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Περίληψη 

 Ο σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι να αναλύσει την 

έννοια του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις καθώς επίσης και όλα εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στους υπευθύνους και οι οποίοι 

ασχολούνται µε τις συγκεκριµένες διεργασίες εντός των εταιριών. Θα πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί πως συγχρόνως µε την διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου, αναλύονται και συναφής έννοιες όπως η µέθοδος της 

ισορροπηµένης στοχοθέτησης (balanced scorecard) των επιχειρήσεων και µε 

απώτερο στόχο την διεξαγωγή συγκεκριµένων συµπερασµάτων αναφορικά µε 

τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις ως προς την 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να διατηρούν τους ήδη 

υπάρχοντες πελάτες τους αλλά και να προσελκύουν νέους εντός της αγοράς 

και στην οποία λειτουργούν.  

Ως παράδειγµα µελέτης στην εν λόγω περίπτωση, επιλέγεται η 

επιχείρηση της Microsoft Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από 

το 1992 και απασχολεί ένα εργατικό δυναµικό 120 ατόµων εφαρµόζοντας σε 

άριστο και ορθό βαθµό τις αρχές της Ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Abstract 

 The main purpose of the dissertation, is to actually describe the 

concept and the characteristics of the Internal Control procedures in a 

business and the duties of a manager of this area. It should also be 

mentioned that except from the procedures of the Internal Control, it is also 

analyzed the concept of the Balanced Scorecard in a business with aim to 

draw conclusions about the way that a business should operate in order to 

retain and attract customers within the market they operate accordingly. 

 Finally, it should be mentioned that as a case study, the business 

chosen is Microsoft Hellas, which operates in Greek market since 1992 with 

an employment of 120 employees inside, trying to adopt and apply an efficient 

schedule and plan of Internal Control procedures.  
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Εισαγωγή 

Με τον όρο Εσωτερικό Έλεγχος στις επιχειρήσεις, νοείται η διαδικασία 

µε την οποία µια επιχείρηση προχωρά σε µια σειρά από µέτρα και διαδικασίες 

οι οποίες σκοπό έχουν την καλύτερη και ορθότερη λειτουργία της εντός της 

αγοράς που δραστηριοποιείται (Πρωτοψάλτης, 2003). Στις µεγάλες 

επιχειρήσεις, ο εσωτερικός έλεγχος και η διοίκηση αυτής της λειτουργίας, είναι 

ευθύνη µιας ειδικής υπηρεσίας ή ενός ειδικού τµήµατος. Το τµήµα αυτό 

λογοδοτεί κατευθείαν στη διοίκηση και σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της 

κάθε επιχείρησης (Παπαδάτου, 2001).  

 

Αναφέρεται λοιπόν πως το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δεν είναι 

παρά το σύνολο απ’ αυτές τις διαδικασίες αλλά και η σχετική οργάνωση, τόσο 

των ανθρώπων όσο και των µέσων που χρησιµοποιούνται σ’ αυτή τη 

διαδικασία. Έτσι ο όρος σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται ουσιαστικά 

σε περιπτώσεις όπως 

  

� Σωστή οργάνωση των οικονοµικών, λογιστικών και όλων των 

υπόλοιπων υπηρεσιών της επιχείρησης 

� Σωστή κατανοµή διαδικασιών και αρµοδιοτήτων στους 

εργαζόµενους 

� Περιορισµός λαθών και κινδύνων ή όποιων άλλων ανωµαλιών 

κατά τις συναλλαγές 

� Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πρέπει να έχουν την 

απαραίτητη αξιοπιστία άλλα και ακρίβεια 

� Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να φυλάσσονται 

αποτελεσµατικά 

Επίσης, ένα από τα θέµατα των ηµερών µας στον επιχειρηµατικό 

κόσµο και ο οποίο έχει έλξη θετικά το ενδιαφέρον πολλών στον 

επιχειρηµατικό κόσµο και έχει µεταβληθεί σ’ αντικείµενο αρκετών συζητήσεων, 

είναι εκείνο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Πολλοί ακαδηµαϊκοί και ανώτατα 

στελέχη επιχειρήσεων έχουν ασχοληθεί µε το αντικείµενο της εταιρικής 

διακυβέρνησης έως τις µέρες µας. Ο λόγος για το γεγονός αυτό είναι η 
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κρισιµότητα η οποία εντοπίζεται στο να ορισθεί η συγκριτική θέση των 

επιχειρηµατικών µονάδων σε µια παγκόσµια ιεραρχία. Επίσης, αξίζει να 

αναφερθεί και η σπουδαιότητά της σε µια οικονοµική ανάπτυξη. Ως εταιρική 

διακυβέρνηση λοιπόν, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ορίζεται το σύστηµα εκείνο µε 

το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εταιρειών µέσω από 

µια σειρά διαφόρων διεργασιών (Παπαδάτου, 2001).  

