Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος δίνει στη διοίκηση την εγγύηση και την σιγουριά 

για την αλάνθαστη τήρηση των λογιστικών της βιβλίων και την αντικειµενική απεικόνιση 
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των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου εποµένως, 

φαίνεται να έχει εξαιρετική σηµασία για τις πολύπλοκες επιχειρήσεις που κυριαρχούν στο 

σήµερα, αφού τους δίνει την δυνατότητα µιας αποδοτικής λειτουργίας και υψηλής 

παραγωγικότητας. Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος µόνο για την σωστή 

λειτουργία της επιχείρησης αλλά και για το έργο του εξωτερικού ελεγκτή. Τα 

αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου και ο βαθµός της ποιότητας τους, είναι η πρώτη 

εικόνα που θα έχει ο ορκωτός ελεγκτής για την επιχείρηση και αυτή που θα λάβει υπόψη 

του ώστε να κατασταλάξει στο πρότυπο και τη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Ο 

ορκωτός ελεγκτής οφείλει να εκτιµήσει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό να 

κατανοήσει τον βαθµό εγκυρότητας των λογιστικών βιβλίων και οικονοµικών 

καταστάσεων που καλείται να ελέγξει και να επιλέξει το πρόγραµµα και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου.        

 

3.14   Χαρακτηριστικά αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου  

 

 Όλες οι επιχειρήσεις είναι διαφορετικές και η κάθε µια έχει τις δικές της ανάγκες, 

γι’ αυτό και δεν µπορούν να καλυφθούν όλες από ένα ιδανικό σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου. Ο έλεγχος µπορεί να επηρεάζεται από διάφορα χαρακτηριστικά όπως, το µέγεθος 

της επιχείρησης, την δοµή και τους στόχους της, τη φύση των εργασιών κ.α. µπορούµε 

όµως να πούµε πως ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τα 

εξής χαρακτηριστικά: (Τσακλαγκάνος 2005) 

1. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο, 

2. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης αρµοδιοτήτων και ευθυνών, 

3. Λογιστική διάρθρωση  

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού 

5. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου  

6. Ικανή και δραστήρια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου. 

 

1. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο  

 Απαραίτητη προϋπόθεση ενός πλήρες συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η 

παρουσία ενός καλά οργανωµένου σχεδίου, το οποίο καθορίζει µε ακρίβεια τα καθήκοντα 

και τις ευθύνες των τµηµάτων της οικονοµικής οντότητας. ∆ύο από τους βασικότερους  
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παράγοντες του οργανωτικού σχήµατος µιας επιχείρησης είναι η φύση των εργασιών και 

το µέγεθος της οικονοµικής οντότητας. Ένα σωστά δοµηµένο οργανωτικό σχήµα είναι 

απαραίτητο να µεριµνά για την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, την διαφύλαξη 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, την εγκυρότητα των λογιστικών στοιχείων 

και την πραγµατοποίηση των συναλλαγών όπως προϋποθέτουν οι κανόνες και οι 

στρατηγικές της οικονοµικής µονάδας.    

 

2.Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης αρµοδιοτήτων και ευθυνών 

Κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη από ένα σύστηµα εκχώρησης εξουσίας, 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Με αυτόν τον τρόπο τα άτοµα που απαρτίζονται στην 

επιχείρηση αποκτούν συγκεκριµένο ρόλο σε αυτήν. Στο πρώτο στάδιο του συστήµατος 

αυτού οι µέτοχοι ασκούν εξουσία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αυτό στη συνέχεια στον 

Πρόεδρο, στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το Γενικό ∆ιευθυντή και στα υπόλοιπα στελέχη 

της επιχείρησης. Όταν η εκχώρηση της εξουσίας εφαρµόζεται µέχρι και τα πιο 

χαµηλόβαθµα τµήµατα της επιχείρησης, τότε επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη και 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία αυτής. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, οφείλει να σχηµατίσει υπεύθυνους υπαλλήλους και να µεριµνά για την 

εκχώρηση της εξουσίας, των αρµοδιοτήτων και των ευθυνών, για την διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων, για την συχνή σύγκριση των συναλλαγών και βιβλίων µε τα 

περιουσιακά στοιχεία και τέλος για την ορθή καταγραφή των συναλλαγών.  

