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Κεθάλαιο 1 

Διζαγυγή 

 

1.1. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηφζν ζην ρψξν ηεο Διιάδαο φζν θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, φπσο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ, εμαγνξέο θαη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηαβάιινπλ ζπλερψο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ 

επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ε εχξεζε κεραληζκψλ ψζηε 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλάπηπμή ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε  γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ  

θηλδχλνπ. Απηέο νη εμειίμεηο θαη νη  πξνβιεκαηηζκνί ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί 

έλα απφ ηα πην ρξήζηκα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ε Γηνίθεζε 

κίαο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη θαιχηεξν έιεγρν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη γηα λα απνθηήζεη δείθηεο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο αλαθνξηθά 

κε επηθείκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε πξνβιήκαηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

 

1.2. Σκοπόρ Δπγαζίαρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζα απφ κηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ζχκθσλα κε ην  νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη, λα θαηαζηεί μεθάζαξνο ν ξφινο ηνπ 

ζηε ιεηηνπξγία κηα επηρείξεζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Να 

θαηαζηνχλ, επίζεο, ζαθή ηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ηε 

κειέηε πεξίπησζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο.  

1.3. Γομή Δπγαζίαρ 

ην πξψην θεθάιαην παξαηίζεηαη  ν ζθνπφο θαη δνκή ηεο εξγαζίαο κε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αξζξνγξαθηθή επηζθφπεζε, δηάθνξεο έξεπλεο 

δειαδή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Απηέο 

νδήγεζαλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα θαη απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη επηζηεκνληθέο κειέηεο. 
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Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πεξηθιείεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο δηάθνξεο έλλνηεο, νξηζκνί θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ.. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κειέηε πεξίπησζεο εθαξκνγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη θαη ηα 

ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη. 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ιήθζεθε ππφςε ε 

αξζξνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εξγαζία, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη θπξίσο ε 

κειέηε πεξίπησζεο  
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Κεθάλαιο 2 

Δπιζκόπηζη Βιβλιογπαθίαρ 

2.1.   Διζαγυγή 

Καζψο δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά ε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε απηψλ, γηα έγθαηξε θ άκεζε 

αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ αιιά θαη κείσζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο 

ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαβάιιεηαη θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή έρεη 

ηζρπξνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ο αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρεη ππνζηεί απφ ηε γέλλεζε ηνπ, 

είλαη πξαγκαηηθά κεγάινο. Μέζα απφ κειέηεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ ζρεηηθά 

κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, λα εμεηαζηεί ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, λα πεξηγξαθνχλ νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη φπσο 

πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Παξαηίζεληαη, επίζεο κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν 

δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζηα νθέιε πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ζε θάζε 

πεξίπησζε.       

 

2.2.   Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη για ηον εζυηεπικό έλεγσο 

ηα πιαίζηα δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη 

ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα δηνίθεζεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο θχζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα επηρείξεζε θαη 

επνκέλσο ε έιιεηςε ειέγρνπ θαη άκεζεο επίβιεςεο απηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επηθέξεη ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε απηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

θηλδχλσλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο απνδνηηθφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη σο αλαγθαία, θαη 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013) 

πξνβαίλνπλ ζε κηα  πεξηεθηηθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ.    

Παξφιν πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξφζθαηεο κειέηεο ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ειάρηζηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο εθαξκνγήο απηνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 
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επίδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ δηαρείξηζεο, ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Με ηελ παξνχζα εξγαζία νη Tsai et al. (2017) αλαπηχζζνπλ 

θαη δνθηκάδνπλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην κε δείγκαηα απφ ηελ Σατβάλ. Σα δεδνκέλα 

αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν δνκηθήο εμίζσζεο. Απηή ε έξεπλα 

επηβεβαηψλεη φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ δηαρείξηζεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ  πφξσλ ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηζεκαίλεη επίζεο 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Μεηά ηελ εκθάληζε πνιπάξηζκσλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, ε 

ζεκαληηθφηεηα ζεκάησλ, φπσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Οη She-I Chang et al. (2014) ζέηνπλ ην 

πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε έλα  

ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ θαη πξνηείλεη έλα πιαίζην κε 37 ζηνηρεία 

ειέγρνπ πνπ ζηνρεχνπλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ 

ειέγρσλ,  εμεηάδνληαο ηα νπζηψδε ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην επηηξέπεη εηαηξείεο λα 

εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη λα 

κεηξηάζνπλ ηνπο ειεγθηηθνχο θηλδχλνπο. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο ηηο νπνίεο αθνξά  ην  

πξναλαθεξφκελν πιαίζην θαη έρνπλ επίγλσζε ησλ πεξηνξηζκψλ δηαρείξηζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,  κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  έλα πην ηζρπξφ 

κεραληζκφ πιεξνθνξηαθήο δηαρείξηζεο. 

Οη Σαρπλάθεο & Εαθεηξάθνπ (2007) ζέηνπλ σο ζθνπφ απηνχ ηνπ άξζξνπ ηελ 

εκπεηξηθή εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Έκθαζε 

δίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζην 

ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε θαη, ηέινο, ζηε ζπκβνιή θαη ηε ζχλζεζε 

ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο . Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξείεο ζεσξνχλ πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  κηαο εηαηξείαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ απνθαζίζεη ηελ εθαξκνγή ελφο ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, παξφιν πνπ ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο πξφζιεςεο εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ 

κηα εμσηεξηθή ειεγθηηθή εηαηξεία ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ επζχλε θαη 

απμάλνπλ ηελ εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηή, ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ην άξζξν απηφ νη Sawalqa & Qtish (2012) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ (π.ρ. αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, πεξηβάιινλ ειέγρνπ θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ειέγρνπ) ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζηελ Ηνξδαλία. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε 

εθηίκεζε θηλδχλνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα 

ειέγρνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ην 

πεξηβάιινλ ειέγρνπ θαη νη απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ 

δελ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζε έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα δίλνπλ κηα έλδεημε φηη νη εηαηξείεο ηεο Ηνξδαλίαο δελ έρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα εθάζηνηε 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πζηάζεηο πξνηάζεθαλ ηφζν γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εηαηξεηψλ  φζν θαη γηα ηελ εξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

θνπφο απηήο έξεπλαο ησλ Martiλ et al. (2014) είλαη λα αλαθέξεη ηελ έθηαζε πνπ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ δνκεκέλα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε 

ηα πξνγξάκκαηα ζπκκφξθσζεο SOX αιιά θαη ηελ έθηαζε πνπ νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε COSO (Δπηηξνπή 

ησλ Οξγαληζκψλ Υνξεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο Treadway) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θχιισλ 

ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην SOX. Δπίζεο ζπλνςίδνληαη θαη αλαιχνληαη νη κεηαβνιέο 

(Μάηνο 2013) ζην νινθιεξσκέλν πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ  

COSO. Δπηπιένλ,  δηαηππψλνληαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ αιιαγψλ ζηα 

θχιια ειέγρνπ ηεο SOX. 

Οη Brown et al. (2014) εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππν ηνπ ππνρξεσηηθνχ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο ινγηζηηθήο ζηε Γεξκαλία. Αλ θαη νη πξνεγνχκελεο 

κειέηεο εμεηάδνπλ αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή πνηφηεηα ζηα ηκήκαηα SOX 302 θαη 404, 

ππάξρνπλ ειάρηζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη κηα 

αλαδηάξζξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο φηαλ ηίζεηαη ππφ μέλε αξκνδηφηεηα. Σέηνηεο απνδείμεηο 

δηθαηνινγνχληαη δεδνκέλνπ ηεο ζπλερηδφκελε ζε παγθφζκην επίπεδν ζπδήηεζεο γηα 

ηελ πνιηηηθή ηεο κεηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

ζην πιαίζην ηεο κεηά ηελ νδεγία SOX επνρή. Δπεθηείλνπκε ηελ ππάξρνπζα έξεπλα 

εμεηάδνληαο ηηο αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ζχκθσλα κε ηε γεξκαληθή 

λνκνζεζία ηνπ 1998 γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαθάλεηα φπνπ ην πεδίν εθαξκνγήο 

εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ  γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ επξχ έιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ αχμεζε άκεζα ζηελ αλαγλψξηζε δεκηψλ θαη κείσζε ηεο 

εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ. Παξαηεξνχληαη επίζεο,  θάπνηα ζηνηρεία γηα κείσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απνθπγήο απσιεηψλ. Πξφζζεηεο αλαιχζεηο δείρλνπλ φηη ε επαηζζεζία 

ηεο απφδνζεο ησλ  επελδχζεσλ θεθαιαίνπ  ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ 

ζηε γεξκαληθή αγνξά απμάλεηαη, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο ππνρξεσηηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θεθαιαίνπ. 
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Σν παξφλ έγγξαθν ησλ Nishizaki et al. (2014) δηεξεπλά πψο νη θεθαιαηαγνξέο ζε κηα 

ρψξα δηθαίνπ, ηελ Ηαπσλία, αληηδξνχλ ζηελ απνθάιπςε αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ ηαπσληθή θπβέξλεζε επηρείξεζε λα πινπνηήζεη έλα αθφκε ζπλνπηηθφ, 

απνηειεζκαηηθφ θαη επνκέλσο ιηγφηεξν απζηεξφ ζχζηεκα αλαθνξάο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ην ηκήκα 404 ηεο νδεγίαο US-SOX. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηα πξψηα 

δχν ρξφληα, ην πνζνζηφ γλσζηνπνίεζεο αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ 

πνιχ ρακειφηεξν ζηελ Ηαπσλία απφ φηη ζηηο ΖΠΑ. Δλψ νη αληηδξάζεηο ηεο αγνξάο σο 

πξνο ην παξαπάλσ ζέκα δελ είλαη άμηεο ιφγνπ, ζηελ αλάιπζε ηεο κειέηεο ζπκβάλησλ 

καο, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθά αξλεηηθή ζηάζε κεηά ηνλ έιεγρν αλαθνξηθά κε  

πιεξνθνξίεο πνπ θπθινθνξνχλ γχξσ απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο 

έξεπλαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε γλσζηνπνίεζε αδπλακηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  ζπληζηά πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αγνξά επεηδή απνηεινχλ 

γεγνλφηα ζπάληαο εκθάληζεο ζηελ Ηαπσλία. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα αλαιχζεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηνπο ειεγθηέο φηαλ εθηηκνχλ ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν γηα ηελ εηαηξεία-πειάηε ηνπο θαη 

ρξεψλνπλ ηνλ πειάηε γηα απηφ, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο εηαίξνπο ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ λα δειψζνπλ ζε ηη βαζκφ ζπκθσλνχλ κε ηε ζπλάθεηα ελφο 

ζπλφινπ παξαγφλησλ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. 

ηα πιαίζηα πεξαηηέξσ έξεπλαο, αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε 2007-2008, γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο-πειάηεο. Οη Demartini & Trucco (2016) 

θαηέιεμαλ ζε κηα ελ δπλάκεη  αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο νη ειεγθηέο 

εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επίδξαζε κηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζην κνληέιν ειέγρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

άξζξν απηφ  ζπκβάιιεη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ ειέγρνπ, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο φπσο, κεηαμχ άιισλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ειεγθηή, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηάιιεια 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. 

Μηα αθαδεκατθή κειέηε απφ ηνπο Bagley et al. (2016) πνπ δεκνζηεχζεθε πξφζθαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, ππνγξακκίδνληαο ηελ πξνζπκία ησλ ειεγθηψλ λα δερζνχλ πςειφηεξα 

επίπεδα θηλδχλνπ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 

πεξηφδνπο ρσξίο ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο ακνηβήο ειέγρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη. 

Γεδνκέλνπ φηη νη θχθινη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη γεγνλφο, νη ειεγθηέο πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αληηδξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα κηαο θησρήο νηθνλνκίαο, ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε αχμεζε ηεο 

ακνηβήο ηνπο  ή ζε παξαίηεζε απφ ηηο ειεγθηηθέο ππνρξεψζεηο, ελέξγεηεο νη νπνίεο 

δελ απνηεινχλ ηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Σν παξφλ έγγξαθν ζπλνςίδεη ηνπο Bagley et al. 2016 θαη παξέρεη ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ, αλεμάξηεηα απφ ην νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 
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Οη δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, ζπκθψλα κε ηε κειέηε ησλ 

Vovchenko et al. (2017) σο ε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε νξγαλσκέλσλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ παξέρνπλ αλάπηπμε κέζσλ, κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο. 

Οη πιεξνθνξίεο ελεκεξψλνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα ησλ ελεξγεηψλ 

ειέγρνπ ζην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο. Μηα θαζνιηθή αξρή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αιιεινγξαθίαο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κέζσλ ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ επηιεγκέλνπ θνξέα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. ε ζπλζήθεο ζηελήο ελεκεξσηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηαθηηθψλ 

πειαηψλ ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζθεπή ραξηψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνξξνπηψλ ηεο αλάπηπμεο κε βάζε ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο. Πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή κε βάζε πςειήο πνηφηεηαο δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπεη 

ζηηο εηαηξείεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πξνυπνζέηεη ηελ εκθάληζε ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαηαλνψληαο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηνχλ ηα κέζα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζην επίπεδν ηεο πιεξφηεηάο ηνπο εθαξκφζηκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πξαγκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

ε απηή ηελ εξγαζία νη Heise et al. (2014) επεμεξγάδνληαη θαη επεθηείλνπλ έλα 

πξνεγνχκελν ζρέδην κε ζθνπφ λα εηζάγνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα 

κνληεινπνίεζεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο επέθηαζε ζε κηα κέζνδν 

κνληεινπνίεζεο επηρεηξήζεσλ. Ζ γιψζζα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε κέζσ ηεο ρξήζεο 

ελλνηνινγηθψλ κνληέισλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ εξγαζία, αλαθέξνπκε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο, ηεο ελζσκάησζε κε ηε κέζνδν 

κνληεινπνίεζεο επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο γιψζζαο θαη 

αλαιχνληαη νη εθαξκνγέο ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη άιινη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλαο απφ ηνπο ξφινπο 

ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη λα επαλεμεηάδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ απάληεζε ηεο 

δηνίθεζεο ζηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ κειέηε 

απηή παξέρεη εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ κηα έξεπλα απφ 

επηθεθαιήο  εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Alzeban & Sawan (2015) δηαπηζηψλνπλ φηη νη κεγαιχηεξεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ 

παξνπζία αλεμάξηεησλ κειψλ ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 
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ησλ κειψλ απηψλ ζηε ινγηζηηθή θαη ηελ ειεγθηηθή. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

επίζεο φηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπρλέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ησλ 

επηθεθαιήο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Οη Abernathy et al. (2014) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο αλαθεξφκελεο 

νηθνλνκηθήο επηθαηξφηεηαο αλαθνξάο θαη επεθηείλνπκε ηε ζπδήηεζε δηεξεπλψληαο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πεγή ηεο ινγηζηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο επεξεάδνπλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ επηθαηξφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Πξνβιέπνπκε θαη βξίζθνπκε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε 

ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πην έγθαηξεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, βξίζθνπκε ε ινγηζηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ απνθηάηαη απφ ηε δεκφζηα 

ινγηζηηθή εκπεηξία ζπλδέεηαη κε ηελ επίθαηξε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

Ωζηφζν, ε ινγηζηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ εκπεηξία σο δηεπζχλνληα 

ζπκβνχινπ δελ είλαη ην ίδην. Σα απνηειέζκαηά καο είλαη ζεκαληηθά γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ απηή ζα παξνπζηάζεη, 

βειηηψλνληαο ηελ επηθαηξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γεχηεξνλ, ηα 

επξήκαηά καο ηνλίδνπλ πψο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. 