Eίναι χαρακτηριστικό ε ότι το συγκεκριµένο αυτό σύστηµα εξειδικεύεται 

σε διάρθρωση των δικαιωµάτων αλλά και των υποχρεώσεων όσον αφορά 

τους συµµετέχοντες σε µια επιχείρηση. Αυτοί µπορεί να είναι οι εξής 

(Παπαδάτου, 2001) : 

� Το διοικητικό συµβούλιο 

� Οι µέτοχοι  

� Άλλοι εταίροι 

� Μακροχρόνιοι πελάτες 

� Τοπική κοινωνία 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι στη περίπτωση που λειτουργεί ο 

εσωτερικό έλεγχος σε µια επιχείρηση, αναφέρεται απαραίτητα και µια 

αλληλουχία ενεργειών µε σκοπό τη διαφύλαξη αλλά και την επίτευξη του 

επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, το οποίο βέβαια σχεδιάζεται ανάλογα µε τη 

οργάνωση της επιχείρησης. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα της επιχείρησης 

εγγυώνται για την εξέλιξη της, τότε και η κάθε ενέργεια µπορεί να εκτελείται 

αποδοτικά. Ως ενέργεια βέβαια εντός της επιχείρησης, αναφέρονται τα εξής 

στοιχεία (Φάκος, 2004). 

 

� Οι κανονισµοί της επιχείρησης 

� Τα συστήµατα πληροφόρησης 

� Η οργανωτική δοµή 

� Ο ορισµός καθηκόντων και θέσεων εντός της επιχείρησης 

 Θα µπορούσε να ειπωθεί επίσης ότι ο εσωτερικός έλεγχος εντός των 

επιχείρησης, θεωρείται µια σειρά από αξιολογήσεις οι οποίες σκοπό έχουν 
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όταν εφαρµόζονται, να εκφράσουν µια αντικειµενική κρίση η οποία στηρίζεται 

σε συγκεκριµένες αρχές της εταιρείας (Πρωτοψάλτης, 2003). Φυσικά κατά τη 

διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουν και ορισµένες παρεκκλίσεις οι 

οποίες και γίνονται αισθητές εντός του εργασιακού κλίµατος. Σε κάποιες 

περιπτώσεις δε, εντοπίζονται καθυστερηµένα και κυρίως από τις αρνητικές 

συνέπειες που προκαλούν. Είναι απαραίτητη για τη καλύτερη αξιολόγηση του 

συστήµατος οργάνωσης, να αξιολογηθεί και το σύστηµα οργάνωση αλλά και 

αυτό της πληροφόρησης της επιχείρησης µε σκοπό να επαληθευτούν τα εξής 

στοιχεία (Γρηγοράκος, 2003). 

 

� Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αποδίδονται από το σύστηµα αυτό 

� Όλα τα δεδοµένα παράγονται από το σύστηµα πληροφόρησης και 

δίνουν µια πραγµατική εικόνα. Μέσα από αυτή οι χρήστες µπορούν και 

χρησιµοποιούν τα κατάλληλα στοιχεία για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους 

� Αναπόσπαστο κοµµάτι της του συστήµατος πληροφόρησης είναι η 

κριτική εξέταση των συστηµάτων πληροφόρησης  

� Ως έλεγχος νοείται η διαδικασία η οποία κρίνει τη αξιοπιστία αλλά και τη 

ποιότητα της πληροφορίας η οποία παράγεται από τη επιχείρηση 
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1. Κεφάλαιο Πρώτο - Η Έννοια, τα Χαρακτηριστικά και 

ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στις Επιχειρήσεις 

στις Μέρες µας 

1.1  Ιστορική Αναδροµή στην ∆ιαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Αναφορικά σηµειώνεται πως ο εσωτερικός έλεγχος εφαρµόσθηκε πριν 

από την ελεγκτική επιστήµη. Είχαν παρατηρηθεί πολλά δείγµατα εσωτερικού 

ελέγχου στα πρώτα χρόνια της οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως στις 

πρώτες ανταλλαγές των ανθρώπων ανάµεσα σε αγαθά ή κοινωνικές οµάδες 

(Φάκος, 2004). Υπήρχε µια έντονη ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο στις 

συναλλαγές η οποία ήταν εµφανής από τη στιγµή που το χρήµα 

αναγνωρίσθηκε ως βασική µονάδα µέτρησης αξιών.  

 

Μέσα από τα µέτρα τα οποία εφαρµόσθηκαν κατά τον εσωτερικό 

έλεγχο, ο στόχος ήταν να δοθούν αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από τις 

συναλλαγές αλλά κυρίως να υπάρχει προστασία όλων των συµβαλλοµένων. 

Αλλά και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο θεσµός του εσωτερικού ελέγχου σε 

επιχειρήσεις οι οποίες αφορούσαν το δηµόσιο πλούτο (Πρωτοψάλτης, 2003).  