  

3.Λογιστική διάρθρωση 

 Ένα επιτυχηµένο λογιστικό σύστηµα, οφείλει να υπολογίζει την λειτουργικότητα 

και αποτελεσµατικότητα των οργανωτικών µονάδων. Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει 

να παραθέτει ένα τέτοιο σύστηµα είναι τα εξής: 1) διάγραµµα λογαριασµών, 2) εγχειρίδιο 

λογιστικών στόχων και διαδικασιών, 3) αριθµητικά εσωτερικά έγγραφα, 4)περιγραφή 

θέσεων, 5) πρωτοβάθµιους λογαριασµούς ελέγχου, 6) έλεγχο εισερχόµενων στοιχείων και 

τις διαδικασίες που τα αναλύουν. 

 

4.Σύγχρονη πολιτική προσωπικού  

Η επιτυχία ενός συστήµατος εξωτερικού ελέγχου επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό 

από τα άτοµα που εργάζονται στην επιχείρηση και εκτελούν τις λειτουργίες του 

συστήµατος αυτού. Λαµβάνοντας υπόψη κάτι τέτοιο, πρέπει να υιοθετούνται σύγχρονες 
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πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν την πρόσληψη των υπαλλήλων, µε την εκπαίδευση 

και την επίβλεψή τους.  

 

5.Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου 

Στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου τεράστιο ρόλο παίζει η παρουσία των 

ελεγκτών. Σκοπός του προσωπικού του εσωτερικού ελέγχου είναι η εκπλήρωση των 

στόχων του τµήµατος. Ένας εξωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την εξέταση των 

διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου αλλά και για την σωστή λειτουργία αυτού. Όταν ο 

εσωτερικός ελεγκτής δεν έχει την ελευθερία που χρειάζεται για να εκτελέσει το έργο που 

του ανατίθεται, αναµενόµενο είναι να µειωθεί η σηµαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

µέσα στην οικονοµική µονάδα. Για να αποφευχθούν τυχόν αµφιβολίες ως προς την 

ακεραιότητα των διαδικασιών, είναι προτιµότερο η επίβλεψη του προσωπικού του 

εσωτερικού ελέγχου να αναλαµβάνεται ολοκληρωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από 

τον Πρόεδρο της οικονοµικής µονάδας.    

 

6.Ικανή και δραστήρια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου 

Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου απαρτίζεται από λίγα άτοµα και η θέση του είναι 

χαµηλότερη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Μια ικανή επιτροπή εσωτερικού ελέγχου έχει 

καθήκον να συστήνει τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, να καθορίζει τον σκοπό του 

ελέγχου και να ερευνά τα αποτελέσµατα του. Μια τέτοια δραστήρια επιτροπή ελέγχου, που 

αποτελείται από υπεύθυνα και εξειδικευµένα άτοµα αναβαθµίζει το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου.   

 

3.15 Αδυναµίες συστήµατος εσωτερικού ελέγχου  

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι αρχές που χαρακτηρίζουν τον εσωτερικό έλεγχο 

µπορεί να παραβιαστούν, κάτι που µπορεί να συµβεί σκόπιµα ή από αµέλεια. Για 

παράδειγµα, ο διαχωρισµός των ευθυνών και καθηκόντων ανάµεσα στα τµήµατα και τους 

υπαλλήλους είναι άσκοπος εάν παρατηρηθεί εξαπάτηση µεταξύ τους. Λανθασµένη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου παρατηρείται ακόµη όταν η διοίκηση εµπλέκεται στα 

καθήκοντα του µε σκοπό να καλύψει ατασθαλίες ή παραλείψεις. Ας µην ξεχνάµε πως ο 

εσωτερικός έλεγχος εξαρτάται σηµαντικά από τον ανθρώπινο παράγοντα, εποµένως, 
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απροσεξίες, παραλείψεις, δυσκολία κατανόησης οδηγιών, όπως και λάθη στις αξιολογήσεις 

συµβάλλουν στην δηµιουργία ενός µη αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Άλλες αδυναµίες που παρουσιάζει ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής: 

(Τσακλάγκανος Α. 2005) 

• Ανεπαρκή µέτρα διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων. 