Με απηφ ην έγγξαθν νη Wan Nordin et al. (2013) δηεξεπλνχλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 

ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα απφ 432 επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ ην εκπφξην 

ζηε Μαιαηζία ην 2009. ε απηήλ ηε κνλαδηθή βάζε, ρξεζηκνπνηνχκε ηα δηαζέζηκα 

ζην θνηλφ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Βξίζθνπκε κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε θαζπζηέξεζε 

απηνχ. Ωζηφζν, δελ ην βξίζθνπκε - νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ξπζκίζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ 

ειέγρνπ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ηεο ειεγθηηθήο 

επηηξνπήο θαη πεξηζζφηεξν ε ζεηεία ηνπ ειεγθηή κεηψλεη ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 

ειέγρνπ θαη ζπρλφηεξεο ζπλεδξηάζεηο ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο  θαη πςειφηεξεο 

αλαθξίβεηεο ζηα αξρηθά κε ειεγκέλα θέξδε ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε 

ειέγρνπ. 

Οη θαλφλεο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ  πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

σο θεληξηθφ κεραληζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο αλακέλεηαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηνηρεία θαη ζηεξηρηνχλ  ζην έξγν ηνπο. Με ηελ παξνχζα έξεπλα νη Zain et al. (2015) 

παξέρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ ειέγρνπ. 

Κάλνληαο ρξήζε δεδνκέλσλ απφ κηα αιιειέλδεηε έξεπλα ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ φζν 

θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, επεθηείλνπκε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ε νπνία 
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βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη δηεμάγεηαη θπξίσο 

ζε άθξσο αλεπηπγκέλεο αγνξέο. Παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ακνηβήο ειέγρνπ, θαζψο θαη ηε κείσζε 

ηεο ακνηβήο απηήο σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απφ ηελ παξαπάλσ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθχπηεη φηη φηαλ παξαηεξείηαη πςειή 

πνηφηεηα ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, απηφ επηθέξεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζε έλα κεγάιν βαζκφ θαη ζπλεπψο 

νδεγεί ζε κηθξφηεξε ακνηβή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο βαζίδεηαη ζην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε έλαλ 

ελζσκαησκέλν έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. θνπφο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφο ν 

θίλδπλνο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηνλ ειεγθηή θαζψο θαη πσο νη πεγέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζε έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θηλδχλνπ νπζηψδνπο ζθάικαηνο. ε κηα πεηξακαηηθή κειέηε ν Arel (2010) 

ρξεζηκνπνίεζε  89 ειεγθηέο πνπ έθαλαλ πξαθηηθή ζηηο επνλνκαδφκελεο Big Four 

,θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ειεγθηέο πνπ αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη ρακειφο 

θίλδπλνο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ δείρλνληαο αμηνπηζηία ζην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απφ εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ παξά ζηνπο εζσηεξηθνχο  ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ επίζεο φηη, νη απνθάζεηο εκπηζηνζχλεο ησλ ειεγθηψλ είλαη επαίζζεηεο ζην 

επίπεδν ηνπ ινγηζηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ πνπ ζπλάδεη κε ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ  ζχκθσλα κε ην πιαίζην ειέγρνπ. 

Ο Schneider (2010) αλαιχεη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηα επξήκαηα εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε  ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη 

εληζρχεη ηελ απφθαζε γηα εκπηζηνζχλε. Ζ εξγαζία αλαθέξεη επίζεο, δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ εξγαζία, θαζψο θαη άιινπο παξάγνληεο κε 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζηήξημε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν.  

Υξεζηκνπνηψληαο ζνπεδηθά δεδνκέλα, νη Sundgren & Svanstrom (2013) δηεξεπλνχλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη νη ηηκέο ειέγρνπ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

κειέηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαηά ησλ ειεγθηψλ πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο σο κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Γελ 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα επηβνιήο 

θπξψζεσλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ  θαη ηεο 

πέκπηεο θαη ηεο έθηεο κεγαιχηεξεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηε νπεδία (Grant 

Thornton θαη BDO), νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο «Top 6». Ωζηφζν, δηαπηζηψλνπκε φηη 
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νη πηζαλφηεηεο πξνεηδνπνηήζεσλ ή απνθιεηζκψλ απφ ην επάγγεικα είλαη πνιχ 

πςειφηεξεο γηα ηνπο κε θνξπθαίνπο ειεγθηέο ζηε νπεδία απφ φ, ηη γηα ηνπο Top 6 

ειεγθηέο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε κηα ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

πηζαλφηεηαο θπξψζεσλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο γηα ηνπο κε 

θνξπθαίνπο ειεγθηέο. Ζ ζρέζε απηή είλαη αζήκαληε γηα ηηο 6 εηαηξίεο ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. Σα ηέιε ειέγρνπ αθνινπζνχλ έλα παξφκνην πξφηππν θαη ππνδεηθλχνπλ φηη 

νη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη  θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ή 

έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξνγλσκνζχλε. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη ε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ δηαθνξνπνηείηαη ζηελ αγνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ ακνηβή  ειέγρνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά ζέκαηα δενληνινγίαο γηα ηνπο ειεγθηέο. 

Έρεη απμεζεί ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ειέγρνπ πξφζθαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε πηζαλνχο δενληνινγηθνχο θηλδχλνπο 

φζνλ αθνξά απηή, πνπ βνεζά λα θσηίζεη κεξηθά απφ απηά ηα επαγγεικαηηθά 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Απηή ε ζχλνςε αλαζθνπεί ηελ έξεπλα πνπ έγηλε 

δηαζέζηκε απφ ην 2006 έσο ην 2016 γηα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ακνηβή ειέγρνπ θαη ηε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο Hay 

(2016) επηθεληξψλεη ηελ έξεπλα ζε δχν ζέκαηα, δειαδή φηη ε ακνηβή ειέγρνπ γηα 

λέεο ζπλεξγαζίεο είλαη ρακειφηεξε θαη φηη νη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο επεξεάδνπλ 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο εκθάληζήο ηνπο. Τπάξρνπλ δχν αθφκε δεηήκαηα θάηη πνπ 

πξνθαιεί θάπνηα αλεζπρία. Πξψηνλ, ππάξρνπλ πεξηζηαζηαθέο κειέηεο πνπ 

αλαθέξνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ δηελεξγνχλ ειέγρνπο νη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ έλαλ ειεγθηή αιιά ζπλδένληαη κε απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ρακειφηεξε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο δελ θαηαιήγνπλ ζε  απηφ ην ζπκπέξαζκα. Γεχηεξνλ, ππάξρεη πξφζθαηε 

αλεζπρία γηα ηελ αλάπηπμε κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε κε ειεγθηηθνχο πειάηεο θαη 

ππάξρνπλ θάπνηεο πξνθαηαξθηηθέο απνδείμεηο φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη 

ρακειφηεξε ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθηεηακέλν κε ειεγθηηθφ έιεγρν 

επηρεηξήζεσλ. ε γεληθέο γξακκέο, αλ θαη ε έξεπλα γηα ηελ ακνηβή ειέγρνπ δελ 

κεηαδίδεη έλα κήλπκα φηη ππάξρνπλ επξχηεξα δενληνινγηθά πξνβιήκαηα, ην ζψκα 

ηεο έξεπλαο δείρλεη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη ηνκείο θηλδχλνπ. 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηάζεη κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηα νθέιε απφ ηνλ έιεγρν ινγαξηαζκψλ ηδησηηθψλ 

εηαηξεηψλ. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Vanstraelen & Schelleman (2017) είλαη ηα 

αθφινπζα: Πξψηνλ, ππάξρεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηηο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο ζηελ αλαδήηεζε ειέγρνπ θαη ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

έιεγρν. Γεχηεξνλ, ε έξεπλα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ιφγσ ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ. Σξίηνλ, ε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο γηα 

ηνπο ειέγρνπο ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ε εληνιή ηνπ ειέγρνπ δελ 

θαίλεηαη λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή θαη άξα νηθνλνκηθά βέιηηζηε γηα φιεο ηηο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο. Οη ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα 

ζηηο αλάγθεο ηδηαίηεξα ησλ κηθξφηεξσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ε δηελέξγεηα 



[15] 
 

ειέγρνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ε θαιχηεξε ιχζε δεδνκέλνπ φηη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο 

κε ρακειή δήηεζε γηα πνηνηηθφ έιεγρν είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ έλαλ ειεγθηή πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπο αθφκε θαη ζε έλα ππνρξεσηηθφ θαζεζηψο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, έρνληαο έλα ππνρξεσηηθφ έιεγρν δελ απνηειεί εγγχεζε γηα ειέγρνπο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη απηφ γίλεηαη εκθαλέο ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο φπνπ νη ειεγθηέο ηείλνπλ 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο .  

Ζ απνπζία ηζρπξψλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη αλαθεξζεί σο έλαο 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απνηπρηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηε δηνίθεζε θαη άιιν πξνζσπηθφ κηαο νληφηεηαο, κε 

ζθνπφ λα παξέρεη εχινγε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ αμηνπηζηία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο. Έλα κείδνλ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο είλαη φηη απηνί 

νη ζηφρνη κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεζνχλ εμαηηίαο κηαο πιεζψξαο παξαγφλησλ θνπφο 

ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

ζηηο ΜΜΔ ζηε Νφηην Αθξηθή. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε ησλ Oseifuah & Gyekye 

(2013) επηθεληξψλεηαη ζηηο ΜΜΔ ζηελ πεξηνρή Vhembe ηεο επαξρίαο Limpopo. 

Υξεζηκνπνηείηαη εξσηεκαηνιφγην γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα πέληε 

βαζηθά θαη αιιειέλδεηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: πεξηβάιινλ ειέγρνπ, 

αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία, δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ. Σα θχξηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο είλαη: (i) φηη νη πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζηελ πεξηνρή 

Vhembe είλαη ρακειέο, ελψ κφλν ην 45% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξεπλνχλ έρνπλ 

θαηάιιεια ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, (ii) φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ ηνκέα πνπ κειεηάηαη θαζνξίδεη ηελ θάιπςε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (βαζηθή 

ζπληζηψζα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ). Ζ πνιηηηθή ζπλέπεηα απηψλ ησλ επξεκάησλ 

είλαη φηη πξέπεη λα ελζαξξπλζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά εζσηεξηθά κέηξα 

ειέγρνπ, ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη σο θχξηα αηηία απνηπρίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

2.3.  Μελέηερ αναθοπικά με ηον εζυηεπικό έλεγσο και ηην εθαπμογή ηος ζηιρ 

Μικπομεζαίερ επισειπήζειρ 

 

Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) παγθνζκίσο απνδεηθλχνληαη κηα 

ππνινγίζηκε δχλακε .Ζ επαλεμέηαζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ππνζηεξίδεη φηη 

πνιιά πξέπεη λα επελδπζνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα γηα λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε ηνπ. 

Οη θπβεξλήζεηο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ δσηηθήο ζεκαζίαο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ θπβέξλεζε ηεο 
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Εηκπάκπνπε  ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε ησλ Magaisa & Matipira (2017) δελ 

απνηειεί εμαίξεζε, αιιά ηάζζεηαη καδί κε άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο ππέξ ηεο 

ελίζρπζεο ησλ ΜΜΔ. 

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έρνπλ αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθφο 

ηνκέαο έξεπλαο ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Απηή ε κειέηε ησλ Shanmugam1 et al. (2012) 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη ηεο πξφιεςεο ηεο απάηεο ζηηο ΜΜΔ θαη επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ πνπ αλαπηχρζεθε. Ζ κειέηε 

ρξεζηκνπνηεί δείγκα  62 ηδηνθηεηψλ ΜΜΔ απφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ηεο Μαιαηζίαο. 

Σν επίπεδν ηεο ζπρλφηεηαο απάηεο φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ ρακειφ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη εληφο ηνπ αλακελφκελνπ πιαηζίνπ. Ωζηφζν, ππάξρεη ην 

εξψηεκα αλ απηφ ην αλαθεξφκελν ρακειφ πνζνζηφ απάηεο νθείιεηαη ζε επαξθείο 

πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή 

αλ νη ηδηνθηήηεο είλαη απξφζπκνη λα απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα γηα λα απεηθνλίζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπο. Αλακέλεηαη επίζεο φηη ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ε 

εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξφιεςεο 

ηεο απάηεο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε επηδφζεσλ ησλ ΜΜΔ. 

Με ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο  αγνξάο, νη ΜΜΔ αληηκεησπίδνπλ 

νινέλα θαη πην έληνλν αληαγσληζκφ. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο δελ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί θαη ην γεγνλφο απηφ επηδξά ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη ΜΜΔ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηα αίηηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο θαη λα εθαξκφζνπλ  απνηειεζκαηηθά 

κέηξα πξφιεςεο θαη ειέγρνπ, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηε δπλαηφηεηα 

εκθάληζεο θηλδχλσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ην 

άξζξν νη  Shuying & Mei (2014) αλαιχνπλ ηε ζεκαζία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κειεηνχλ ηελ παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα αίηηα ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ηα κέηξα 

πξφιεςεο θαη ειέγρνπ  ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

εκείν αληηπαξάζεζεο απνηειεί ε ζπλερψο κεηνχκελε επηβίσζε ησλ κηθξψλ ζε 

θιίκαθα θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξά ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 

δείρλνπλ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο ζηελ 

Κέλπα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα νη νπνίεο απνηεινχλ πεξίπνπ ην 96% φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ην 90% ησλ λεντδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ 

ιεηηνπξγνχλ κεηά ηνλ ηξίην ρξφλν απφ ηε ζχζηαζή ηνπο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ησλ Nyakundi et al. (2014) ήηαλ επνκέλσο, λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο ζηελ πφιε Kisumu ηεο Κέλπαο, λα 

αμηνινγεζεί εηδηθφηεξα ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 
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απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ θαη λα  γλσζηνπνηεζεί ην επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ 

γλψζεσλ ελφο επηρεηξεκαηία ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ επηθέξεη ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Σν δείγκα επηιέρζεθε απφ ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο κειέηεο κέζσ απιψλ ηπραίσλ ηερληθψλ δεηγκαηνιεςίαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε 

ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο δηεμήρζεζαλ χζηεξα απφ ζπζρέηηζε απηψλ. Ζ κειέηε ρξεζηκνπνίεζε ηφζν 

πξσηνγελή φζν θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα. Σα πξσηαξρηθά ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλέληεπμε, ελψ ηα δεπηεξεχνληα 

ζηνηρεία ειήθζεζαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπκπεξαζκάησλ. Ζ 

κειέηε απνθάιπςε ζπγθεθξηκέλα φηη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδφζεσλ ζπλδέεηαη κε ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με βάζε ηα πνξίζκαηα 

ηεο κειέηεο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο. Ζ έξεπλα 

ζπληζηά θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κεηαμχ ησλ 

ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο. 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Δrhan et al. (2015)  είλαη λα αλαιχζεη ηε δηαδηθαζία 

ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Δπηζεκαίλεη ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα, 

κεηνλεθηήκαηα, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ. Έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε Μνιδαβία ήηαλ ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, ε 

νπνία έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ NAS ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

ΔΔ θαη ηα ΓΠΥΑ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε κεηάβαζε ζηα 

ΓΠΥΑ ήηαλ δχζθνιν ιφγσ πςεινχ θφζηνπο. Σν λέν NAS ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 σο ζχζηαζε, αιιά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 ζα είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο νληφηεηεο. Σν έγγξαθν πεξηιακβάλεη κηα πξαθηηθή αλάιπζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κηαο 

νληφηεηαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο – ηεο Μνιδαβηθήο Agroindbank, ε νπνία είλαη ε 

κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα, κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο. Απνηέιεζκα ηεο αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ 

θαη δεπηεξνγελψλ δεηθηψλ πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ θαηαξηίδνληαη ζηηο 31.12.11, δηαπηζηψζακε φηη ε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

Σν Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ηηο Μηθξέο θαη 

Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΓΠΥΑ γηα ηηο ΜΜΔ) δεκνζηεχζεθε σο πξφηππν απφ ην 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2007 ε Νφηηα Αθξηθή έγηλε κία απφ ηηο πξψηεο ρψξεο θαη ε πξψηε ρψξα 

ζηελ Αθξηθή γηα λα δερηεί λσξίηεξα ην πξνηεηλφκελν ινγηζηηθφ πξφηππν ελφο ΓΠΥΠ 

γηα ΜΜΔ (ZR Koppeschaar, 2012)Σν ινγηζηηθφ πξφηππν πηζαλφηαηα ζα γίλεη 
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απνδεθηφ θαη απφ πνιιά άιια ρψξεο. ηφρνο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη 

ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ην ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ παξακέλεη ππεξβνιηθά πεξηεθηηθφ γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ κηθξέο εηαηξείεο. Σα ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο κηθξέο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη σο εθ 

ηνχηνπ νη ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη απινπζηεπκέλεο. 