  

Στην αρχαία Αθήνα για παράδειγµα, λειτουργούσε το Σώµα Ελεγκτών 

το οποίο το αποτελούσαν δέκα έφοροι οι οποίοι ήταν εκλεγµένοι από το λαό 

και ονοµάζονταν εύθηνοι. Ρόλος τους ήταν να ελέγχουν τους λογαριασµούς 

των πλουσίων και όσων αρχόντων οι οποίοι αποχωρούσαν από τα αξιώµατά 

τους. Ο βασικός όµως στόχος τους ήταν να ελέγχουν το κατά πόσο ορθά 

γινόταν η διαχείριση του πλούτου στις πόλεις και στους ναούς. Αναφέρεται 

αντίστοιχα και το σώµα ή το Συνέδριο λογιστών οι οποίοι ασκούσαν έλεγχο 

και εποπτεία σε ∆ηµόσιους Ταµίες. Όσοι ήταν παράνοµοι οδηγούνταν στη 

∆ικαιοσύνη. Οι παραπάνω ελεγκτές και τα σώµατά τους υπήρχαν και στη 

Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Οι ύπατοι και οι κήνσορες ήταν εκείνοι που ήλεγχαν 
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τα οικονοµικά του κράτους και το δηµόσιο θησαυρό. Υπήρχαν βέβαια κάποιες 

τεχνικές τήρησης λογαριασµών από τους Ρωµαίους ως προς  

 

� Τα ∆ηµόσια οικονοµικά 

� Τον έλεγχο των διαχειριστών δηµόσιας περιουσίας  

� Την απόδοση ευθυνών   

 Ο ρόλος των ελεγκτών ήταν εξακριβώνουν αν οι λογαριασµοί δηµοσίου 

ήταν ακριβείς Και αν γινόταν σωστή διαχείριση του µεγάλου πλούτου του 

κράτους. Παρόλα αυτά όµως δεν ήταν και τόσο αξιόπιστη η όλη εξέλιξη της 

παραπάνω ελεγκτική εφαρµογής. Σε ότι αφορά το Μεσαίωνα στη ∆υτική 

Ευρώπη, υπήρχε µια στασιµότητα στον εσωτερικό έλεγχο στις επιχειρήσεις. 

Στη συνέχεια µε την ανάπτυξη του εµπορίου σε πολλές ιταλικές πόλεις ο 

έλεγχος έλαβε θετική εξέλιξη. Από τη στιγµή που ένας µεγάλος αριθµός 

εµπορικών  εξαπλώθηκε έγινε και η ανάθεση εµπορικών αποστολών σε 

τρίτους και την ίδια στιγµή και η ανάθεση ελέγχου σε τρίτους.  

  

Καταλήγοντας σχετικά, θα λέγαµε πως σε ότι αφορά την Ελλάδα µέχρι 

το έτος 1955, δεν αναφέρεται καµία εφαρµογή ελέγχου στα οικονοµικά των 

επιχειρήσεων. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, που γινόταν 

εντονότερο λόγω της αναπτύξεως των Ελληνικών επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 

1956 µε το Ν.∆. 3320/1955, το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), του οποίου 

την οργανωτική δοµή και τεχνική υποστήριξη είχαν αρχικά, επιµεληθεί Άγγλοι 

Ορκωτοί Λογιστές. Το ΣΟΛ έχει δυο βασικά όργανα  

• το Εποπτικό Συµβούλιο  

• τη ∆ιοικούσα Επιτροπή 

 Το πρώτο αποτελείται από πέντε µέλη και από τη πολιτεία ορίζεται 

όπως και ο πρόεδρος ο οποίος είναι καθηγητής λογιστικής. Στη θέση του 

µπορεί να είναι και κάποιος ανώτατος ∆ικαστικός λειτουργός και τρία ακόµα 

µέλη οι οποίοι εκπροσωπούν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. Επίσης αναφέρεται και ο εκάστοτε πρόεδρος της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις του Εποπτικού Συµβουλίου είναι οι εξής 

(Πρωτοψάλτης, 2003) 



9 
 

� Επίβλεψη για την γενική εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλµατος 

� Επίβλεψη για τη διαχείριση των οικονοµικών του ΣΟΛ  

� Επίβλεψη για την πρόσληψη νέων µελών µε γραπτές και προφορικές 

εξετάσεις, καθώς και για την µετέπειτα προαγωγή τους (οι προσλήψεις 

και οι προαγωγές των µελών δηµοσιεύονταν στο ΦΕΚ 

� Επίβλεψη για την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας 

1.2  Θεµελιώδης Στοιχεία του Εσωτερικού Ελέγχου στις Επιχειρήσεις 

στη Σύγχρονη Εποχή 

Στις µέρες µας, πλέον, σε κάθε επιχείρηση υπάρχει η έννοια της 

διαχείρισης της ξένης περιουσίας. Τη ξένη αυτή περιουσία, τη διαχειρίζονται 

µόνο οι υπάλληλοι αλλά και ο ιδιοκτήτης ο οποίος τη διαχειρίζεται ανάλογα µε 

τις υποχρεώσεις του και µε αυτό τον τρόπο κινεί και χειρίζεται τα κεφάλαιά του 

ή/και τα ξένα τα οποία πρέπει να είναι µεγαλύτερα από αυτά της εταιρείας του   

(Γρηγοράκος, 2003). Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι προκειµένου να µπορεί να 

γίνει ορθός εσωτερικός έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει και η οικονοµική 

διαχείριση ξένης περιουσίας, η οποία θα απεικονίζεται λογιστικά ανάλογα µε 

τις αρχές της εταιρείας. Υπάρχει λοιπόν απόλυτη σχέση µε την οικονοµική 

διαχείριση της ξένης περιουσίας και του ελέγχου.  