• Λάθος σχεδιασµός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

• Έλλειψη υπευθυνότητας και ελέγχου.  

• Αρνητική διάθεση διόρθωσης σφαλµάτων από προηγούµενο έλεγχο. 

• Έλλειψη εφεδρικών µηχανηµάτων εσωτερικού ελέγχου.  

• Ελεγκτική µαρτυρία για µη επίτευξη στόχων στη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Παράλειψη καθορισµού καθηκόντων.  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητο να διεξάγεται από επαγγελµατίες ορκωτούς 

ελεγκτές ή πιστοποιηµένους εσωτερικούς ελεγκτές, που θα κατέχουν την απαραίτητη 

γνώση και εξειδίκευση, αλλά θα χαρακτηρίζονται και από ακεραιότητα και αµεροληψία. 

Έτσι εξασφαλίζεται η αντιµετώπιση των κινδύνων και η επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

4.1. Εισαγωγικά 

 

  Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καταλαµβάνουν πλέον το µεγαλύτερο κοµµάτι της 

αγοράς σε σχέση µε τις υπόλοιπες οικονοµικές µονάδες, τόσο σε ποσοστό όσο και σε 

καινοτοµία. Μπορούµε να τις θεωρήσουµε µε βεβαιότητα την κινητήρια δύναµη της 

οικονοµίας, αν σκεφτεί κανείς πως παραχωρεί ένα µεγάλο ποσοστό θέσεων εργασίας, 

διευρύνουν τους επιχειρηµατικούς ορίζοντες και συµβάλουν στον τρόπο εξέλιξης της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική 

ανάπτυξη και την παραγωγή καθώς επίσης µπορούµε να πούµε πως αποτελούν ένα µέσω 

έναρξης νέων επιχειρήσεων, καινοτόµων ιδεών και εφαρµογών και ευέλικτων 

επιχειρηµατιών προγραµµάτων.  

 

4.2. Ορισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η διάκρισή τους  

 

Ο πρώτος κοινός ορισµός για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις δόθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996, ο οποίος όµως εφαρµόστηκε από τον Ιανουάριο του 2005. Ο 

ορισµός τους σχετίζεται µε τον κύκλο εργασιών τους, τον αριθµό των εργαζοµένων τους 

και τα ακαθάριστα στοιχεία του ενεργητικού. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εποµένως 

πρέπει να έχουν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και ο κύκλος εργασιών τους να µην 

υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην ξεπερνά 

τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

  Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις διακρίνονται επίσης σε τρεις τύπους, η διάκριση τους 

γίνεται µε βάση τη σχέση τους µε άλλες επιχειρήσεις και τη συµµετοχή αυτών στο 

κεφάλαιο, το δικαίωµα ψήφου ή το δικαίωµα άσκησης κυρίαρχης επιρροής: (Ηλεκτρονική 

σελίδα Ινστιτούτου µικρών επιχειρήσεων) 

1.Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, είναι αυτές οι οποίες δεν κατατάσσονται σε κάποιον 

από τους δύο άλλους τύπους επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση θεωρείται ανεξάρτητη όταν: 

• ∆εν έχει συµµετοχή 25% η και µεγαλύτερη σε κάποια άλλη επιχείρηση, 

• ∆εν κατέχεται άµεσα κατά 25% ή και περισσότερο από άλλη επιχείρηση, ή δηµόσιο 

οργανισµό, ή επιχειρήσεις σχετιζόµενες µεταξύ τους, 



[41] 

 

• ∆εν συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς και ούτε είναι µέρος λογαριασµού 

άλλης επιχείρησης, η οποία συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς. 

  Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις, όπως η κατηγορία επενδυτών «επιχειρηµατικοί άγγελοι», 

η επιχείρηση µπορεί να παραµείνει ανεξάρτητη εφόσον υπερβεί το όριο του 25%. 