 

Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ζε δηάθνξεο δηθαηνδνζίεο πξνζειθχνπλ 

ζήκεξα ηεξάζηηα πξνζνρή θαη έρνπλ επίζεο εληαρζεί ζηελ παγθφζκηα ζθελή 

ινγηζηηθήο αλαθνξάο σο απνηέιεζκα ηεο εηζαγσγήο ηεο Γηεζλνχο Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) γηα ηηο ΜΜΔ. Ζ κειέηε απηή, (Perera & 

Chand, 2015) εμεηάδεη κε θξηηηθφ πλεχκα ηα ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΓΠΥΠ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ. 

Δπηπιένλ, εθαξκφδεη ην πιαίζην ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο απφθαζεο ηε ζεσξία θαη ηε 

ζεσξία ηεο ηάμεο ησλ ζεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΠΥΠ γηα ΜΜΔ. Ζ κειέηε απηή απνδεηθλχεη 

φηη ηα ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ απνηέιεζαλ πξφθιεζε γηα ηε κε δεκφζηα επζχλε λα 

πηνζεηήζνπλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά ελλνηνινγηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα κε ηα ΓΠΥΠ 

γηα ηηο ΜΜΔ. Οη αλαιχζεηο θαη νη ηδέεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε κειέηε απηή ζα έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ ηνπ κέιινληνο  ζηε δηαδηθαζία ζχγθιηζεο ησλ ΜΜΔ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία νη Quagli & Paoloni (2012) αλαιχνπλ ηηο απαληήζεηο ζην 

«Δξψηεκα γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ», πνπ πξνσζεί ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ νκνηνγέλεηα 

κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο αλάιπζεο ηφζν 

κεηαμχ ρξεζηψλ, ζπληαθηψλ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ. πγθεθξηκέλα, νη ζπληάθηεο ηνπ 

άξζξνπ επηδεηθλχνπλ κηα ηζρπξή αληίζεζε κε ηα ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ, ελψ νη ρξήζηεο 

είλαη πην επλντθνί. Όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ρψξα, νη γεξκαλφθσλεο ρψξεο 

θαη νη ιαηηλνακεξηθαληθέο ρψξεο δείρλνπλ πνιχ ιηγφηεξε εθηίκεζε γηα ην ελ ιφγσ 

πξφηππν ελψ ζεβαζκφ θαλεξψλνπλ ζηηο άγγιν-ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. ρεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηα δεηήκαηα επξσπατθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη γηα ινγηζηηθέο 

κειέηεο πξνθχπηνπλ απφ ην απνηέιεζκα απηφ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ξφιν ηνπ 

επξσπατθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνδνρή ηεο αξρήο ηεο "ππεξνρήο ηνπ 

ρξήζηε." 
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Κεθάλαιο 3 

Θεζμικό Πλαίζιο 

 

3.1.   Διζαγυγή 

 
χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα 

αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

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

Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, πηνζεηψληαο 

κία ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

3.2.  Ππόηςπα  Δπαγγελμαηικήρ Δθαπμογήρ Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

3.2.1  Διζαγυγή 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ, παξέρνληαο αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε, ζπκβνπιέο θαη 

πιεξνθφξεζε θαη έρνληαο αμηνινγήζεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο. Σν Γηεζλέο 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ απνηειεί έλα ξπζκηζηηθφ θνξέα πνπ παξέρεη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ειεγθηέο παγθνζκίσο αμηφπηζηε θαζνδήγεζε, παξέρνληαο ην Πιαίζην 

Γηεζλψλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ ζπλίζηαηαη ζε ππνρξεσηηθέο θαη 

πξνηεηλφκελεο νδεγίεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αθνξά  νξγαληζκνχο πνπ δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο ζε ζθνπφ, κέγεζνο, πνιππινθφηεηα θαη δνκή θαη δηεμάγεηαη απφ άηνκα 

εληφο ή εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, γεγνλφο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην 

εθάζηνηε πεξηβάιινλ, σζηφζν ε ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

Σα Πξφηππα ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη εκπεξηέρνπλ ηα εμήο : 

 Γειψζεηο ζεκειησδψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ, νη νπνίεο είλαη δηεζλψο 

εθαξκφζηκεο  ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν.  

 Δξκελείεο, νη νπνίεο επεμεγνχλ φξνπο ή έλλνηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

Πξφηππα. 

 

Ο ζθνπφο ησλ Πξνηχπσλ ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο  : 

 Παξέρνπλ αμηφπηζηε θαζνδήγεζε σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ Γηεζλνχο 

Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο. 
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  Παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ελφο επξέσο 

θάζκαηνο επηπξφζζεησλ  ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

  Θέηνπλ ηε βάζε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

  Τηνζεηνχλ βειηησκέλεο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. 

 

Σα Πξφηππα, καδί κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο απνηεινχλ ην Γηεζλέο Πιαίζην 

Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο,. ηα Πξφηππα, φπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε «πξέπεη» 

δειψλεηαη ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε απηά πνπ νξίδνπλ θαη  φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «ζπληζηάηαη» ππνδειψλνληαη νη  πεξηπηψζεηο πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλακελφκελε ζπκκφξθσζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εθαξκνγή 

ησλ Πξνηχπσλ γίλεηαη κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, 

εθφζνλ νη  πεξηζηάζεηο δηθαηνινγνχλ ελδερφκελεο  παξεθθιίζεηο. 

 

 

Σα Πξφηππα δηαρσξίδνληαη ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing,  the Institute of Internal Auditors) : 

 Ππόηςπα Φαπακηηπιζηικών: Σα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ αζρνινχληαη κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ εθαξκφδνπλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Ππόηςπα Γιεξαγυγήρ: Σα Πξφηππα Γηεμαγσγήο πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ 

ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Σα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη 

Γηεμαγσγήο έρνπλ εθαξκνγή ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Ππόηςπα Δθαπμογήρ: Σα Πξφηππα Δθαξκνγήο αλαιχνπλ πεξαηηέξσ ηα 

Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη Γηεμαγσγήο θαη παξέρνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ εθαξκνγή ζε ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο ή ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  

.  

 

Οη ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο αλαθέξνληαη ζηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

ηεθκεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, κε ζθνπφ λα 

ζρεκαηίζεη άπνςε θαη λα θαηαιήμεη ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ειεγρφκελε κνλάδα ή  ιεηηνπξγία ή δηαδηθαζία απηήο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ 

θχζε θαη ην εχξνο ελφο έξγνπ δηαβεβαίσζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ειεγθηή. Οη ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο αθνξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο  ηνλ θάηνρν, 

δειαδή ην πξφζσπν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε κνλάδα,  ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή πνπ επηηειεί ην έξγν ηεο δηαβεβαίσζεο θαη  τν ρξήζηε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

 

 Οη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη θπξίσο θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο 

ηνπ πειάηε θαη ε θχζε θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ φζσλ 

επηδεηά ν πειάηεο. Οη  ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, 

πνπ παξέρεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηνλ πειάηε πνπ ιακβάλεη ηηο ζπκβνπιέο. Ο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο νθείιεη λα 
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δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ θαη λα κελ  εκπιέθεηαη ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηνίθεζεο. 

 

Σα Πξφηππα αλαθέξνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ζηε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γεληθφηεξα. Όινη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαζίζηαληαη ππεχζπλνη 

σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα Πξφηππα, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ  ηελ αηνκηθή 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ επάξθεηα γλψζεσλ, ηε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαη 

ηελ αθεξαηφηεηα πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ. Ζ ζπλνιηθή ζπκκφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

ηα Πξφηππα απνηειεί κηα επηπξφζζεηε επζχλε ησλ επηθεθαιείο εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία απαγνξεχεη ηελ 

εθαξκνγή νξηζκέλσλ πξνηχπσλ, θαζίζηαην απαξαίηεην λα πξνβεί ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζηηο θαηάιιειεο γλσζηνπνηήζεηο  θαη παξακέλεη ε ππνρξέσζε 

ζπκκφξθσζεο κε φια ηα ππφινηπα κέξε ησλ Πξνηχπσλ. Δάλ ηα Πξφηππα 

εθαξκφδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ άιινπο επίζεκνπο 

θνξείο, πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, εθφζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ αληηθάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

απηψλ, ε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη λα πεηζαξρεί ζηα Πξφηππα 

αξρηθά θαη κε ηα φζα νξίδνπλ νη άιινη επίζεκνη θνξείο ζε δεχηεξε θάζε, εθφζνλ 

πξνάγνπλ έλα πην απζηεξφ θαη επνκέλσο πεξηνξηζηηθφ πιαίζην. 

 

Ζ αλάπηπμε, βειηίσζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ Πξνηχπσλ είλαη κία ζπλερηδφκελε 

δηαδηθαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Πξνηχπσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ Πξνηχπσλ δηεμάγνληαη εθηεηακέλεο 

δηαβνπιεχζεηο θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζε έλα παγθφζκην επίπεδν. Όια ηα ζρεηηθά 

πξνζρέδηα πνπ πξνθχπηνπλ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ σλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη δηαλέκνληαη ζε φια ηα Ηλζηηηνχηα. 

 

3.2.2  Ππόηςπα Φαπακηηπιζηικών 

 

Ππόηςπο 1000: Σκοπόρ, Γικαιοδοζία και Δςθύνη 

Ο θαλνληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα επίζεκν έγγξαθν, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο, ε δηθαηνδνζία θαη ε επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νξίδεη θαη θαηνρπξψλεη ηε ζέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζέηεη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ην ζπκβνχιην, θαηνρπξψλεη ηελ πξφζβαζε ζε απαξαίηεηα γηα 

ηνλ έιεγρν αξρεία, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

θάζε θπζηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Ζ 

ηειηθή έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί επζχλε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. Ο θαλνληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδεη , επίζεο ηε θχζε ησλ 

ππεξεζηψλ δηαβεβαίσζεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη ζε απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο νξγαληζκνχ θαη νξηνζεηεί ηε θχζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 
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Ππόηςπο 1010: Αναγνώπιζη ηυν Υποσπευηικών Οδηγιών ζηον Κανονιζμό 

Δζυηεπικού Δλέγσος 

Ο θαλνληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππνγξακκίδεη ηελ ππνρξεσηηθή θχζε ησλ 

Θεκειησδψλ Αξρψλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπ 

Κψδηθα Ζζηθήο, ησλ Πξνηχπσλ θαη ηνπ Οξηζκνχ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ο 

επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη λα θνηλνπνηεί θαη λα ζπδεηά  ην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο ππνρξεσηηθέο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Πιαηζίνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο κε ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην ζπκβνχιην. 

 

Ππόηςπο 1100:  Ανεξαπηηζία και Ανηικειμενικόηηηα 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ γεγνλφηα θαη 

απφςεηο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη λα 

δηαθξίλεηαη απφ ακεξνιεςία  θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη 

αληηθεηκεληθνί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 

Ππόηςπο 1110:  Οπγανυζιακή Ανεξαπηηζία 

Ο ππεχζπλνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη αλαθνξέο θαη λα 

θνηλνπνηεί ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ κε ηξφπν  πνπ λα 

επηηξέπεη ζηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επζχλεο ηεο. Ζ  

αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη απφ ην 

πκβνχιην ηεο εηαηξίαο. 

Ζ νξγαλσζηαθή αλεμαξηεζία επηηπγράλεηαη φηαλ παξέρνληαη απφ ην  πκβνχιην ηα 

αθφινπζα (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing,  

the Institute of Internal Auditors): 

 Ζ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ. 

 Ζ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

δηάζεζεο πφξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ παξαιαβή θνηλνπνηήζεσλ απφ ηνλ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά 

κε ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ινηπά δεηήκαηα. 

 Ζ έγθξηζε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ ππνβνιή θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ ζηε δηνίθεζε θαη ηνλ επηθεθαιήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην 

πιαίζην εξγαζηψλ ηνπ ειέγρνπ ή ζηελ δπλαηφηεηα δηάζεζεο πφξσλ. 

 

Ππόηςπο 1111: Σσέζη με ηο Σςμβούλιο  

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θξαηά επηθνηλσλία, λα δηαηεξεί θαιέο 

ζρέζεηο θαη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ζπκβνχιην. 
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Ππόηςπο 1112: Οι πόλοι ηος επικεθαλήρ εζυηεπικού ελεγκηή πέπα από ηον 

Δζυηεπικό Έλεγσο. 

Τπάξρεη ην ελδερφκελν ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αλαιάβεη επηπξφζζεηα 

θαζήθνληα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εκπεξηέρνπλ ηνλ θίλδπλν παξεκπφδηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο  

θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. Θεζπίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δηθιείδεο αζθαιείαο, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο επνπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

αλαιακβάλνληαη ζπλήζσο απφ ην ζπκβνχιην, θαη αθνξνχλ ηελ ελδερφκελε 

παξεκπφδηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο θαη ην ζρεκαηηζκφ ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε  

δηαβεβαίσζε γηα ζε πεξηπηψζεηο άζθεζεο επηπξφζζεησλ θαζεθφλησλ. 