Η λογιστική καταγράφει και παρακολουθεί τις πράξεις της οικονοµικής 

διαχειρίσεως και η ελεγκτική τις ελέγχει (Φινοκαλιώτης, 1999). Ωστόσο, ο 

εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις ως λειτουργία στην ευρύτερη διοίκηση 

(ιδιωτική και κρατική) µιας κοινωνίας, διακρίνεται βασικά στα εξής είδη 

(Φάκος, 2004). 

1.2.1 Εσωτερική Ελεγκτική   

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι παρά µια ξεχωριστή λειτουργία και 

ανεξάρτητη η οποία συνεχώς  ενέχει την ευθύνη και την αξιολόγηση όλων των 

συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της επιχειρησιακής µονάδας. Η 

µονάδα εντάσσεται στο ευρύ φάσµα λειτουργίας της µονάδας. Υπάρχουν 

όµως ορισµένα κριτήρια τα οποία διακρίνουν τους ελέγχους ως εξής 

(Γρηγοράκος, 2003) 
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� Ανάλογα µε την έκτασή τους χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. 

Γενικοί είναι εκείνοι που ασχολούνται µε όλη την επιχείρηση και µερικοί 

εκείνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν µε ένα κοµµάτι της διαχείρισης όπως 

µε το κύκλωµα πωλήσεων. 

� Ανάλογα µε το σκοπό χωρίζονται σε προληπτικούς και κατασταλτικούς. 

Σαν προληπτικός είναι ο έλεγχος εκείνος που ασκείται στη διάρκεια 

άσκησης της διαχείρισης και αποσκοπεί σε αποφυγή λαθών ή απατών. 

Κατασταλτικός είναι ο έλεγχος εκείνος που ο οποίος γίνεται αφού έχει 

τελειώσει η άσκηση διαχείρισης και αποσκοπεί σε αποκάλυψη λαθών 

� Ανάλογα µε το αν ελέγχονται οι συναλλαγές σε κάποια περίοδο ή 

κάποιοι συγκεκριµένοι λογαριασµοί, χωρίζονται σε οριζόντιους και 

κάθετους.  

• Ανάλογα µε το βαθµό ελέγχου χωρίζονται σε ολικούς και 

δειγµατοληπτικούς. 

 Οι αρχές του εσωτερικού ελέγχου βασίζονται στο κατά πόσο χρήσιµο 

είναι ουσιαστικά ο εξωτερικός έλεγχος. Τις περισσότερες φορές το κόστος του 

ελέγχου δε, ίσως είναι µεγάλο για τις επιχείρησης. Η επιχείρηση η οποία θα 

επιβαρυνθεί το έλεγχο, επιβαρύνεται και τις αµοιβές των ελεγκτών αλλά και το 

κόστος των υπηρεσιών του ελέγχου. Φυσικά όµως το κόστος αυτό 

δικαιολογείται από τη στιγµή που η ελεγχόµενη επιχείρηση λαµβάνει ποικίλα 

οφέλη από τον εξωτερικό έλεγχο. Αναφέρονται λοιπόν ως οφέλη τα εξής 

στοιχεία (Γρηγοράκος, 2003) 

� Εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του λογιστικού της 

συστήµατος 

� Βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου της, 

καθώς αξιολογείται από ανεξάρτητο ελεγκτή 

� Αποκτούν νοµιµότητα οι λογιστικές καταστάσεις της 

� Αυξάνεται η εγκυρότητα και η πληρότητα των δηµοσιευµένων 

λογιστικών καταστάσεων όταν συνοδεύονται από το 

πιστοποιητικό ελέγχου 
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� ∆ιευκολύνεται η εκ µέρους της άντληση κεφαλαίων αφού ο 

σωστά πληροφορηµένος επενδυτής αντιµετωπίζει µικρότερο 

κίνδυνο 

� ∆ιευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου των 

βιβλίων της επειδή ο εφοριακός-ελεγκτής περιορίζει την έκταση 

και το χρόνο του ελέγχου του, όταν γνωρίζει ότι έχει προηγηθεί ο 

εξωτερικός έλεγχος 

� Ενισχύεται ή αποδυναµώνεται η θέση των οικονοµικών 

στελεχών της έναντι των µετόχων ανάλογα µε τα πορίσµατα του 

ελέγχου 

 Σηµειώνεται όµως, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενέχουν και ορισµένα 

άλλα πλεονεκτήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 226 του 1992, όπως α 

ακόλουθα (Πρωτοψάλτης, 2003). 