2.Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, είναι αυτές οι οποίες έχουν χρηµατοοικονοµικές 

εταιρικές σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να ασκούν άµεσο ή έµµεσο έλεγχο η µια 

στην άλλη. Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες, ούτε και συνδεόµενες. 

Λέµε ότι δύο επιχειρήσεις είναι συνεργαζόµενες όταν: 

• Η συµµετοχή της µίας στην άλλη είναι από 25% µέχρι κάτω του 50% 

• Η άλλη επιχείρηση έχει συµµετοχή από 25% µέχρι κάτω του 50% στην αιτούσα 

επιχείρηση 

• Η αιτούσα επιχείρηση δεν συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς, που 

συγκαταλέγουν την άλλη επιχείρηση και δεν συγκαταλέγεται µέσω ενοποίησης 

στους λογαριασµούς της, ούτε σε κάποια συνδεόµενη µε την αιτούσα. 

  3.Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις, αποτελούν την οικονοµική κατάσταση 

επιχειρήσεων που είναι κοµµάτι µιας οµάδας, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου του 

κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, ή µέσω της ικανότητας άσκησης επιρροής σε µια 

επιχείρηση. Ο τύπος αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι τόσο συχνός και διαφέρει από τους 

δύο άλλους τύπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων µε σκοπό 

την αποφυγή της δύσκολης ερµηνείας εκ µέρους τον επιχειρήσεων. Εποµένως κάθε 

επιχείρηση είναι ενήµερη πως υποχρεούται να συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς, ή 

πως συµπεριλαµβάνεται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς µιας άλλης επιχείρησης µέσω 

ενοποίησης. 

 

4.3 Ο εσωτερικός έλεγχος στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις   

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει αποκτήσει µε τα χρόνια δεσπόζουσα σηµασία στον 

τρόπο λειτουργίας και εξέλιξης, όχι µόνο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αλλά και 

γενικότερα όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου µεγέθους. ∆εδοµένου της οικονοµικής 

κρίσης που αντιµετωπίζει αυτή την περίοδο η κοινωνία µας, είναι επόµενο οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις να απασχολούνται µε θέµατα όπως ο µελλοντικός σχεδιασµός και η επέκταση 

τους. Τα προβλήµατα αυτά προσπαθούν να καταπολεµήσουν και να διαχειριστούν τα µέλη 

των επιχειρήσεων αυτών, γι αυτόν ακριβώς τον λόγω είναι απαραίτητο το σύστηµα 
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εσωτερικού ελέγχου. Χωρίς την βοήθεια του εσωτερικού ελέγχου οι επιχειρήσεις αυτές 

αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήµατα µε συνέπεια και αποτυγχάνουν.    

 

4.4 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µικροµεσαίων επιχειρήσεων  

 

 Όπως κάθε είδος επιχείρησης, έτσι και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα τους είναι τα εξής: 

(Ηλεκτρονική σελίδα ινστιτούτου µικρών επιχειρήσεων) 

 

1. Απουσία γραφειοκρατίας. Μια µικροµεσαία επιχείρηση συνεπάγεται και 

απλουστευµένες ενέργειες, άµεση επικοινωνία, ευκολότερες και γρηγορότερες 

αποφάσεις από τη διοίκηση, καλύτερη διοίκηση και οργάνωση. Η άτυπη οργάνωση, 

αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, µε την αύξηση όµως των 

υποχρεώσεων της αυτή η τακτική παρουσιάζει δυσκολίες στον έλεγχο και στον 

συντονισµό της.   

2. Καινοτοµία. Η πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχει ιδρυθεί µε σκοπό 

να πραγµατοποιήσει την καινοτοµική σκέψη και την ιδέα του οραµατιστή τους. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα τέτοιων επιχειρήσεων που ξεκίνησαν από µικρές 

και στην πορεία αναπτύχθηκαν µε ιδιαίτερη επιτυχία, όπως είναι η Apple και το 

Facebook. 