 

 

Ππόηςπο 1120:  Αηομική Ανηικειμενικόηηηα 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ηεξνχλ κηα απξνθαηάιεπηε, ακεξφιεπηε ζηάζε 

θαη λα απνθεχγνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

παξαηεξείηαη φηαλ  ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θέξεη έλα αληηθξνπφκελν επαγγεικαηηθφ ή 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πξνο ηα ζπκθέξνληα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην έξγν ηνπ 

ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξίαο θαη ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζεη ηελ ακεξφιεπηε εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

Ππόηςπο 1130:  Παπεμπόδιζη Ανεξαπηηζίαρ ή Ανηικειμενικόηηηαρ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα παξεκπνδίδνληαη, νη 

ζρεηηθέο κε ηελ ελ ιφγσ παξεκπφδηζε, πιεξνθνξίεο  πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηα 

αξκφδηα φξγαλα. Ζ θχζε ηεο θνηλνπνίεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην είδνο ηεο 

παξεκπφδηζεο. Ζ παξεκπφδηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε αηνκηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, 

πεξηνξηζκνχο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηνξηζκνχο 

πξφζβαζεο ζε αξρεία, ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζε θπζηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη πεξηνξηζκνχο ζε πφξνπο, φπσο ε 

ρξεκαηνδφηεζε. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη λα αλαθέξεη 

ηα παξαπάλσ πξνο ηε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο  ειεγθηήο πξέπεη λα κελ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ γηα ηηο νπνίεο ήηαλ ν ίδηνο ππεχζπλνο θαηά ην παξειζφλ. Ζ 

αληηθεηκεληθφηεηα θινλίδεηαη φηαλ έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο παξέρεη ππεξεζίεο 

δηαβεβαίσζεο γηα κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ήηαλ ππεχζπλνο θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Οη ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο γηα ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

ππεχζπλνο ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα ειέγρνληαη  

απφ θάπνηνλ εθηφο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο γηα ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο 

είρε παιαηφηεξα παξάζρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εθφζνλ ε θχζε ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ δελ παξεκπφδηζε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα. 
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Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγίεο πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ θαηά ην 

παξειζφλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ παξαηεξείηαη πηζαλή παξεκπφδηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζε ζρέζε κε 

πξνηεηλφκελεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, πξέπεη λα πξνβεί ζε γλσζηνπνίεζε πξνο 

ηνλ πειάηε πξηλ ηελ απνδνρή ηνπ έξγνπ. 

 

Ππόηςπο 1200:  Δπαγγελμαηική Δπάπκεια και Γέοςζα Δπαγγελμαηική Δπιμέλεια 

Σα έξγα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ηε δένπζα 

επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. 

 

Ππόηςπο 1210: Δπαγγελμαηική Δπάπκεια 

Ζ επαγγεικαηηθή επάξθεηα αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

πςεινχ επηπέδνπ πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηέρνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έηζη ψζηε ε 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε 

ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο θαη  δεηεκάησλ πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζε απηψλ (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing,  the Institute of Internal Auditors). 

 

 

 Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ιακβάλεη επαξθείο ζπκβνπιέο 

θαη βνήζεηα εάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηεξείηαη ησλ 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη άιισλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ.  

 Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα παξνπζηάδεη επάξθεηα γλψζεσλ γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν απάηεο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο  πξέπεη λα δηαζέηεη πςειφ επίπεδν γλψζεσλ γχξσ 

απφ ηα είδε ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο εληνπίδεη 

αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο 

θαη ησλ δηαζέζηκσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ  πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ηερλνινγία, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. 

 Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κελ αλαιακβάλεη έξγα 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα  ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

 

Ππόηςπο 1220:  Γέοςζα Δπαγγελμαηική Δπιμέλεια 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα επηδεηθλχνλ επηκέιεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη λα θαηέρνπλ δεμηφηεηεο ελφο εχινγα ζπλεηνχ 

θαη ηθαλνχ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Δπηδεηθλχνληαο ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή 

επηκέιεηα, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ειεγθηηθψλ ηερληθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ηερλνινγία θαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ   
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ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη  λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα επεξεάζνπλ ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο ή ηνπο πφξνπο, θαη λα 

εληνπίδνπλ θαη αλαθέξνπλ νηηδήπνηε αζπλήζηζην παξαηεξνχλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εηαηξίαο.  Ζ δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα αλαθέξεηαη ζηελ απαξαίηεηε 

θεθηεκέλε  γλψζε αλαθνξηθά κε ηα θάησζη (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing,  the Institute of Internal Auditors): 

  

 Σελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ έξγνπ. 

 Σε ζρεηηθή πνιππινθφηεηα, νπζηαζηηθφηεηα ή ζεκαληηθφηεηα ζεκάησλ ζηα 

νπνία ζα εθαξκνζηνχλ ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο. 

 Σελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο, 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

 Σελ πηζαλφηεηα ζεκαληηθψλ ιαζψλ, απάηεο ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηα 

Πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Σν θφζηνο γηα ηελ παξνρή δηαβεβαίσζεο ζε ζρέζε κε ηα πηζαλά νθέιε. 

 

Ππόηςπο 1230:  Σςνεσήρ Δπαγγελμαηική Δπιμόπθυζη 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα βειηηψλνπλ δηαξθψο ην επίπεδν ησλ γλψζεηο, ησλ 

δεμηφηεηεο θαη ησλ ππφινηπσλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζσ ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο 

επηκφξθσζεο. 

 

Ππόηςπο 1300:  Ππόγπαμμα Γιαβεβαίυζηρ και Βεληίυζηρ Ποιόηηηαρ 

Ο ππεχζπλνο  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί έλα 

πξφγξακκα δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο. Σν πξφγξακκα δηαβεβαίσζεο θαη 

βειηίσζεο πνηφηεηαο ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε  ηνπ βαζκνχ 

ζπκκφξθσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηα Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα 

Ζζηθήο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δπίζεο, ην πξφγξακκα αμηνινγεί ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη εληνπίδεη ηα ζεκεία φπνπ απαηηείηαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Ππόηςπο 1310: Απαιηήζειρ ηος Ππογπάμμαηορ Γιαβεβαίυζηρ και Βεληίυζηρ 

Ποιόηηηαρ  

Σν πξφγξακκα δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν 

εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο. 

 

Ππόηςπο 1311:  Δζυηεπικέρ Αξιολογήζειρ 

Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο αλαθέξνληαη ζηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο απφ άηνκα 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ επαξθή γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ δηαξθήο παξαθνινχζεζε απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

θαζεκεξηλήο επνπηείαο θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ δηαξθήο επηζθφπεζε ελζσκαηψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο, εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Οξηζκφ ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα. Οη πεξηνδηθέο 

αμηνινγήζεηο δηελεξγνχληαη γηα λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα 

Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα. Ζ επαξθήο γλψζε ησλ πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηεζλνχο Πιαηζίνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο. 

 

Ππόηςπο 1312:  Δξυηεπικέρ Αξιολογήζειρ 

Οη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε πέληε 

ρξφληα απφ έλαλ πηζηνπνηεκέλν, αλεμάξηεην αμηνινγεηή ή νκάδα αμηνιφγεζεο εθηφο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζπδεηά κε ην 

ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο εμσηεξηθψλ 

αμηνινγήζεσλ, ηα πξνζφληα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή ή ηεο 

νκάδαο αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ. 

 

 

Ππόηςπο 1320: Υποβολή Αναθοπάρ για ηο Ππόγπαμμα Γιαβεβαίυζηρ και 

Βεληίυζηρ Ποιόηηηαρ 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο ζην ζπκβνχιην. ηηο 

δηαδηθαζίεο θνηλνπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing,  the Institute of Internal Auditors): 

 

 Σν εχξνο θαη ηε ζπρλφηεηα ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

 Σα πξνζφληα θαη αλεμαξηεζία ηνπ αμηνινγεηή ή ηεο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ αμηνινγεηψλ. 

 Γηνξζσηηθά ζρέδηα δξάζεο. 

Σν Πξφγξακκα Γηαβεβαίσζεο θαη Βειηίσζεο Πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

πεξηερφκελν θαη ε ζπρλφηεηα θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ απνθαζίδνληαη 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαηφπηλ ζπδήηεζεο κε ηε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα 

κε ηνλ  θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζπκκφξθσζε κε 

ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ  αμηνινγήζεσλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πνπ θνηλνπνηνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ αμηνινγεηή ή ηεο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ζηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο. 
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Ππόηςπο 1321: Φπήζη ηηρ θπάζηρ « Σςμμοπθώνεηαι με ηα διεθνή Ππόηςπα για 

ηην Δπαγγελμαηική Δθαπμογή ηος Δζυηεπικού Δλέγσος » 

Ζ παξαπάλσ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ  ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο θαλεξψλνπλ ηελ ζσζηή θαη 

αθέξαηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζεσξείηαη, επνκέλσο πσο  ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα 

φηαλ θέξεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πεξηερφκελν απηψλ, πνπ είλαη ηα 

εμήο (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the 

Institute of Internal Auditors : 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

αμηνινγήζεσλ. 

  Οη ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

 Οη ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 

πέληε έηε έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ 

αμηνινγήζεσλ. 

 

Ππόηςπο 1322:  Αποκάλςτη ηηρ μη Σςμμόπθυζηρ 

ε πεξίπησζε φπνπ ε κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο ή ηα Πξφηππα 

επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ πιαίζην ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηφηε ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεί ηε κε 

ζπκκφξθσζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην.  

 

 

 

3.2.3  Ππόηςπα Γιεξαγυγήρ 

 

Ππόηςπο 2000:  Γιασείπιζη ηηρ Λειηοςπγίαρ Δζυηεπικού Δλέγσος 

Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηνηθεί απνηειεζκαηηθά ηε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηξφπν πνπ λα βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ δηνίθεζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθή φηαλ (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, the Institute of Internal Auditors): 

 Δπηηπγράλεη ηνλ ζθνπφ θαη ηελ επζχλε πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 πκκνξθψλεηαη κε ηα Πξφηππα. 

 Κάζε κέινο ηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα. 

 Λακβάλεη ππφςε δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαη λα επεξεάζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζίζηαην 

απνηειεζκαηηθή θαη ζπκβάιεη ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

φηαλ ιακβάλεη ππφςε ζηξαηεγηθέο, αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη πηζαλνχο 
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θηλδχλνπο, αιιά θαη ζπλερψο αμηνινγεί θαη βειηηψλεη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ  

 

Ππόηςπο 2010:  Ππογπαμμαηιζμόρ 

Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη αξκνδηφηεηα  λα ζρεδηάδεη έλα 

πξφγξακκα ειέγρσλ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη έρνληαο σο ζθνπφ 

λα θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζεκεία 

ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάζεη, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 

πξφγξακκα απηφ ζπληάζζεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο  κε ηελ δηνίθεζε θαη ην 

ζπκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο βαζηθνχο 

επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηνχο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα πξνζαξκφδεη ην 

πξφγξακκα ειέγρσλ, αλάινγα κε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα, 

ηνπο θηλδχλνπο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζπζηήκαηα θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, the Institute of Internal Auditors). 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηνλ ρξφλν. Λακβάλεηαη ππφςε νη απφςεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

 Οη πξνζδνθίεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ ππεχζπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε 

δηαηχπσζε γλψκεο θαη άιισλ ζπκπεξαζκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο ππεχζπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε 

δηεμαγσγήο ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ πνπ ηνπ έρνπλ πξνηαζεί, κε βάζε ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ απηά ηα έξγα λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ππόηςπο 2020:  Κοινοποίηζη και Έγκπιζη 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεί ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο απαηηήζεηο πφξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηνχ, ζηε  δηνίθεζε θαη ζην ζπκβνχιην, γηα λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπο. Ο 

επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ πφξσλ. 

 

Ππόηςπο 2030:  Γιασείπιζη Πόπυν 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη πφξνη ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θαηάιιεινη, επαξθείο θαη αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

 

Ππόηςπο 2040:  Πολιηικέρ και Γιαδικαζίερ 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη θαζνξίδεη ηηα απαηηνχκελεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ θχζε θαη ην 
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πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε 

δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο επίζεο απφ ηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 

 

Ππόηςπο 2050:  Σςνηονιζμόρ και Δπίκληζη ζηην επγαζία λοιπών παπόσυν 

Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ  ππεπζχλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  ζπγθαηαιέγεηαη  

θαη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν επίθιεζεο ζηελ εξγαζία άιισλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ παξφρσλ δηαβεβαησηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη λα κελ επηθαιχπηεηαη ε κία δηαδηθαζία απφ ηελ άιιε. Οθείιεη , σζηφζν πξψηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηε δένπζα επαγγεικαηηθή 

επηκέιεηα ησλ παξφρσλ δηαβεβαησηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

ηελ εξγαζία ηνπο πξψηνπ ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη επίζεο λα έρεη κηα μεθάζαξε αληίιεςε  γηα ην εχξνο, ηνπο ζθνπνχο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη απφ άιινπο παξφρνπο δηαβεβαησηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δειαδή ζην βαζκφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ εξγαζία άιισλ. Ζ επζχλε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

παξακέλεη, ζαθψο, ζηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

Ππόηςπο 2060:  Υποβολή Αναθοπάρ ζηο Σςμβούλιο και ηην Ανώηεπη Γιοίκηζη 

Ο ππεχζπλνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππνβάιεη αλαθνξά ζηε δηνίθεζε θαη ην 

ζπκβνχιην ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαθέξνληαο ηνλ ζθνπφ, ηε δηθαηνδνζία, 

ηελ επζχλε θαη ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ην 

ειεγθηηθφ πιάλν  θαη  ηε ζπκκφξθσζή κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα. ην 

πιαίζην απηφ αλαθέξνληαη επίζεο ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ, φπσο ν 

θίλδπλνο ηεο απάηεο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα ζηα νπνία ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζέιεη 

λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ζ ζπρλφηεηα ππνβνιήο 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα απηψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνξά. 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ δηνίθεζε θαη ην 

ζπκβνχιην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε (International Standards 

for the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors): 

 Σνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σελ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σν πξφγξακκα ειέγρσλ θαη ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε απηφ. 

 Απαηηήζεηο ζε πφξνπο. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα, θαη ζρέδηα 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ 

ζπκκφξθσζεο. 

 Σελ αληαπφθξηζε ηεο δηνίθεζεο ζηνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πηζαλψο λα είλαη κε 

απνδεθηνί γηα ηνλ νξγαληζκφ. ρεηηθέο παξαπνκπέο ηφζν γηα ηα 
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παξαπάλσ φζν θαη γηα άιιεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

Πξνηχπσλ. 

 

Ππόηςπο 2070: Πάποσορ Δξυηεπικών Υπηπεζιών και Οπγανυζιακή Δςθύνη για 

ηον Δζυηεπικό Έλεγσο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, παξέρνληαη ππεξεζίεο 

απφ εμσηεξηθφ θνξέα,, είλαη ππνρξεσκέλνο λα γίλεηαη δηεπθξίληζε πσο ηελ επζχλε   

γηα ηε δηαηήξεζε κίαο απνηειεζκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηε 

δηαηεξεί ν νξγαληζκφο. Ζ ππνρξέσζε απηή επηζεκαίλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο, ην νπνίν αμηνινγεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

Κψδηθα Ζζηθήο θαη ηα Πξφηππα. 

 

Ππόηςπο 2100:  Φύζη ηυν Δπγαζιών 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εληνπίδεη  ηνπο ελδερφκελνπο  θηλδχλνπο, 

λα αμηνινγεί ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο θαη επνκέλσο, λα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ηεο έγθαηξεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο 

εηαηξίαο Ζ αμία θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληζρχνληαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δξνπλ πξνιεπηηθά θαη νη εθηηκήζεηο ηνπο 

παξέρνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ιακβάλνπλ ππφςε κειινληηθέο επηπηψζεηο. 

 

Ππόηςπο 2110:  Γιακςβέπνηζη 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα ππνβάιιεη θαηάιιειεο 

εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά 

κε (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the 

Institute of Internal Auditors): 

 ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 

 ηελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, 

 ηελ πξνψζεζε ησλ θαηάιιεισλ εζηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

απφδνζεο θαη ινγνδνζίαο, 

 ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πξνο ηνπο αξκφδηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

 ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, άιισλ παξφρσλ δηαβεβαίσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο. 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγεί δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ , 

φπσο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε εζηθέο αμίεο 

πνπ πξεζβεχνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα αμηνινγεί ηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Ππόηςπο 2120:  Γιασείπιζη Κινδύνυν 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη  ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έγθεηηαη ζηελ ηαχηηζε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ απνζηνιή θα ηηο επηδηψμεηο ηνπ, 

ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ σλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε απηψλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ έγθπξε ή κε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο, ηα απνδεθηά επίπεδα αλάιεςεο θηλδχλνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αμηνιφγεζε απηή θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ παξαθνινπζνχληαη κέζα απφ ηηο 

ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο, απφ μερσξηζηέο αμηνινγήζεηο ή ζε 

ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εθηηκά ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο ζρεηηθά 

κε ηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ, φζνλ αθνξά (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors): 

 Σελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σελ αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

πξν γξακκάησλ. 