� Χρησιµοποιείται ο Ορκωτός ελεγκτής, υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά αναλόγως, και οι επιχειρήσεις αυτές προχωρούν σε 

έκδοση πιστοποιητικού µετά τον έλεγχο στο οποίο αναγράφεται 

το ποσό των µισθών που έχουν δοθεί και τα ηµεροµίσθια των 

ατόµων που έχουν απασχοληθεί. Απαλλάσσονται οι 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει επανέλεγχο από µέρους του 

ασφαλιστικού οργανισµού 

� Προκειµένου να ορισθεί από το Προϊστάµενο της αρµόδιας 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η φορολογική υποχρέωση 

για τις ανώνυµες εταιρείες είναι σε θέση να λάβει υπόψη του το 

πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από τον Ορκωτό λογιστή 

γύρω από τα φορολογητέα εισοδήµατα της επιχείρησης. Ειδικά 

αν στο πιστοποιητικό γίνεται µνεία για το ότι η έκδοσή του 

αφορά φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων ελήφθησαν υπ’ όψη οι διατάξεις 

των νόµων περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη 

νόµου. Τότε ο Ορκωτός ελεγκτής µπορεί να παράσχει στον 

αρµόδιο της ∆ΥΟ κάθε πληροφορία ή εξήγηση γύρω από τη 
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τήρηση βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές που έγιναν σε αυτά 

ή και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που εκείνος χρειάζεται 

 Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί επίσης ότι ο όποιος λεπτοµερής 

έλεγχος δύναται να µην είναι σε θέση να προσφέρει µια αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων. Οι λόγοι για αυτό είναι οι εξής  

� Ο ελεγκτής εφαρµόζει, αναγκαστικά, δειγµατοληπτικούς ελέγχους, 

καθώς ο έλεγχος όλων των συναλλαγών είναι ασύµφορος ή αδύνατος. 

� Ο ελεγκτής βασίζεται σε εκτιµήσεις και προβλέψεις των στελεχών της 

ελεγχόµενης εταιρείας, οι οποίες εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να 

είναι αντικειµενικές. 

� Παράγοντες όπως η κούραση και η απροσεξία του ελεγκτή, οδηγούν 

στην εξαγωγή λανθασµένων συµπερασµάτων 

� Ο ελεγκτής αποφαίνεται για την αξιοπιστία του συνόλου ή οµάδων των 

λογαριασµών και όχι για κάθε ένα λογαριασµό ξεχωριστά 

1.2.2 Η  Λογική του Εσωτερικού Ελέγχου 

 Αναφερόµενοι σχετικά στην λογική του εσωτερικού ελέγχου, θα λέγαµε 

σχετικά πως δεν υπάρχει σχεδόν κανένα περιθώριο για προσωπική άµεση 

επίβλεψη όσων διοικούν και διοικούνται λόγω της µεγάλης ποικιλίας  των 

εξειδικευµένων και λειτουργικών τοµέων που υπάρχουν σε µια σύγχρονη 

επιχείρηση. Οι λόγοι είναι εκείνοι που επιβάλουν τον εσωτερικό έλεγχο 

(Φάκος, 2004). Στην επιµέλεια του προσωπικού ανήκει και ένα µέρος των 

λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Έτσι γίνεται κατανοητό 

ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου.  

Σύµφωνα µε τον Taylor, αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις λειτουργίες 

της διοίκησης. Είναι απαραίτητο όµως να αναφερθούν και κάποια άλλα 

µειονεκτήµατα τα οποία προέρχονται από τη σχέση εξάρτησης εργασίας  µε 

την ελεγκτική µονάδα. Στη περίπτωση αυτή όµως δεν υποτιµάται η 

σπουδαιότητα του έργου του εσωτερικού ελεγκτή. Έτσι αναφέρεται αυτονόητα 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος από τον ελεγκτή πραγµατοποιείται ως εξής 

(Γρηγοράκος, 2003)  
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� Ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους τους οποίους έχει 

θεσπίσει η διοίκηση της οικονοµικής µονάδας και όχι πάντοτε σύµφωνα 

µε τους κανόνες της ελεγκτικής 

� ∆εν περιλαµβάνει τις πράξεις των διοικούντων, συνήθως ιεραρχικά 

ανώτερων, ή ακόµη και εάν τις περιλαµβάνει τότε συνήθως είναι 

επιφανειακός και τελείως τυπικός 

� ∆εν είναι πάντα αµερόληπτος και αντικειµενικός λόγω του 

συναδελφικού δεσµού µε τους ελεγχόµενους υπαλλήλους της εταιρείας 

� Καταλήγει να είναι εργασία ρουτίνας, λόγω της συνεχούς επανάληψης 

στο αντικείµενο και στον τρόπο, µε συνέπεια να εξασθενεί βαθµιαία η 

επαγρύπνηση. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι σαφές ότι η σηµασία του εσωτερικού 

ελέγχου µε µεγάλη σε ότι αφορά τις απρόσωπες και αποκεντρωµένες 

επιχειρήσεις και ειδικότερα τη λειτουργία τους. Για τα παραπάνω όµως, 

πρέπει να υπάρχει 

� Μια διοίκηση στην επιχείρηση η οποία θα είναι υπεύθυνη απέναντι σε 

ένα περιβάλλον το οποίο θα συµµορφώνεται στις απαιτήσεις της 

επιχείρησης και των ελεγκτών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την 

αποτελεσµατικότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

� Μια διοίκηση η οποία θα συµµορφώνεται σ’ ένα περιβάλλον 

προστασίας των περιουσιακών  στοιχείων και των ελεγκτών οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και την ύπαρξή τους 

� ∆ιοίκηση η οποία θα είναι υπεύθυνη για ως προς τη διαµόρφωση, την 

εφαρµογή και τον απολογιστικό έλεγχο προτύπων µέτρησης των 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών της επιχείρησης και ελεγκτών 

υπεύθυνων για την αξιολόγηση και διαπίστωση της εφαρµογής των 

προτύπων µέτρησης της αποδοτικής και αποτελεσµατικής δράσης της 

επιχείρησης 

   Πρέπει να ειπωθεί επίσης πως ο εσωτερικός έλεγχος διέπετέ από την 

αρχή του διαχωρισµού των λειτουργικών διαδικασιών και σταδίων 

συναλλαγών σε ότι αφορά το χειρισµό τους από τα άτοµα που τα 

διαχειρίζονται. Έτσι σύµφωνα µε το παραπάνω δεν υπάρχει κανένα άτοµο 
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που να εκτελεί µια συγκεκριµένη συναλλαγή από αρχή µέχρι τέλος. Σύµφωνα 

µε τη παραπάνω αρχή, προβλέπεται η χειρισµός όµοιων συναλλαγών µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται τυποποίηση ενεργειών που θα κάνουν την όλη 

διαδικασία πιο εύκολη.  

Ως παράδειγµα αναφέρεται η οδηγία η οποία αφορά τη πληρωµή 

τιµολογίων των προµηθευτών όπου σύµφωνα µε την οποία πρέπει να είναι 

πληρωτέα από τη στιγµή που έχει εγκριθεί από το τµήµα προµηθειών το 

οποίο πρώτα θα ελέγξει τις τιµές και το αν έχει εκτελεσθεί σωστά η 

παραγγελία. Επίσης ελέγχει αν το τιµολόγιο συνοδεύεται από δελτίο 

εισαγωγής των ειδών υπογεγραµµένο από το αρµόδιο άτοµο ,αν 

προηγουµένως έχει γίνει κάποιος άλλος έλεγχος σχετικά µε τους όρους 

πληρωµής αι αν η σύµβαση η οποία έχει συµφωνηθεί εκτελείται κανονικά 

(Πρωτοψάλτης, 2003).  

 Σε ότι αφορά τα άτοµα που επωφελούνται από τα παραπάνω, 

αναφέρεται ότι αν και ο λογικά άµεσα ενδιαφερόµενος για τη διεξαγωγή του 

ελέγχου είναι ο πλέον άµεσα οικονοµικά συνδεδεµένος µε την ελεγχόµενη 

οµάδα (δηλαδή οι µέτοχοί της), υπάρχουν διάφορες κοινωνικές οµάδες που 

ωφελούνται από τον έλεγχο, εξάλλου τα κεφάλαια της σύγχρονης ανώνυµης 

εταιρείας αντλούνται από το κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε αναφέρεται ότι οι 

κοινωνικές οµάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για την εκτέλεση ενός ουσιαστικού 

ελέγχου, είναι οι εξής (Γρηγοράκος, 2003) 

� Μέτοχοι (τωρινοί και µελλοντικοί) και διάφοροι επενδυτές 

� Πιστωτικά ιδρύµατα 

� Προµηθευτές/πιστωτές 

� Πελάτες 

� Προσωπικό 

� Ανταγωνιστές 

� Κρατικές αρχές και οργανισµοί 

� Εργατικά συνδικάτα 

� Επαγγελµατικές οργανώσεις 

� Το κοινό 

� Χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και σύµβουλοι 
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� Ακαδηµαϊκοί και ερευνητές 

1.2.3 Μηχανισµοί Εσωτερικού Ελέγχου 

 Τις περισσότερες φορές οι µηχανισµοί του εσωτερικού ελέγχου 

επαφίονται σε τρόπους της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης η οποία σχετίζεται µε 

ένα κλίµα εµπιστοσύνης και εταιρικής πρακτικής, έτσι ώστε να δηµιουργείται 

ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στις επιχειρήσεις και στους 

επενδυτές. Αναλυτικότερα στη προσπάθεια δηµιουργίας µιας σωστής 

υποδοµής για την εφαρµογή µιας σωστής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

αναφέρονται οι εξής πρακτικές (Γρηγοράκος, 2003). 