3. Εύκολες ενέργειες για την δηµιουργία τους και για την λήξη τους. 

4. Χαµηλή φορολόγηση από το κράτος, κυρίως εάν ανήκει σε συγκεκριµένο τοµέα, 

εάν πρόκειται για νέο επιχειρηµατία ή για κάποια τοπική επιχείρηση. 

 

   Τα µειονεκτήµατα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι: (Ηλεκτρονική σελίδα 

Ινστιτούτου µικρών επιχειρήσεων) 

1. Οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου φέρουν ιδιαίτερη δυσκολία στο να 

χρηµατοδοτηθούν τα κεφάλαια τους, διότι θεωρούνται µη αξιόπιστες ως προς την 

κερδοφορία τους από το τραπεζικό σύστηµα, πόσο µάλλον στην περίοδο που 

διανύουµε.  

2. Η έλλειψη χρηµατοδότησης συνεπάγεται και την έλλειψη του κατάλληλου 

τεχνολογικού εξοπλισµού ή την ανανέωση του, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα να 

αποκτούν µειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισµού. 
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3. Έλλειψη εξειδίκευσης. Όπως είναι λογικό σε µια µικροµεσαία επιχείρηση το 

εργατικό δυναµικό καταπιάνεται συνήθως µε όλα τα πόστα, ενώ σε µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις τα µέλη της διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία. 

4. Το σύστηµα πληρωµών δεν λειτουργεί µε ακρίβεια καθώς επηρεάζεται από τα 

κέρδη που θα έχει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα κλίµα αβεβαιότητας προς 

τον εργαζόµενο. 

5. Για µια µικροµεσαία επιχείρηση ο κύκλος προµηθειών και πωλήσεων της είναι 

µικρός, εφόσον οι προµηθευτές δίνουν έµφαση στις µεγάλες επιχειρήσεις, µε 

αποτέλεσµα τα προϊόντα να διανέµονται αργά, επηρεάζοντας έτσι σηµαντικά την 

παραγωγή. 

6. Πολλοί επιχειρηµατίες µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν δίνουν έµφαση στην 

ποιότητα, διότι θεωρούν πως χρειάζεται χρόνος που δεν διαθέτουν. Αγνοούν όµως 

το γεγονός πως η ποιότητα είναι ακριβώς αυτό που θα τους επιφέρει κέρδη και 

επιτυχία. ∆εν µπορούν να παράγουν µεγάλη ποσότητα, εποµένως θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην ποιότητα κάτι το οποίο µε τις ανάλογες διαδικασίες 

προώθησης θα αυξήσει τη ζήτηση τους. 

7. Οι µεγάλες επιχειρήσεις συσχετίζονται µε κυβερνήσεις, οι οποίες και τις 

συµβουλεύονται για σηµαντικά ζητήµατα, δίνοντας το δικαίωµα στις επιχειρήσεις 

αυτές µε τη σειρά τους να πάρουν ενεργή θέση σε θεσµικά πλαίσια και διατάξεις ως 

προς το συµφέρον τους. Αντίθετα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αυτές τις 

εύνοιες.  

8. Τέλος, το ποσοστό τον µικροµεσαίων επιχειρήσεων που πτωχεύουν και κλείνουν 

φαίνεται να είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε αυτό τον µεγάλων επιχειρήσεων, 

ειδικά στην περίοδο της κρίσης που διανύουµε. 

 

4.5 Λογιστικός χειρισµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων  

 

  Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέσω 

του νόµου Ν4308/14, αν σκεφτεί κανείς πως τα EΛΠ αφορούν κατά 95% τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Εποµένως καταλαβαίνει κανείς πως παρά το µέγεθός τους, οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν ένα πολύ σπουδαίο κοµµάτι για λογιστές και ελεγκτές. 

  Τα ΕΛΠ που αφορούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την εφαρµογή 

λογιστικών αρχών, κατάλληλες για µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο 
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χρηµατιστήριο. Οι εταιρίες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, για τη σύνταξη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζουν τόσο τα ΕΛΠ, όσο και τα ∆ΠΧΑ, πριν 

γίνει υποχρεωτική η εφαρµογή των δεύτερων. Η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΛΠ 

αποφασίστηκε υποχρεωτικά για της εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών το 2004. 