 Σε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο, θαλνληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη ζπκβάζεηο. 

 Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο 

απάηεο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηνχ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εληνπίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ θαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα εληνπίζνπλ γεληθφηεξα ηνπο  ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε θηλδχλνπο, πνπ απνθηνχλ απφ 

ζπκβνπιεπηηθά έξγα ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 

Ππόηςπο 2130:  Δλεγκηικοί Μησανιζμοί 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηαξθή βειηίσζή ηνπο. Ζ 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φζνλ αθνξά (International Standards for 

the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors): 

 Σελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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 Σελ αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

πιεξνθφξεζεο. 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πξν 

γξακκάησλ. 

 Σε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο, θαλνληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη ζπκβάζεηο. 

 

Ππόηςπο 2200:  Σσεδιαζμόρ Έπγος 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα απνηππψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ  έξγνπ, ν νπνίνο 

ζα πεξηιακβάλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ην εχξνο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζθνπνχο θαη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν. 

 

Ππόηςπο 2201: Παπάγονηερ Σσεδιαζμού 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors): 

 Σηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

επηζθνπείηαη θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ε δξαζηεξηφηεηα ειέγρεη ηελ απφδνζε 

ηεο. 

 Σνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηνπο πφξνπο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηα κέζα κε ηα 

νπνία ε ελδερφκελε επίδξαζε ησλ θηλδχλσλ δηαηεξείηαη ζε έλα απνδεθηφ 

επίπεδν. 

 Σελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο, 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζε 

ζχγθξηζε κε έλα ζρεηηθφ πιαίζην ή κνληέιν. 

 Σηο επθαηξίεο γηα λα γίλνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο, 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα έθηνο ηνπ νξγαληζκνχ, νθείινπλ λα ζρεδηάζνπλ έλα ππφκλεκα 

θαηαλφεζεο φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί, ην εχξνο, νη 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη άιιεο πξνζδνθίεο, θαζψο επίζεο νη  πεξηνξηζκνί 

ζηε δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ζηελ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ 

έξγνπ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα απνζαθελίδνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ην εχξνο, ηηο αληίζηνηρεο 

αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη άιιεο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Γηα ζεκαληηθά έξγα, απηή 

ε απνζαθήληζε πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη. 
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Ππόηςπο 2210: Ανηικειμενικοί Σκοποί Έπγος  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηεμάγνπλ κηα πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφ επηζθφπεζε ιεηηνπξγία. Οη αληηθεηκεληθνί 

ζθνπνί ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εθηίκεζεο 

θηλδχλσλ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ζεκαληηθψλ ιαζψλ, απάηεο, κε ζπκκφξθσζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρνπλ επαξθή θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη επνκέλσο ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ φηη 

νη ζηφρνη θαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ έξγνπ επηηεχρζεθαλ. Δάλ ηα θξηηήξηα είλαη 

επαξθή, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο. Δάλ δελ επαξθνχλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηε 

δηνίθεζε ή/ θαη ην ζπκβνχιην γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα θαηάιιεια θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο. 

 Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ 

ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε, πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ππόηςπο 2220: Δύπορ έπγος 

Σν θαζνξηζκέλν εχξνο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα είλαη επαξθέο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ έξγνπ. Λακβάλνληαη, επνκέλσο ππφςε ηα 

ζρεηηθά ζπζηήκαηα, ηα αξρεία, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηα θπζηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηξίησλ.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ην εχξνο ηνπ έξγνπ είλαη επαξθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ  νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο  δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην εχξνο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ, απηέο νη επηθπιάμεηο πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε ηνλ πειάηε, έηζη ψζηε λα 

απνθαζηζηεί εάλ ην έξγν ζα ζπλερηζηεί. 

 

Ππόηςπο 2230:  Γιάθεζη Πόπυν ζηο Έπγο  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηνπο θαηάιιεινπο θαη επαξθείο πφξνπο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ δηελέξγεηα, κε βάζε ηεο θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

θάζε έξγνπ, ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 

Ππόηςπο 2240:  Ππόγπαμμα Έπγος 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ πξνγξάκκαηα 

ειεγθηηθνχ έξγνπ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ έξγνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε, 

αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
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ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη  πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη έγθξηζε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ κπνξεί λα 

πνηθίιινπλ σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ. 

 

Ππόηςπο 2300: Γιεξαγυγή ηος Έπγος 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. 

 

Ππόηςπο 2310:  Δνηοπιζμόρ Πληποθοπιών 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εληνπίδνπλ επαξθείο, αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ 

έξγνπ.  

 

Ππόηςπο 2320: Ανάλςζη και Αξιολόγηζη 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα βαζίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ έξγσλ ζε θαηάιιειεο αλαιχζεηο θαη αμηνινγήζεηο. 

 

 

Ππόηςπο 2330: Καηαγπαθή Πληποθοπιών 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ επαξθείο, αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ 

 

Ππόηςπο 2340:  Δποπηεία Έπγυν 

Σα έξγα πξέπεη λα επνπηεχνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο βαζκφο ηεο απαηηνχκελεο επνπηείαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

επάξθεηα γλψζεσλ, ηελ εκπεηξία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ έξγσλ. Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ 

επνπηεία ησλ έξγσλ, αιιά έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαηάιιεια θαη  

έκπεηξα άηνκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρν. Σα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επνπηεία θαηαγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη . 

 

Ππόηςπο 2400:  Κοινοποίηζη Αποηελεζμάηυν 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ. 

 

 

Ππόηςπο 2410: Κπιηήπια Κοινοποιήζευν 

ηηο θνηλνπνηήζεηο πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη  νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί, ην εχξνο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Ζ ηειηθή θνηλνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο ή ζρέδηα δξάζεο πνπ 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα βξνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξία.  Όπνπ θξηζεί 

ζθφπηκν, ε γλψκε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πξέπεη λα δίλεηαη. Όηαλ δηαηππψλεηαη κηα 
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γλψκε ή έλα ζπκπέξαζκα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο, ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ επαξθείο, αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ πφηε νη θνηλνπνηήζεηο ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπο  έξγνπ θξίλνληαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ  ηα πνξίζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γίλνληαη πξνζβάζηκα  ζε ηξίηνπο, εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε θνηλνπνίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκνχο ζηε δηάζεζε θαη 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ πνηθίιιεη ζε κνξθή θαη πεξηερφκελν, αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ έξγνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

 

Ππόηςπο 2420: Ποιόηηηα ηυν Κοινοποιήζευν 

Οη θνηλνπνηήζεηο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, αληηθεηκεληθέο, ζαθείο, πεξηεθηηθέο, 

επνηθνδνκεηηθέο, νινθιεξσκέλεο θαη έγθαηξεο.  

 

Ππόηςπο 2421: Λάθη και Παπαλείτειρ 

Δάλ κηα ηειηθή θνηλνπνίεζε πεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ ιάζνο ή παξάιεηςε, ν 

επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεί ηηο δηνξζσκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζε απηνχο πνπ έιαβαλ ηελ αξρηθή ιαλζαζκέλε θνηλνπνίεζε. 

 

Ππόηςπο 2430:  Φπήζη ηηρ θπάζηρ «Σςμμοπθώνεηαι με ηα Γιεθνή Ππόηςπα για 

ηην Δπαγγελμαηική Δθαπμογή ηος Δζυηεπικού Δλέγσος» 

Ζ αλαθνξά φηη ε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγηλε ζε ζπκκφξθσζε κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είλαη 

θαηάιιειε κφλν εθφζνλ απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο . 

 

Ππόηςπο 2431: Αποκάλςτη μη Σςμμόπθυζηρ Έπγος 

Όηαλ ε κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο ή ηα Πξφηππα επεξεάδεη ην 

ειεγθηηθφ έξγν, ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί: 

 Αξρή/εο ή θαλφλα/εο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Κψδηθα Ζζηθήο ή ηνπ/ησλ Πξνηχπσλ 

κε ηα νπνία δελ πξνέθπςε πιήξεο ζπκκφξθσζε, 

 Λφγν/νπο ηεο κε ζπκκφξθσζεο, θαη 

 Σελ επίδξαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζην έξγν θαη ηα θνηλνπνηεζέληα 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

Ππόηςπο 2440: Γιάδοζη Αποηελεζμάηυν ηος Έπγος 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ,  

είλαη ππεχζπλνο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο ηειηθήο θνηλνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ειεγθηηθήο  δηαδηθαζίαο, πξηλ ηελ αλαθνίλσζή ηνπο, θαη 

απνθαζίδεη ζε πνηνπο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

Γηαηεξεί ηελ ηειηθή επζχλε, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαζέζεη απηά ηα 

θαζήθνληα αιινχ. Δάλ νη λνκηθέο, ζεζκηθέο ή επνπηηθέο ξπζκίζεηο δελ επηβάιινπλ 
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θάηη δηαθνξεηηθφ, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξηλ εθδψζεη ηα απνηειέζκαηα 

ζε ηξίηνπο, εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, νθείιεη: 

 Να αμηνινγεί ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 Να δηαβνπιεχεηαη αξκνδίσο κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη/ή ην λνκηθφ 

ζχκβνπιν. 

 Να ειέγρεη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, πεξηνξίδνληαο ηε ρξήζε 

ηνπο. 

 

Ππόηςπο 2450:  Σςνολική Γνώμη 

Πξηλ ηε δηαηχπσζε ζπλνιηθήο γλψκεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζηξαηεγηθέο, 

νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο εηαηξίαο θαη θίλδπλνη  θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο, ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ζ ζπλνιηθή 

γλψκε πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ επαξθείο, αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Ζ θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη πεξηιακβάλεη ην εχξνο θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε γλψκε, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εχξνπο, ηελ αλαθνξά 

ζρεηηθψλ ειεγθηηθψλ έξγσλ θαη πνξηζκάησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ απφ 

άιινπο παξφρνπο δηαβεβαίσζεο, κία ζχλνςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ειεγθηηθή γλψκε, ην πιαίζην θηλδχλσλ ή κεραληζκψλ ειέγρνπ ή άιια θξηηήξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε ηεο ζπλνιηθήο γλψκεο, ηε ζπλνιηθή γλψκε, θαη  ηα 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςαλ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε δπζκελή ζπλνιηθή γλψκε 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. 

 

 

Ππόηςπο 2500:  Παπακολούθηζη Πποόδος 

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα νξίζεη θ έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πνξηζκάησλ πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηε 

δηνίθεζε. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξίζεη κηα δηαδηθαζία επαλειέγρνπ γηα λα 

παξαθνινπζεί θαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο έρνπλ εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά ή φηη ε δηνίθεζε έρεη απνδερηεί ηνλ θίλδπλν ηεο κε αλάιεςεο 

δξάζεο. 

 

Ππόηςπο 2600: Κοινοποίηζη ηηρ Αποδοσήρ Κινδύνυν 

Όηαλ ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκπεξάλεη φηη ε δηνίθεζε έρεη απνδερηεί 

έλαλ βαζκφ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν νξγαληζκφο, ηφηε 

νθείιεη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηελ δηνίθεζε. Δάλ ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν 

δελ επηιπζεί, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζέκα ζην 

ζπκβνχιην. Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί απφ ηε δηνίθεζε 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελφο έξγνπ δηαβεβαίσζεο ή ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ, 

παξαθνινπζψληαο ηελ πξφνδν ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ έρεη επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing,  

the Institute of Internal Auditors).  
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3.3.  Γενικά  Ππόηςπα Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ εθδνζεί πξφηππα απφ 

ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη θπξίσο ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σα γεληθά πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη πέληε θαη ζίγνπλ 

έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ειεγθηή, θαζψο θαη ην ξφιν πνπ  

θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη. Οη έλλνηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ( Νεγθάθεο & 

Σαρπλάθεο, 2013): 

 αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα επνκέλσο πνπ ζα επηδείμεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, 

 ζηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε, 

 ζην πιαίζην πνπ ζα επηιέμεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, 

 ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη  θαη 

  ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο πνπ έρεη επηιερζεί γηα ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

 

    

Ανεξαπηηζία 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη θαη λα παξακέλεη  αλεμάξηεηνο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρεη, θαηά ην Δπαγγεικαηηθφ 

Πξφηππν 100, δηαηεξψληαο ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ  αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο 

ηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηειεί  ε ζσζηά θαη επαξθψο δνκεκέλε δηάξζξσζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα πξνυπνζέηεη, ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ πξφηππν 

110, ηελ  ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ρσξίο παξεκβάζεηο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

Βαζηθή θαη θχξηα πξνυπφζεζε ζπληζηά, επίζεο, ε δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

χζηεξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ιακβάλεη ππφςε  ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, 

απηνχ θαζψο θαη ησλ αηφκσλ πνπ  επνπηεχνληαη απφ απηφλ, φπσο νξίδεη ην 

Δπαγγεικαηηθφ πξφηππν 120, παξφιν πνπ απνηειεί ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

Δπαγγελμαηική καηάπηιζη 

 χκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 200, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη 

λα επηδεηθλχεη ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαηά ηελ δηεμαγσγή 

ηνπ έξγνπ  ηνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηα θάησζη 

(Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013): 

 Ζ ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πξνζσπηθφ πνπ δηαθξίλεηαη απφ έλα πςειφ επίπεδν γλψζεσλ , ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέξρνληαη επαξθψο ζηα θαζήθνληα ηνπο 

(Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 210 & 220). 
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 ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 230 γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επνπηεία ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, πνπ δηαθξίλεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ 

έξγνπ,  ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κνχ θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ζπληζηά κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο Δζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αξρέο θαη νδεγίεο 

ηνπ Κψδηθά Γενληνινγίαο, ν νπνίνο έρεη ζεζπηζηεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

(Δπαγγεικαηηθφ πξφηππν 240). 

 ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 250 γίλεηαη ιφγνο γηα ηα  ζηνηρεία ηεο γλψζεο, 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφηππν 220, αιιά απφ 

ηελ ζθνπηά ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή σο κεκνλσκέλεο επζχλεο. 

 χκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 260, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα έρεη αλεπηπγκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηφζν ζην πξνθνξηθφ, 

φζν θαη ζην γξαπηφ, έηζη ψζηε νη ζηφρνη, ηα απνηειέζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο  

ηνπ ειέγρνπ λα γίλνληαη θαηαλνεηά θαη λα απνθεχγνληαη νη παξεξκελείεο. 

 Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα επηκνξθψλεηαη ζε δηαξθή βάζε, έηζη ψζηε 

λα δηαηεξεί ηελ  ην πςειφ επίπεδν γλψζεσλ ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ ( Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 270). 

 χκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 280 ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη 

λα επηδεηθλχεη ηελ απαξαίηεηε ζπλέπεηα θαη επαγγεικαηηζκφ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ.  