� Τη διαµόρφωση οργάνων διοίκησης µε σαφής ρόλους, αρµοδιότητες 

και υποχρεώσεις τόσο των οργάνων όσο και των προσώπων που τα 

συνθέτουν 

� Τη δηµιουργία της οργανωτικής δοµής και των εταιρικών διαδικασιών 

� Τη δηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

� Τη δηµιουργία συστήµατος αποτελεσµατικής και δοµηµένης 

επικοινωνίας της επιχείρησης µε το εξωτερικό της περιβάλλον, µε 

στόχο την εµβάθυνση της εµπιστοσύνης και µε το εσωτερικό της 

περιβάλλον, µε στόχο την αλλαγή κουλτούρας των στελεχών και των 

εργαζόµενων 

 Από τη στιγµή που ισχύουν τα παραπάνω, δεν υπάρχει καµία 

αµφιβολία ότι θα υπάρξει και ένας σωστός σχεδιασµός και µια 

αποτελεσµατική εφαρµογή, η οποία θα προσφέρει στις επιχειρήσεις αξία και 

θα βελτιώσει την εσωτερική της λειτουργία, θα δηµιουργήσει ένα κλίµα 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης και ενεργής επικοινωνίας. Για τον ορθό εσωτερικό 

έλεγχο, οι σηµαντικές λειτουργίες µιας επιχείρησης είναι τα υποσυστήµατα του 

όλου συστήµατος της επιχείρησης τα οποία έχουν  ένα ξεχωριστό έλεγχο για 

την οµαλή λειτουργία τους και αυτά τα κυκλώµατα είναι τα εξής 

� Το κύκλωµα των εσόδων 

� Το κύκλωµα των δαπανών 

� Το παραγωγικό κύκλωµα 
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� Το κύκλωµα των επενδύσεων 

� Το χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα 

� Το κύκλωµα έρευνας και ανάπτυξης 

� Το κύκλωµα µισθοδοσίας (ανθρωπίνων πόρων) 

 Σε ότι αφορά τους φυσικούς ελέγχους, αναφέρονται σχετικά 

� Οι πραγµατικές απογραφές  

� Οι καταµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

� Τα αποθέµατα 

� Οι απογραφές των αχρησιµοποίητων εντύπων αξίας όπως τα 

ασυµπλήρωτα φύλλα του µπλοκ επιταγών 

� Τα έντυπα διατακτικών 

Η διενέργεια αριθµητικών και λογιστικών ελέγχων  

  Η ενέργεια αυτή αναφέρεται σε ελέγχους ορθότητας υπολογισµών 

κατά την επεξεργασία δεδοµένων όπως και σε ελέγχους κατά τη διαδικασία 

συµφωνιών βιβλίων των επιχειρήσεων που αφορούν ισολογισµούς και 

ισοζύγια λογαριασµών, εξωλογιστικές καταστάσεις και δηλώσεις.  

Η διενέργεια διευθυντικών ελέγχων  

 Είναι οι έλεγχοι οι οποίοι πραγµατοποιούνται από τα διευθυντικά 

στελέχη των επιχειρήσεων και τους προϊσταµένους τµηµάτων. Τέτοιου είδους 

έλεγχοι, είναι ο έλεγχος που γίνεται σε µισθολογικές καταστάσεις του 

προσωπικού πριν τη λογιστικοποίηση ή τη πληρωµή µισθοδοσίας.  

Η διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τη κατάσταση προσωπικού  

 ∆ιενεργούνται έλεγχοι γύρω από  

� Το επίπεδο εκπαίδευσης του και τη λειτουργική του επάρκεια 

� Την ακεραιότητα και το υπαλληλικό του ήθος 

� Το βαθµό ευσυνειδησίας του 



17 
 

� Την κατανόηση και την ενστέρνηση των στόχων και της πολιτικής της 

διοίκησης όσο αφορά στο τµήµα που απασχολείται και τη θέληση για 

απρόσκοπτη εφαρµογή της 

� Τη δυνατότητα αντικατάστασης και αναπλήρωσης σε περίπτωση 

απουσιών και τη δυνατότητα εσωτερικής στελεχοποίησης 

� Την ύπαρξη καλών σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων και το βαθµό 

συνεργασίας 

 Σχετικός µε τον έλεγχο προσωπικού είναι ο βαθµός αξιοπιστίας και 

καλής λειτουργίας από το ίδιο το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου. Ο βαθµός 

αυτός σχετίζεται µε τους ανθρώπους και µε τη σωστή λειτουργία µιας 

επιχείρησης. Αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά αντικείµενα ελέγχου σε ότι 

αφορά τον εσωτερικό ελεγκτή.  

Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων  

 Παρόµοιοι µε τους διευθυντικούς ελέγχους, είναι και οι διοικητικοί απλά 

η διαφορά τους είναι σε κάποια σηµεία. ∆εν διεξάγονται κάθε µέρα αλλά από 

τη στιγµή που εκτελούνται αφορούν συνολικά µεγέθη οικονοµικά τα οποία 

ελέγχονται από κάποια άλλη διοικητική οπτική γωνία. Αφορούν ελέγχους 

σχεδιασµού και της στρατηγικής που ακολουθεί η διοίκηση, προϋπολογισµού 

και διοικητικής λογιστικής. 