Με βάση το ∆ΠΧΑ µικροµεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που α) δεν 

φέρουν δηµόσια ευθύνη και β) δεν εκδίδουν γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις για 

εξωτερικούς χρήστες.  

  

      

4.6 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα  

 

  Είναι ευρέως γνωστό πως στην Ελλάδα το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

αποτελείται από µικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Μπορούµε λοιπόν να πούµε µε 

βεβαιότητα ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που βοηθούν κατά κύριο λόγο την 

ανάπτυξη και την κίνηση της οικονοµίας της Ελλάδας. 

  Γενικότερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις περιλαµβάνουν έναν µεγάλο όγκο πολλών 

διαφορετικών επιχειρήσεων, κάτι που κάνει πολύ δύσκολο τον διαχωρισµό αυτών. Με τη 

βοήθεια όµως διάφορων µεθόδων µπορούµε να κατανοήσουµε το είδος της κάθε µιας. 

Τέτοιοι µέθοδοι µπορεί να είναι ποιοτικά µέτρα, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά βάση και 

είναι πιο ευνόητα ή ποσοτικά µέτρα, όπως για παράδειγµα, για να θεωρηθεί µια επιχείρηση 

ως µικροµεσαία πρέπει ο κύκλος εργασιών της να είναι µεγαλύτερος των 20-25 

εκατοµµυρίων ευρώ, κάτι που στην Ευρώπη δεν ισχύει. Ακόµη µέτρα του τύπου εάν η 

επιχείρηση είναι εντάσεως εργασίας, ο διοικητικός χαρακτήρας της, το αν περιλαµβάνει 

οργανωµένο λογιστήριο, η ανταγωνιστικότητα της και η πρόοδος της θεωρούνται 

σπουδαιότερα. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που µαστίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

είναι ο ανταγωνισµός. Οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν αδυναµία σε αυτόν τον 

τοµέα και αυτό οφείλεται αρχικά στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες του εξωτερικού, 

στο ότι υστερούν σε εργατικό δυναµικό µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στην 

έλλειψη καινοτοµίας και τέλος, οι εξαγωγές των προϊόντων τους απευθύνονται κυρίως σε 

χώρες των Βαλκανίων οι οποίες είναι γειτονικές και όχι σε οικονοµικά ανεπτυγµένες 

χώρες. 
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Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν το διπλογραφικό σύστηµα εφαρµόζουν 

εναλλακτικά και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) παράλληλα µε τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, εφαρµόζονται 

παράλληλα και µε τη σχετική φορολογική νοµοθεσία. Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική 

νοµοθεσία για τις εταιρίες έχει εναρµονιστεί µε την αντίστοιχη που ισχύει  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθότι όλες οι χώρες εφαρµόζουν από το 2005 τα ∆.Π.Χ.Α. 

Όσο µεγαλύτερη η επιχείρηση, τόσο περισσότερα άτοµα απασχολεί και οι 

λειτουργίες της γίνονται πιο πολύπλοκες. Αυτό καθιστά απαραίτητη την εφαρµογή 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και τη λειτουργία αντίστοιχου τµήµατος, που θα 

εξασφαλίσει την αποτελεσµατική και οµαλή λειτουργία της.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Στο σηµείο αυτό, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο, θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία αλλά και µελλοντικές 

προτάσεις. 

 Ένα από τα σηµαντικότερα συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε από τα 

προηγούµενα κεφάλαια της συγκεκριµένης εργασίας είναι πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

απαραίτητο να διεξάγεται από επαγγελµατίες ορκωτούς ελεγκτές ή πιστοποιηµένους 

εσωτερικούς ελεγκτές, ώστε να συµβαδίζουν µε τις θεµελιώδεις αρχές του κώδικα 

δεοντολογίας και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου  και φυσικά θα πρέπει να τους 

χαρακτηρίζει η ακεραιότητα και η επαγγελµατισµό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 

αντιµετώπιση των κινδύνων µε τη βοήθεια των µηχανισµών του εσωτερικού ελέγχου και η 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Με λίγα λόγια ο εσωτερικός έλεγχος λέµε ότι 

λειτουργεί σωστά όταν είναι αντικειµενικός, αµερόληπτος και ανεξάρτητος. 