 

Πλαίζιο Γπαζηηπιοηήηυν εζυηεπικού ελέγσος 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, φπσο αλαιχεηαη ζην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 300, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα εμαθξηβψζεη ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ 

πνπ έρεη ζέζεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα, λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη εάλ πινπνηνχληαη ηα αθφινπζα ( Νεγθάθεο 

& Σαρπλάθεο, 2013): 

 Αμηνπηζηία θαη εηιηθξίλεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο 

 πκκφξθσζε κε νδεγίεο θαλνληζκνχο, ζρέδηα δξάζεο θαη λφκνπο 

 Γηαζθάιηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Απνηειεζκαηηθή, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

 Δθπιήξσζε ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο   

 

Γιαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 

400, απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα ( Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013): 

 ρεδηαζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο δειαδή, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ηελ έθηαζε πνπ ζα ιάβεη ν έιεγρνο, ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο απηνχ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ( Δπαγγεικαηηθφ 

Πξφηππν 410). 

 Αμηνιφγεζε ηεο ιακβαλφκελεο πιεξνθφξεζεο, ηελ νπνία ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο αλαιχεη θαη εξκελεχεη γηα ηηα αλάγθεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

απνηειεζκάησλ (Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 420). 
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 Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε κέζσ ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 430. Σα επξήκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απνηεινχλ ζέκα ζπδήηεζεο κε ηε δηνίθεζε πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

ηειηθήο έθζεζεο. 

 Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο, δειαδή ειέγρνπο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ εθαξκνγή λ 

ζπζηάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν (Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 440). 

    

 

Δποπηεία – Γιοίκηζη ηος ημήμαηορ εζυηεπικού ελέγσος 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηά ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 

500, εθαξκφδεη ηα εμήο ( Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013): 

 χκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν  510, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθφζνλ πξψηα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα θαηαρσξείηαη γξαπηψο. 

 Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ 

(Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 520) 

 χκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 530, νη απνθάζεηο θαη νδεγίεο 

δηνίθεζεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

απεπζχλνληαη ζην πξνζσπηθφ  πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη γξαπηψο. 

 Καηά ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 540, ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο θάζε ειεγθηή, νξηδφκελεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε επηινγή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ βάζεη ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, ε θαζνδήγεζε απηνχ απφ ην δηεπζπληή  

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 χκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 550, πξέπεη ε εξγαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ λα είλαη ζπληνληζκέλεο κε ηξφπν πνπ 

λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θάιπςε ηνπ ειέγρνπ. 

 Γηεμάγεηαη πνηνηηθφο έιεγρνο, κε ηνλ νπνίν αμηνινγείηαη ην έξγν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κε ηα Πξφηππα, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

  

 

 

3.4.   Κώδικαρ Γεονηολογίαρ 

 

 

Ο ζθνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ  

είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αμία ηεο εζηθήο ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

θαζψο επίζεο θαη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πιαίζην,  έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαηειεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ 

επίπεδν, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ.  Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο επνκέλσο, ζπκβάιεη 
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ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο  νληφηεηαο θαη ηελ 

επαξθή θαη αμηφπηζηε δηαρείξηζεο  θηλδχλσλ.   

 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο πεξηιακβάλεη δχν ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ζηνηρεία: 

 Σηο Αξρέο πνπ δηέπνπλ  ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σνπο Καλφλεο πκπεξηθνξάο πνπ αλακέλεηαη λα αθνινπζνχλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο.  

 

Πλαίζιο λειηοςπγίαρ και εθαπμογή 

Ο  Κψδηθαο Γενληνινγίαο αθνξά ηα άηνκα, αιιά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλαθέξεηαη ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ. Οη 

ειεγθηέο αιιά θαη φια ηα άηνκα ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείινπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ηζρχ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θα λα πεηζαξρνχλ ζε φζα νξίδεη 

αιιά θαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ απηνπεηζαξρίαο. Ο Κψδηθα 

Γενληνινγίαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα θα 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  ζην ηκήκα ειέγρνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή θξίζε  ησλ ειεγθηψλ, ηε ζχλεζε θαη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ πνπ επηδεηθλχνπλ θαηά ην έξγν ηνπο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη απαιιάζζνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβνχλ 

ζε παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθά.( Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013) 

  

Ππόηςπα Σςμπεπιθοπάρ 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθά Γενληνινγίαο απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα ππεξαζπίδνπλ ηηο 

αθφινπζεο αξρέο ( Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013): 

 Αθεξαηφηεηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ππεπζπλφηεηα, επάξθεηα γλψζεσλ θαη εηιηθξίλεηα θαηά ηε επηηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Να επηδεηθλχνπλ αθνζίσζε ζην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν θαη λα κελ 

εκπιέθνληαη ζε παξάλνκεο θαη αληηδενληνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εγείξνπλ πξνβιήκαηα γηα ην επάγγεικα. Ζ αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη έηζη ηε βάζε γηα ζηήξημε 

ηεο θξίζεο ηνπο. 

 Αληηθεηκεληθφηεηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ πςειφ 

επίπεδν επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, 

αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, 

λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε 

ηνπο θαζψο θαη λα κε ρξεκαηίδνληαη ή λα ιακβάλνπλ δψξα, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη χπνπηα γηα ην ζρεκαηηζκφ αληηθεηκεληθήο θξίζεο, λα κελ 

επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα 

άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεσλ. 

 Δρεκχζεηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ 

θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα 
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δεκνζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο  εμνπζηνδφηεζε, παξά κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ππαγνξεχεη ν λφκνο ε ππάξρεη επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε. 

 Δπάξθεηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, ε ηζρχνπζα λνκνζεζία , νη επηηαγέο ηεο δηνίθεζεο 

θαη ε επηζηήκε, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Να 

πεηζαξρνχλ ζηνλ λφκν θαη ηα πξφηππα, θαη λα επηδεηθλχνπλ επηκέιεηα θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Οθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ 

νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο θαη παξαιείςεηο, δηαδηθαζίεο πνπ δελ νδεγνχλ ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα αιιά θαη πεξηπηψζεηο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ. 

Οθείινπλ επίζεο λα παξέρνπλ δηαζθάιηζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, αλαθέξνληαο νηηδήπνηε αζπλήζηζην πνπ ίζσο 

αληίθεηηαη ζε απηήλ. Τπνρξέσζε ηνπο απνηειεί επίζεο, ε ζπλερήο βειηίσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, δηαηεξψληαο πςειφ επίπεδν εζηθήο, 

δενληνινγίαο θαη αμηνπξέπεηαο ζηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ. 

 

 

 

 

  

3.5.   Γιεθνή Ππόηςπα Δλέγσος 

 

Σν ΓΠΔ 315 θαη ην ΓΠΔ 610 αλαθέξνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

παξέρεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΓΠΔ ζρεηηθά κε  ηελ απάηε, ν ειεγθηήο κπνξεί 

λα ζέηεη δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο  ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη, αλ ππάξρνπλ, απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ απάηεο, εάλ ε 

δηνίθεζε έρεη αληηδξάζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε νπνηαδήπνηε επξήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

Οη ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαζίζηαληαη  ζρεηηθέο 

κε ηνλ έιεγρν εάλ ε θχζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο, θαη ν ειεγθηήο έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηε θχζε θαη ην ρξφλν, ή λα κεηψζεη 

ηελ έθηαζε  ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δάλ ν 

ειεγθηήο απνθαζίζεη φηη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πηζαλφλ λα είλαη 

ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν, εθαξκφδεηαη ην ΓΠΔ 610. 

Ο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη επνκέλσο ν ξφινο θαη ν 

ηξφπνο ηεο εθαξκνγήο απηνχ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, πνηθίιινπλ  θαη θαζνξίδνληαη 

απφ ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηεο νληφηεηαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. ηηο 
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αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ε επηζθφπεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Ωζηφζν, νη επζχλεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ  θαη ζπλεπψο λα κελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ηεο νληφηεηαο. Δάλ ε θχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ηεο 

νληφηεηαο, ε εμέηαζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηεινχληαη ή πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πεξίνδν, εάλ ππάξρεη, θαη ηε ζπδήηεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ζρεδίνπ κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

ΓΠΔ 315 

Ζ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ΓΠΔ 315 γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε νληφηεηα εκθαλίδεη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επνκέλσο 

ν ειεγθηήο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πηζαλφλ λα 

είλαη ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν πξέπεη λα απνθηά ελεκέξσζε θαη λα θαηαλνεί: 

 Σε θχζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ εληάζζεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νληφηεηαο, 

 Σηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη, ή πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ, απφ ηε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 

ΓΠΔ 610 

Πεδίο εθαπμογήρ ηος παπόνηορ ΓΠΔ 

Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 610  αλαθέξεηαη ζηηο επζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηαλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη 

θαηαιήμεη ζη ζπκπέξαζκα, φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ελδέρεηαη 

λα είλαη ζρεηηθή γηα ηνλ έιεγρν θαη επνκέλσο λα θάλεη ρξήζε απηήο.  

 

Σν παξφλ ΓΠΔ δελ αζρνιείηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κεκνλσκέλνη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο παξέρνπλ άκεζε ππνζηήξημε ζηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή θαηά ηελ δηελέξγεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

  

Οη ζηφρνη ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζέηνληαη απφ ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ 

έρεη εθαξκνγή, απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Δλψ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή  δηαθνξνπνηνχληαη θαη εμππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα κέζα γηα 

λα επηηχρνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ελφο επηθαιχπηεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ 

ΓΠΔ κπνξεί λα θάλεη ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή λα επαλαμηνινγήζεη ηελ εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. πλεπψο, απηφ κπνξεί 
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λα επεξεάζεη ηνλ θαζνξηζκφ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν. Οκνίσο, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη θαηά άιιν ηξφπν ηελ εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα λα επεξεάζεη ηε θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. ε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, ε πεξαηηέξσ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ ΓΠΔ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή κπνξεί λα κελ είλαη απαξαίηεηε. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ απηνλνκίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηή ε ιεηηνπξγία δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ νληφηεηα φπσο 

απαηηείηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή θαηά ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε 

γλψκε ειέγρνπ πνπ εθθξάδεη θαη  ε επζχλε απηή δελ κεηψλεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο 

εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

 

Ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ 

Σν παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. 

 

Σηόσοι ηος ΓΠΔ 610 

Οη ζηφρνη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, φπνπ ε νληφηεηα δηαζέηεη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη θξίλεη φηη είλαη πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθή γηα 

ηνλ έιεγρν, είλαη (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο 2): 

 Να πξνζδηνξίζεη εάλ, θαη ζε πνην βαζκφ, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαη 

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, λα 

θαζνξίζεη εάλ απηή ε εξγαζία είλαη επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 

 Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα θαζνξίζεη: 

 Δάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη επαξθήο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, θαη 

 Δάλ λαη, ηε ζρεδηαζκέλε επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

ζηε θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή.  

 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επάξθεηαο  ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο 2): 

 Σελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

 Σελ ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

 Δάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα δηελεξγεζεί κε ηε 

δένπζα επαγγεικαηηθή πξνζνρή, θαη 

 Δάλ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεδηαζκέλεο επίδξαζεο ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζηε θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 
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ειεγθηή, ν εμσηεξηθφο ν ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

Σεχρνο 2): 

 Σε θχζε θαη ην πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη εθηειεζηεί, ή πνπ 

πξέπεη λα εθηειεζηεί, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζε επίπεδν ηζρπξηζκνχ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ, ππφινηπα ινγαξηαζκψλ θαη 

γλσζηνπνηήζεηο, θαη 

 Σν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο γηα ηελ δηθαηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηζρπξηζκψλ. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζρεηηθά 

κε ην εάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη επαξθήο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

Ανηικειμενικόηηηα 

 Σν θχξνο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο θαη ε επίδξαζε απηνχ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

λα είλαη αληηθεηκεληθνί. 

 Δάλ ε αλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απεπζχλεηαη πξνο 

εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε ή ζε αμησκαηνχρν κε 

θαηάιιειεο αξκνδηφηεηεο, θαη εάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζε εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε. 

 Δάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη απαιιαγκέλνη απφ αληηθξνπφκελεο επζχλεο. 

 Δάλ εθείλνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε επνπηεχνπλ απνθάζεηο 

γηα απαζρφιεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Δάλ ππάξρνπλ εκπφδηα ή πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε ή απφ εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηε δηαθπβέξλεζε. 

 Δάλ, θαη ζε πνην βαζκφ, ε δηνίθεζε δξα επί ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη πψο απνδεηθλχεηαη ηέηνηα δξάζε (Λνπκηψηεο & 

Σδίθαο, 2012). 

 

Τεσνική ικανόηηηα 

 Δάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη κέιε ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζσκάησλ. 

 Δάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ επαξθή ηερληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα γηα 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ 

 Δάλ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε  θαη θαηάξηηζε 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ (Λνπκηψηεο & Σδίθαο, 2012). 

 

Γέοςζα επαγγελμαηική πποζοσή 

 Δάλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεδηάδνληαη, 

επηβιέπνληαη, επηζθνπνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη θαηάιιεια. 
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 Ζ χπαξμε θαη επάξθεηα εγρεηξηδίσλ ειέγρνπ ή άιισλ παξφκνησλ εγγξάθσλ, 

πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη ηεθκεξίσζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Λνπκηψηεο & 

Σδίθαο, 2012). 

 

Δπικοινυνία 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κπνξεί 

λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ειεχζεξνη λα 

επηθνηλσλνχλ αλνηρηά κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, θαη (Λνπκηψηεο & Σδίθαο, 

2012): 

 Πξαγκαηνπνηνχληαη  νη απαξαίηεηεο ζπλεδξηάζεηο ζε θαηάιιεια 

δηαζηήκαηα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

 Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ιακβάλεη γλψζε θαη έρεη πξφζβαζε ζε 

ζρεηηθέο εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ελεκεξψλεηαη επί 

ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπ 

 Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ελεκεξψλεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επί 

ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Σηόσοι ηηρ λειηοςπγίαρ ηος εζυηεπικού ελέγσος 

Οη ζηφρνη ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηθίιινπλ επξέσο θαη εμαξηψληαη 

απφ ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηεο νληφηεηαο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο 

θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θαησηέξσ (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο 2): 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε επζχλε γηα 

επηζθφπεζε δηθιίδσλ, παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

πξνηάζεηο βειηηψζεσλ επί απηψλ. 

 Δμέηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

αλαηεζεί ε επηζεψξεζε ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ, ηελ επηκέηξεζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ αλαθνξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξεχλεζε επί επηκέξνπο θνλδπιίσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ιεπηνκεξνχο δνθηκαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ 

ππνινίπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δπηζθφπεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ε 

επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

νληφηεηαο. 

 Δπηζθφπεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο. 
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 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 Γηαθπβέξλεζε. Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη ηε δηαδηθαζία δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ βαζκφ 

εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζρεηηθά κε ηε δενληνινγία θαη ηηο 

αμίεο, ηε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηε ινγνδνζία, ηε 

γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο θαηάιιεινπο ηνκείο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε θηλδχλνπο θαη δηθιίδεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθείλσλ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε, ησλ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. 

  Καζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπκθψλα κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ  

 Δπάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 

 

Φπηζιμοποίηζη ζςγκεκπιμένηρ επγαζίαρ ηυν εζυηεπικών ελεγκηών 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ ελ ιφγσ εξγαζία θαη λα δηελεξγήζεη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ αλαθνξηθά κε απηή γηα λα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν επάξθεηάο  ηεο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Ζ θχζε, ν ρξφλνο θαη ε έθηαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχληαη αλαθνξηθά κε  ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ εμαξηψληαη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ 

θηλδχλνπ νπζηψδνπο ζθάικαηνο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Σέηνηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ (Λνπκηψηεο & Σδίθαο, 2012): 

 Δμέηαζε θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

 Δμέηαζε άιισλ παξφκνησλ θνλδπιίσλ, θαη 

 Παξαηήξεζε δηαδηθαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

Ζ επάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ησλ εμσηεξηθφ ειεγθηή  ησλ αθφινπζσλ (Λνπκηψηεο & Σδίθαο, 

2012): 

 Σεο εξγαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ έρνπλ επαξθή 

ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα, 

 Σεο εξγαζίαο πνπ επηβιέθζεθε, επηζθνπήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε θαηάιιεια, 

 Έρνπλ απνθηεζεί επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα λα επηηξέςνπλ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα ζπλαγάγνπλ εχινγα ζπκπεξάζκαηα, 

 Σσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπλάγνληαη είλαη ηα ελδεδεηγκέλα γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη νη νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη ζπλεπείο κε ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη 

εθηειεζηεί, θαη 
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 Σσλ νπνησλδήπνηε εμαηξέζεσλ ή ησλ αζπλήζηζησλ δεηεκάησλ  πνπ 

γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επηιχνληαη θαηάιιεια. 

 

Τεκμηπίυζη 

Δάλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηεθκεξίσζε ειέγρνπ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

έρνπλ ζπλαρζεί ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηή επί απηήο ηεο εξγαζίαο (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο 2). 

 

 

3.6.   Ο πόλορ Τος Δζυηεπικού Δλεγκηή Σηη Γιοικηηική Λειηοςπγία Τηρ          

Δηαιπείαρ 

Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο, φηαλ εκθαλίζηεθε ζηα πιαίζηα δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

παξνπζίαδε κηα πνιχ δηαθνξεηηθή θαη απινπζηεπκέλε κνξθή. Ζ ζέζε πνπ δηαθαηείρε 

ζε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο αξθνχληαλ ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο 

δηνίθεζεο, ρσξίο λα επηθνξηίδεηαη κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. Καζψο φκσο,  ην 

κέγεζνο θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινπλ νη εηαηξίεο δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα κεηαβάιινληαη σο ζπλάξηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο αγνξάο, ε ζέζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κεηαβιήζεθε άξδελ ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηειεί έλα αμηνζέβαζην έξγν ζηε ζθαίξα 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, απνηειψληαο κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία αλψηαηνπ 

ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ κε απμεκέλεο επζχλεο θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ. Ζ ζεκαληηθή ζέζε πνπ δηαθαηέρεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαλεξψλεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο αλεπηθχιαθηεο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ε δηνίθεζε ζην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ν  αλεμάξηεηνο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

γεγνλφο πνπ ζπληζηά πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ. 

Παξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο δηαηεξεί ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

απνηειψληαο ην αξκφδην φξγαλν γηα ην δηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθά ζηελ 

επηρείξεζε αιιά θαη απηψλ πνπ δηαηεινχλ ηελ παξαπάλσ εξγαζία.  

Δπνκέλσο, φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013): 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο επσκίδεηαη ηελ επζχλε απέλαληη 

ζηνπο κεηφρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε, σο αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, δηαηεξψληαο ην 

δηθαίσκα δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ απηψλ. 
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 Ο νξθσηφο ειεγθηήο – ινγηζηήο ηεο εηαηξείαο, ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ ειέγρνπ, αζθεί παξάιιεια δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο κέζα απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ λνκνζεζία ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ πξνβιέπεη εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηε 

κεηνςεθία πνπ εθθξάδεη θαηά πεξίπησζε ην 1/20 ή ην 1/3 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ή απφ άιινπο θνξείο 

ελάζθεζεο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ αζθείηαη απφ ην αξκφδην ππνπξγείν . ε απηνχο ηνπο ειέγρνπο ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πνπ 

αζθείηαη απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή, ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

(Υ.Α.Α.) ζηελ θχξηα ή παξάιιειε αγνξά. 

 Ζ χπαξμε ησλ παξαπάλσ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δε κεηψλεη ην εχξνο θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθά, δηαηεξψληαο ηελ 

απηνηέιεηα ηνπ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ έξγνπ ηνπ ειέγρνπ. 

 

3.7.   Αναμενόμενα Οθέλη Από Τον Δζυηεπικό Έλεγσο 

Ζ χπαξμε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κία επηρείξεζε ζπκβάιεη  ζην  λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κίαο ζπζηεκαηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο πξνζέγγηζεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ειέγρνπ θαη 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Πξνζζέηεη αμία κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο επίζεκνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. πκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, κεηψλνληαο  ηνλ θίλδπλν απάηεο. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα αθφινπζα (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013): 

 επηβεβαηψλεηαη φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά, 

 πηνζεηνχληαη βειηηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

απνηξέπνπλ ή επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ρσξίο λα ηνπο  επηξξίπηνληαη επζχλεο πνπ δελ ηνπο αλαινγνχλ  

 πεξηνξίδεηαη ε άζθνπε γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία, 

 εηζπξάηηνληαη δηαθπγφληα έζνδα, 

 εληνπίδνληαη έγθαηξα πξνβιήκαηα, πξηλ απηά ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε 

ηξίησλ 

 εθαξκφδνληαη ηδέεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ρξνλνβφξσλ θαη κε 

απνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 
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 δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

 παξέρεηαη εκπηζηνζχλε ζηε ρξήζε λέσλ σθέιηκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, 

 απνθεχγνληαη αιφγηζηεο δαπάλεο, 

 εληνπίδνληαη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, 

 εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, 

 ειέγρνληαη νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν, 

 δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, 

 εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. 

 

3.8.   Γικλίδερ Αζθαλείαρ ηος Σςζηήμαηορ Δζυηεπικού Δλέγσος 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

δηθιίδεο ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Ζ χπαξμε ησλ 

δηθιίδσλ αζθαιείαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ζθνπφ ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο έγθεηηαη ζηε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη εγθπξφηεηα πνπ 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ, έηζη ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη απνδεθηέο απφ ην 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

Οη δηθιίδεο αζθαιείαο ιεηηνπξγνχλ κε ηξεηο ηξφπνπο: νξγαλσηηθά, πξνιεπηηθά θαη 

θαηαζηαιηηθά (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013).  

 νη νξγαλσηηθέο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμεηάδνπλ ηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο, ηνπο θαλνληζκνχο 

πξνζσπηθνχ, ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θηι. 

 νη πξνιεπηηθέο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ αλάδεημε ζε απηέο 

ιαζψλ 

 νη θαηαζηαιηηθέο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξέκβαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ εληνπηζηνχλ 

απνθιίζεηο απφ ηελ ελδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζε 

κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο 
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Γιάκπιζη Γικλίδυν Αζθαλείαρ 

Αλάινγα κε ην εχξνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νη 

δηθιίδεο αζθαιείαο δηαθξίλνληαη ζε  γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο (Νεγθάθεο & 

Σαρπλάθεο, 2013). 

 Οη γεληθέο δηθιίδεο 

i. αθνξνχλ ηε νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο. Αλαθέξνληαη επνκέλσο 

ζε ζέκαηα θαζηέξσζεο πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ην ελδεδεηγκέλν επίπεδν επζχλεο ησλ απνθάζεσλ, εθαξκφδνληαη κε 

ζπλέπεηα απφ ην ζχλνιν ηεο εηαηξίαο  θαη αθνξνχλ επίζεο ζέκαηα 

ζηειέρσζεο ηεο εηαηξίαο θαη ηξφπνπο δηαρσξηζκνχ επζπλψλ. 

ii. αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ θαη 

δηεθπεξαηψλνπλ ππεξεζίεο νηθνλνκηθήο θχζεσο, 

iii. πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο ή ηξίησλ. 

 

 Οη εμεηδηθεπκέλεο δηθιίδεο αζθαιείαο.  

i. ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο εμνπζηνδφηεζεο γηα 

πξφζβαζε, 

ii. δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή ινγηζηηθή απεηθφληζε 

iii. εμαζθαιίδνπλ επαξθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ επηινγή ησλ δηθιίδσλ αζθαιείαο απνηειεί άκεζε ζπλάξηεζε παξαγφλησλ φπσο 

είλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη ζπλέπεηεο εθαξκνγήο ηνπο, ν επηδεηνχκελνο 

βαζκφο αζθαιείαο. Λακβάλεηαη επηπιένλ ππφςε ην ελδερφκελν επηθάιπςεο θηλδχλνπ 

απφ άιιεο παξεκθεξείο δηαδηθαζίεο.  

 

 

3.9.   Ο εζυηεπικόρ έλεγσορ ζηιρ Μικπομεζαίερ Δπισειπήζειρ 

3.9.1.   Οπιζμόρ Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν 

Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη 

ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην 

ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.» (άξζξν 2 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ)  

Ο νξηζκφο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξνπνηήζεθε 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο επνρήο, κε ζθνπφ λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε 

αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πιαηζίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

Ο νξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ 
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θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηζνινγηζκνχ έρεη ζεκαζία ζπλήζσο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ή ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πνπ πξννξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), θαη ραίξνπλ ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. 

Ο λένο νξηζκφο νξηνζεηεί θαη επεμεγεί ηηο ηδηφηεηεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(ΜΜΔ) θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο πνιχ κηθξήο επηρείξεζεο. ηφρν απνηειεί ε 

απνθπγή ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δχλακε απφ ηηο 

ΜΜΔ.  

 

3.9.2.   Το Γιεθνέρ Ππόηςπο Φπημαηοοικονομικήρ αναθοπάρ για Μικπέρ και 

Μεζαίερ Δπισειπήζειρ 

 

Λίγν κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ην 2001, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(IASB) μεθίλεζε έλα ζρέδην γηα ηελ εμέηαζε δεηεκάησλ αλαθνξάο γηα κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έηζη εθδφζεθε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ζηνρεχνληαο 

θπξίσο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

Σα ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ απνηεινχλ απηνηειή πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ην IASB θαη 

αθνξνχλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν, ηνλ 

θνξκφ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Διιάδαο. 

θνπφο ησλ πξνηχπσλ απηψλ είλαη λα πξνζθέξνπλ έλα απινπνηεκέλν, απηνηειέο 

ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, αιιά θαη πξφλνηεο νη νπνίεο είλαη 

θαηάιιειεο απνθιεηζηηθά γηα κηθξφηεξεο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, εηαηξίεο, 

πξνζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ζηνπο  επελδπηέο λα ζπγθξίλνπλ 

θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ ΜΜΔ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. 

 Απνηειεί έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πιαίζην νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ γηα κε 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ λα παξέρεη βνήζεηα θαη ελεκέξσζε ζε απηνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ  ζηε ρξεκαηνδφηεζή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο, δίλνληάο ηνπο ηελ ηθαλφηεηα λα ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ζνπο ζε έλα 

εληαίν θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην απφ νκνηνγελή ζηνηρεία. Δπηπιένλ, κηα πξνζέγγηζε 

θφζηνπο-σθέιεηαο έρεη πηνζεηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ, 

ππνγξακκίδνληαο ηνλ βέιηηζην ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα κεηξηαζηεί ε 

επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ. Σν ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ είλαη έλα απηφλνκν πξφηππν, ην νπνίν αλαπηχρζεθε 

κε βάζε ηα πιήξε ΓΠΥΑ θαη παξνπζηάζεη κηα πην απινπζηεπκέλε εηθφλα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αξρψλ αλαγλψξηζεο θαη επηκέηξεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 

ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Θέκαηα, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζηηο ΜΜΔ 
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έρνπλ παξαιεθζεί θαη ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ έρεη κεησζεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. 

 

Οπιζμόρ ΜΜΔ ζύμθυνα με ηο ΓΠΦΑ για ΜΜΔ 

Ο φξνο «κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο» θέξεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Ο νξηζκφο ζην πιαίζην ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο ΜΜΔ αλαθέξεηαη 

ζε νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ δεκφζηα επζχλε θαη δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γεληθνχ ζθνπνχ. Κάζε νληφηεηα είλαη ππφινγε κφλν ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ηεο θαη ηηο ηνπηθέο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ δεκφζηα αλάιεςε επζπλψλ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο θαηνρήο ηίηισλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηε 

δεκφζηα αγνξά ή πνπ θαηέρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαηαπηζηεπκαηηθή ηδηφηεηα 

σο θχξηα επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ο νξηζκφο βαζίδεηαη επνκέλσο ζηε 

θχζε κηαο νληφηεηαο θαη φρη ζην κέγεζφο ηεο. Όηαλ κηα ζπλαιιαγή δελ 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηα ΓΠΥΠ γηα ΜΜΔ, ε δηνίθεζε αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ θξίζε ηεο γηα λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζπλαιιαγή θαιχπηεηαη απφ ηα πιήξε ΓΠΥΠ, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο 

θαηάιιεια δηεζλή πξφηππα (IFRS for small and medium-sized entities Pocket guide 

2009, PwC). 

 

Δθαπμογή ηος ΓΠΦΑ για ΜΜΔ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ δελ ρξεζηκνπνηεί σο βάζε  θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην κεγέζνπο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αιιά ζην πιαίζην απηνχ σο ΜΜΔ 

νξίδνληαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθδίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γεληθνχ ζθνπνχ 

γηα εμσηεξηθνχο ρξήζηεο θαη νη νπνίεο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε δεκφζηεο αγνξέο 

(IFRS for small and medium-sized entities Pocket guide 2009, PwC). Μηα επηρείξεζε 

δηαπξαγκαηεχεηαη ή ελδέρεηαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ζε δεκφζηεο αγνξέο εάλ: 

 Τπνβάιιεη ή είλαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Καηαζηάζεσλ ζε κία ρξεκαηηζηεξηαθή επηηξνπή ή ζε άιιν θαλνληζηηθφ 

νξγαληζκφ γηα ζθνπνχο έθδνζεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηίηινπ ζε κία 

δεκφζηα αγνξά. 

 Γηαηεξεί θαη δηαζθαιίδεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα έλα επξχ πιήζνο ηξίησλ 

κεξψλ θαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί θχξηα δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. 

ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ακνηβαία θεθάιαηα). Σν ΓΠΥΑ γηα 

ΜΜΔ έρεη εθαξκνγή απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ δειαδή απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 2009.  

 

Σν ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ πιήξε ζεηξά ησλ ΓΠΥΑ θαη επνκέλσο 

είλαη δηαζέζηκν πξνο πηνζέηεζε απφ θάζε ηνπηθή αξρή, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή 

έρεη πηνζεηήζεη ή φρη ηελ πιήξε ζεηξά ησλ ΓΠΥΑ. Ζ απφθαζε γηα ην πνηεο 
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επηρεηξήζεηο ζα απαηηείηαη ή ζα επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ 

ζπληζηά επζχλε ησλ ηνπηθέο αξκφδησλ αξρψλ. ηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξφηππν κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζε κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, θαζψο γηα ηηο 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο απαηηείηαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ΓΠΥΑ, ρσξίο λα ππάξρεη θξηηήξην κεγέζνπο, φηαλ δελ είλαη ζηε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ηίηισλ απηψλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη φηαλ 

δελ είλαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ακνηβαία θεθάιαηα. 

Ωζηφζν, ν  αξηζκφο ησλ κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη πνιχ κεγαιχηεξνο 

απφ απηφλ ησλ εηζεγκέλσλ. Οη κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αιιά, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, απηφ γίλεηαη 

βάζεη ησλ ηνπηθψλ γεληθά παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. 