 Στις περιπτώσεις που παρατηρείται έλλειψη εκπαίδευσης και ελευθερία έκφρασης 

του εσωτερικού ελέγχου έχουµε ως συνέπεια την µείωση της ασφάλειας και εγκυρότητας 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Κάτι τέτοιο µε τη σειρά του θα δηµιουργούσε 

άλλα επιµέρους προβλήµατα όπως µε τις οικονοµικές συναλλαγές, µε επενδυτές, µε 

τράπεζες και γενικότερα µε ενδιαφερόµενους ως προς την επιχείρηση. Είναι φυσικό και 

επόµενο να παρουσιάζονται λάθη και ατασθαλίες µέσα σε µια οικονοµική µονάδα όταν 

αυτή δεν συµβαδίζει µε ορισµένες βασικές αρχές, γι’ αυτό το λόγω πρέπει να υπάρχει 

πάντοτε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που θα προλαµβάνει, θα εµποδίζει  και θα 

µεριµνά για τα ζητήµατα αυτά. 

 Όσο µεγαλύτερες είναι οι επιχειρήσεις, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο αριθµός των 

ατόµων που απαιτείται να εργάζονται σε αυτές και τόσο πιο πολύπλοκες οι λειτουργίες 

τους. Αυτό συνεπάγεται πως η διοίκηση αντιµετωπίζει πρόβληµα στην άµεση 

παρακολούθηση των λειτουργιών αυτών. Απαιτείται λοιπόν η εφαρµογή ορισµένων 

διαδικασιών, οι οποίες θα συµβάλλουν στην αντικατάσταση της άµεσης παρακολούθησης 

της διοίκησης και έτσι θα επιτευχθεί η σωστή λειτουργία τους. Στο σηµείο αυτό 

αντιλαµβανόµαστε την σπουδαιότητα του ελέγχου σε µια οικονοµική µονάδα και 

γενικότερα στην αποτελεσµατική και οµαλή λειτουργία της.  
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Ο έλεγχος µπορεί να είναι είτε  εσωτερικός έλεγχος είτε εξωτερικός έλεγχος, ο κάθε 

ένας αποσκοπεί σε διαφορετικό αποτέλεσµα. Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τον 

ίδιο τον οργανισµό από στελέχη τα οποία έχουν εξαρτηµένη σχέση µε την επιχείρηση και 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση των διαδικασιών λειτουργίας και την παροχή πληροφοριών 

στην διοίκηση, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών 

κινδύνων. Ενώ ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείτε από επαγγελµατίες εξωτερικούς ελεγκτές, 

οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι του οργανισµού και δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

και αποσκοπεί στην διαµόρφωση γνώµης ως προς την ορθή παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων του ελεγχόµενου οργανισµού και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους χρήστες 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τους µετόχους.  

 Η ελεγκτική επιστήµη εξελίσσεται και προσαρµόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις και 

στις ανάγκες των οικονοµικών οντοτήτων σε ένα συνεχές διεθνοποιηµένο περιβάλλον. Με 

τη συνεχόµενη αυτή εξέλιξη, ο έλεγχος  καθίσταται αυτόµατα πιο πρακτικός και 

αποτελεσµατικός. Σκοπός του δεν είναι η τιµωρία ή ο καταλογισµός ευθυνών αλλά η 

εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας µέσα στην επιχείρηση βραχυχρόνια και µακροχρόνια 

επιτυγχάνοντας έτσι την βιωσιµότητα της. Σε µια µελλοντική έρευνα προτείνεται η 

εµπειρική προσέγγιση του θέµατος καθώς και τα αποτελέσµατα της πρώτης εφαρµογής του 

νόµου Ν4308/14 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.   
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