 

Πεπιεσόμενο ηος ΓΠΦΑ για ΜΜΔ 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ΓΠΥΑ γηα ΜΜΔ είλαη νη αθφινπζεο 

(IFRS for small and medium-sized entities, A comparison with IFRS — the basics, 

Ernst & Young): 

 Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

 Έλλνηεο θαη Βαζηθέο Αξρέο  

 Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

 Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  

 Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ θαη απνηειεζκάησλ  

  Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θαηάζηαζε εζόδσλ θαη θεξδώλ 

εηο λένλ 

 Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

 Σεκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

  Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο θαη ζθάικαηα 

 Βαζηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα 

 Λνηπά ζέκαηα ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ 

 Απνζέκαηα  

 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 Δπελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο  

 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  

 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο  

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηόο ηεο ππεξαμίαο 

 Σπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ππεξαμία  

 Μηζζώζεηο  

 Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 Υπνρξεώζεηο θαη ίδηα θεθάιαηα 

 Έζνδα 
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 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

 Δμόθιεζε βάζεη κεηνρώλ 

 Απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ 

 Υπεξπιεζσξηζκόο 

 Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 

 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

 Δμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

 Μεηάβαζε ζηα ΓΠΧΠ γηα ηηο ΜΜΔ 

 

3.9.3.   Οι Μικπομεζαίερ Δπισειπήζειρ ζηην Δςπώπη 

Οη πνιχ κηθξέο, νη κηθξέο θαη νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ θχξην θνξκφ ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο. πκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε έλαλ 

ζεκαληηθφ βαζκφ, πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη παξέρνπλ δηαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο. Σν 2013, πάλσ απφ 21 εθαηνκκχξηα ΜΜΔ παξείραλ 88,8 

εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (http://europa.eu). Δλλέα 

ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο είλαη ΜΜΔ, θαη νη ΜΜΔ παξάγνπλ δχν ζηηο ηξεηο ζέζεηο εξγα-

ζίαο. Οη ΜΜΔ ηνλψλνπλ πέξα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

θαη ηελ θαηλνηφκα δξαζηεξηφηεηα ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη επνκέλσο, ν ξφινο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηεο απαζρφιεζεο, πνπ 

θαινχληαη λα παίμνπλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο. Έρνληαο σο αθεηεξία ηε κεγάιε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο απηή γηα ηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο  νηθνλν-

κία ηεο Δπξψπεο, νη ΜΜΔ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε 

ΔΔ. ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξηιακβάλεηαη ε πξνψζεζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη λα βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο 

ησλ ΜΜΔ, ψζηε λα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ε δπλακηθή 

πνπ έρνπλ ζηε ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκία. Οη ΜΜΔ ππάξρνπλ ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη κεγέζε· σζηφζν, ζην ζεκεξηλφ πνιχπινθν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρνπλ ζηελέο νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο ή δηνηθεηηθέο ζρέζεηο 

κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Οη ζρέζεηο απηέο ζπρλά θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ νξηνζέηεζε 

κεηαμχ ησλ ΜΜΔ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ. ηφρνο επνκέλσο, ηεο ΔΔ 

είλαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο, 

θαη λα βειηηψζεη ηα επίπεδα ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη λα πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε ηε δεκηνπξγία επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ΜΜΔ. 
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Κεθάλαιο 4 

Μελέηη Πεπίπηυζηρ 

 

4.1.   Διζαγυγή 

Ζ ππφ κειέηε εηαηξία, πιεξνί ηα ζηνηρεία κεγέζνπο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,  

ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, ηνλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ θαη ην κέζν φξν 

απαζρνινχκελσλ θαη επηιέρζεθε ηπραία γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηελ εμέηαζε ηεο εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ην 

φθεινο πνπ απνθνκίδεη ε επηρείξεζε κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

4.2.   Γενικά  Σηοισεία ςπό μελέηηρ εηαιπίαρ 

 H εηαηξία ‗Όκηθξνλ Α.Δ.‘  ηδξχζεθε ην 1993, θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν κε-

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ, κε άδεηα ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πλαιιάγκαηνο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο αληίζηνηρεο κεηξηθήο  

εηαηξίαο  πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αγγιία.  Γηαζέηεη ην πην εθηεηακέλν δίθηπν ζηελ 

Διιάδα, ιεηηνπξγψληαο 30 θαηαζηήκαηα ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο, ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηνπ Πεηξαηά, ηεο Ρφδνπ, ηεο Μπθφλνπ, ηεο αληνξίλεο, ηεο Κσ θαη 

ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ ―Διεπζέξηνο Βεληδέινο‖. 

Ζ πνιπεηήο θαη βαζηά εκπεηξία ηεο εηαηξίαο ζηηο ππεξεζίεο ζπλαιιάγκαηνο θαη νη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνηεινχλ ηε 

βάζε ηεο θήκεο πνπ δηαηεξεί φια απηά ηα ρξφληα. Ζ αμηνπηζηία, νη θαηλνηνκίεο θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο κε θηιηθφ πξφζσπν πάληα πξνο ηνλ πειάηε, έρνπλ νδεγήζεη ηελ 

εηαηξία ζηελ επηηπρία λα αλαγλσξίδνληαη σο «Οη Δηδηθνί ζην πλάιιαγκα». 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία, ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηηο εζσηεξηθέο 

Πνιηηηθέο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ Δηαηξία. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Καλνληζηηθή πκκφξθσζε αληηπξνζσπεχεη 

κηα μεθάζαξε δέζκεπζε ζηηο αξρέο ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ζηνπο θαλφλεο, αξρέο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δηαηξίαο. 

 

 



[56] 
 

4.3.   Δζυηεπικόρ έλεγσορ- Γενικόρ πόλορ εζυηεπικού ελέγσος 

Ζ ππφ κειέηε εηαηξία. δηαηεξεί ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο ππαγνξεχεη ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία, βειηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηε δηεμαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ έλαλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο 

δηεμάγεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη πνιιέο θνξέο  ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζν αθνξά ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ   

επηιέγνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο εθηειεί ηνπο ειέγρνπο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειέγρσλ γίλεηαη απφ απηφλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή. Ζ επίβιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο, άιινηε 

πξνηείλεη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν κε βάζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ θαη άιινηε ιακβάλεη θαηεπζχλζεηο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θπξίσο απφ ην 

Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο, ρσξίο λα παξαηεξείηαη 

παξεκβαηηθή πνιηηηθή ζην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο εηαηξίαο. 

Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαζψο θαη ηα πνξίζκαηα 

απηνχ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηε δηνίθεζε θαη απφ ηα άιια ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ, 

θαζηζηψληαο θαλεξή ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

ησλ ηκεκάησλ απηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαη‘επέθαζε ηεο δηνίθεζεο. Γεληθφηεξα, ηα 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ειεγθηή ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππφςε ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο. 

Παξαηεξείηαη κέζα απφ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη, φπσο νξίδεη ην 

Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 560, πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξνπζηάδεη ζπκκφξθσζε 

κε ηα Πξφηππα Διέγρνπ θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεξεί 

θαη εθαξκφδεη ηα πξφηππα ειέγρνπ (αηνκηθή αληηθεηκεληθφηεηα, επάξθεηα γλψζεσλ, 

δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θιπ), θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 

4.4.   Ανάπηςξη ηος ζςζηήμαηορ ηος εζυηεπικού ελέγσος  

Έλα απφ ηα θαζήθνληα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη δηαξθψο λα ακθηζβεηεί ην 

ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνβαίλνληαο ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο. Δμεηάδεη, 

επνκέλσο θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηνλ έιεγρν ππαθνχνπλ ζηηο 

εθδνζείζεο νδεγίεο, παξακέλεη ελεκεξσκέλνο ζε φ,ηη αθνξά ηα πξφηππα, 

επηκνξθψλεηαη δηαξθψο ( Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 270), αμηνινγεί ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη  πξαγκαηνπνηψληαο λένπο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ 
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ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, βειηηψλεη θαη εμειίζζεη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο απηνχ, ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη θπξίσο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ, αιιά θαη πξνζπαζεί ν 

εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα γίλεηαη πην 

απνηειεζκαηηθφο.  

Απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα γίλεηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξεία κεηά απφ ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηνπ 

ειεγθηή. 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θηλδχλνπ (risk assessment). Όπνπ ρξεηάδνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη 

πεγέο απηέο παξέρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δελ ζπγθαηαιέγεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ 

πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο νχηε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, 

αιιά αξκφδηνη είλαη νη κέηνρνη θαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

 

4.5.   Λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ ηος εζυηεπικού ελέγσος 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνηείλεη 

ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Ο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξνβαίλεη ζε πξνηάζεηο θαη απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο ζπληζηά έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. πκβάιεη, επίζεο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ 

έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ  εηζάγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 420). Ζ αμηνπηζηία, ε αθξίβεηα, ε πιεξφηεηα 

θαη ε επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

εθηφο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ειέγρνληαη επηπξφζζεηα απφ ηνπο πξντζηάκελνπο 

ηκεκάησλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 

λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θέξεη ζεκαληηθή επζχλε, 

απνηειεί σζηφζν θπξίσο βαζηθφ κέιεκα, ηνπ Compliance Manager θαη ηεο δηνίθεζεο 

ηεο εηαηξείαο.  

Όηαλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηφπηλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο  απηψλ, ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξνβαίλεη πξνηάζεηο δξάζεο θαη επίιπζεο πξνο ηε δηνίθεζε  ηεο εηαηξίαο. 
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4.6.  Δζυηεπικόρ έλεγσορ και επικοινυνία 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθξίλεηαη απφ επρέξεηα ιφγνπ θαη λα 

παξνπζηάδεη αλεπηπγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ 

ηνπ ειέγρνπ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηε δηνίθεζε αιιά θαη κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

ηεο εηαηξίαο.  

Δθφζνλ νινθιεξσζεί, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα 

θνηλνπνηνχληαη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

(Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 430). Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ γίλεηαη 

κφλν εληφο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ. 

Ζ επηθνηλσλία κε ην ηκήκα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εκπεξηέρεηαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαζψο έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν αληιείηαη απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο. Ζ επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

εηαηξίαο ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ πινπνηήζεθαλ νη ζπζηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, έγθεηηαη επίζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζηα πιαίζηα δξάζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ζπληζηά φκσο θαη επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ. 

Ζ επηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ πινπνηήζεθαλ νη ζπζηάζεηο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη θαηά θχξην ιφγν κέιεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζπκβάιεη θαη εμππεξεηεί ην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 550. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ κε ηελ εξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληνλίδεηαη θαη ζπκβαδίδεη, 

επηηπγράλεηαη πιήξεο θάιπςε ηνπ ειέγρνπ. Ωζηφζν ζηελ παξνχζα κειέηε, ε 

επηθνηλσλία θαη  ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο  κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνξηζκέλε. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο εθφζνλ είλαη ππάιιεινο ηεο 

εηαηξίαο δε ζπλεξγάδεηαη κε θάπνηα εμσηεξηθή ειεγθηηθή εηαηξεία. Σα πνξίζκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνπο ειεγθηέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εθφζνλ δεηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ άπνςε πεξί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

4.7.   Δζυηεπικόρ έλεγσορ σπημαηικών διαθεζίμυν 

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηεμαγσγή αμηφπηζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θπξίσο ζε ζέκαηα ζσζηήο απεηθφληζεο ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αλαθέξεηαη ζηηο 

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ηα ιάζε θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 

απνηεινχλ πεδίν φπνπ επηθεληξψλεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαζψο απνηεινχλ θχξην 

θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε 

βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ζπλεπψο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο. 
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Κεθάλαιο 5 

Σςμπεπάζμαηα – Πεπιοπιζμοί – Πποηάζειρ για μελλονηική 

έπεςνα 
 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξζξνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηε ηεο 

εηαηξίαο πνπ επηιέρζεθε. Παξαηίζεληαη, ζηε ζπλέρεηα νη πεξηνξηζκνί πνπ ειήθζεζαλ 

ππφςε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα πάλσ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απμάλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ραξαθηεξίδνληαη αδηακθηζβήηεηα  ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη,  εμαιείθνληαο ηνπο εηαηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαη αληηκεησπίδνληαο ηηο πεξηπηψζεηο απάηεο.  

Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο εηαηξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο παξάδεηγκα, πξνθχπηεη 

πσο ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε 

δηαθνξνπνηείηαη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ θάζε επηρείξεζε αλάινγα κε ηε ζθαίξα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηιέγεη ηα ζεκεία 

ζηα νπνία απαηηείηαη λα επηθεληξσζεί ν κεραληζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα 

επέιζεη αλάπηπμε θαη λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

Έλα αθφκα ζεκείν ηεο κειέηεο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί απνηειεί ν ξφινο πνπ 

θαηαιακβάλεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ην πεδίν δξάζεο ηεο δηνίθεζεο, πσο 

ηίζεληαη ηα φξηα κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, κε ηξφπν πνπ λα κελ θαιχπηεη ε 

εξγαζία ηνπ ελφο ηελ εξγαζία ηνπ άιινπ, λα κελ πεξηνξίδεηαη ην έξγν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο παξεκβάζεηο ηεο δηνίθεζεο, δηαηεξψληαο ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηηο θχξηεο αμίεο πνπ πξέπεη πάληα λα ηνλ δηέπεη, δειαδή, ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ. ην κνηίβν απηφ ηίζεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηεο 

εηαηξίαο, ηεο αξκνληθήο ηνπο ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηε δηελέξγεηα ηνπ έξγνπ 

ηνπ ειέγρνπ.  Ωο άκεζν ζπκπεξαζκαηηθφ επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ, απνηειεί ε 

αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή σο ππαιιήινπ ηεο εηαηξίαο θαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν απηή δηαηεξείηαη αθέξαηε, εξψηεκα πνπ ηαπηνρξφλσο ζπληζηά θαη πεξηνξηζκφ 

ηεο κειέηεο, αιιά θαη κηα θαηάζηαζε πνπ ζπλαληάηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλ φρη ζε 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εγείξνληαο πξνβιεκαηηζκνχο ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ειέγρνπ, 

εξγαζία θαη επνκέλσο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εμίζνπ ζεκείν 
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αλαθνξάο, πνπ φηαλ επηηπγράλεηαη,  απνθεχγνληαη νη δηπιέο πξνζπάζεηεο θαη 

εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θάιπςε ηνπ πεδίνπ ηνπ ειέγρνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαζθαιίδεηαη ε επεκεξία ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ ν εηαηξηθφο θίλδπλφο εληνπίδεηαη 

θαη αληηκεησπίδεηαη εγθαίξσο. Καηά πφζν φκσο ζπκβαίλεη ζε πξαθηηθφ επίπεδν απηφ; 

Ωο άκεζε ζπλάξηεζε ηεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πξνθχπηεη ην ζέκα ηεο ακνηβήο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σα πνξίζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηίζεληαη πάληα ζηε δηάζεζε ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, εθφζνλ 

δεηεζνχλ θαη αθνχ πξψηα έρνπλ αμηνινγεζεί.  Υξεζηκνπνηψληαο σζηφζν ηελ 

εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηνκάησο  ε εξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηίζεηαη ζε άιιε βάζε, πεξηνξίδεηαη ε έθηαζε ηνπ, θηάλνληαο ζην επηζπκεηφ  

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πην άκεζα θαη ζε κηθξφηεξεο ρξνληθέο  πεξηφδνπο. χκθσλα 

κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία έρεη κειεηεζεί ε ακνηβή ηνπ ειέγρνπ 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνηείηαη.  

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο ηνλ 

θχξην θνξκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δλψ είλαη απνδεθηφ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο  ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εθαξκνγή ηνπ ζπληζηά επηηαγή ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. Πνηα θίλεηξα ζα θαζίζηαληαη ηθαλά  λα ππεξηζρχζνπλ ηνπ θφζηνπο ηεο 

εθαξκνγήο ειέγρνπ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο;   
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