Η διενέργεια φυσικών παρακολουθήσεων ή επιθεωρήσεων 

 Εκτελούνται από κάποιους εργαζοµένους εξειδικευµένους γύρω από 

την άσκηση ελέγχου σε διακίνηση υλικών σε αποθήκες και σε πύλη 

εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων. Επίσης αναφέρονται σε αξιοπιστία 

αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται, σε έλεγχο εποπτείας της 

παραγωγής. Στον έλεγχο αυτό αναφέρονται και κάποιοι άλλοι έλεγχοι οι 

οποίοι γίνονται µε ηλεκτρονικά µέσα όπως  κάµερες, συσκευές ανίχνευσης της 

µη αποµαγνήτισης των κωδικών των ειδών κατά την έξοδο που γίνεται µόνο 

όταν αυτά πληρώνονται στο ταµείο της επιχείρησης κ.λπ.  
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∆ιάκριση εσωτερικού ελέγχου 

 ∆εν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά στον εσωτερικό έλεγχο µε το 

εξωτερικό έλεγχο ουσιαστική. Ειδικά για το εσωτερικό έλεγχο γίνεται µια 

διάκριση σε ότι αφορά το επίπεδο ελέγχου και αναφέρονται  

� Εσωτερικός έλεγχος επιχειρηµατιών (proprietary internal auditing) 

� Εσωτερικός έλεγχος επιχειρηµατιών διευθύνσεως (management 

auditing) 

� Εσωτερικός έλεγχος επιχειρηµατιών προσωπικού (staff auditing) 

� Εσωτερικός έλεγχος τµήµατος (department auditing) 

� Το πρώτο επίπεδο εσωτερικού ελέγχου είναι το υψηλότερο, γιατί ο 

εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται ως αντιπρόσωπος του επιχειρηµατία 

(ιδιοκτήτη) και αναφέρεται σε αυτόν 

� Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου είναι το πιο συνηθισµένο σε κάθε 

επιχείρηση και ασκείται µε την εποπτεία του ∆ιευθυντή της 

επιχειρήσεως 

 Η διαδικασία αυτή της διοίκησης ενέχει άµεση σχέση µε τη ευθύνη της 

διοίκησης για την πραγµάτωση των αντικειµενικών στόχων της οργάνωσης 

και την ίδια στιγµή αποτελεί και την αρχή για τη καθιέρωση του λογιστικού 

ελέγχου συναλλαγών. ∆εν είναι εύκολη υπόθεση να διατυπωθούν κάποιοι 

τρόποι σε ότι αφορά το διοικητικό εσωτερικό έλεγχο, και οι οποίοι να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διοίκησης. Μεγάλο ρόλο επίσης, 

«παίζει» η ιδιοµορφία, οι ανάγκες της επιχείρησης  και οι στόχοι της. Κάποιος 

διοικητικός έλεγχος αναφέρεται σε  

� Υποβολή λογιστικών ή στατιστικών πληροφοριών στη ∆ιοίκηση για 

µελέτη και αξιολόγηση 

� Καθιέρωση προϋπολογιστικών στόχων ή προτύπων αποδόσεως και 

σύγκριση µε τις αντίστοιχες πραγµατοποιήσεις 

� Παρακολούθηση επιπέδου αποθεµάτων σε συνδυασµό µε προσεχείς 

ανάγκες της παραγωγής και των προβλεπόµενων πωλήσεων 

� Έρευνα φερεγγυότητας πελατών 

� ∆ιενέργεια προµηθειών βάσει προσφορών κ.λπ. 
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� Παρακολούθηση των τυχόν παρεκκλίσεων από την εφαρµογή των 

αποφάσεων της διοικήσεως και την εισαγωγή λήψεως αµέσων µέτρων 

Φυσικά, η ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού είναι απαραίτητη όπως 

και η συνεργασία κάποιων υπηρεσιών. Μια σωστή οργάνωση αποτελείται 

από τα παραπάνω. Στους λογιστικούς ελέγχους αναφέρονται τα εξής 

(Πρωτοψάλτης, 2003) 

� Το σχέδιο οργανώσεως 

� Τις µεθόδους και τις καταγραφές, που καταπιάνονται µε την προστασία 

των περιουσιακών στοιχείων  

� Την αξιοπιστία των οικονοµικών καταγραφών και κατ’ ακολουθία είναι 

σχεδιασµένοι για να παρέχουν λογική βεβαιότητα ότι οι συναλλαγές 

εκτελούνται σύµφωνα µε τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση της 

διοικήσεως 

 Η καταχώρηση των συναλλαγών γίνεται έτσι  ώστε  

� Να είναι δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών εκθέσεων, σύµφωνα µε τις 

γενικές λογιστικές αρχές ή µε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια, που 

εφαρµόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις  

� Να καταλογίζουν την ευθύνη χειρισµού των περιουσιακών στοιχείων 

� Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται µόνον σύµφωνα µε 

την εξουσιοδότηση της διοικήσεως 

� Οι καταχωρηµένες λογιστικές εγγραφές για τα περιουσιακά στοιχεία 

συγκρίνονται µε τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κατά λογικά 

διαστήµατα και σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης γίνονται οι 

κατάλληλες ενέργειες 

Συµπερασµατικά, οι σηµαντικοί τοµείς του εσωτερικού ελέγχου είναι ο 

επαρκή αφοσίωση των ατόµων της επιχείρησης, τις εντολές και τους στόχους. 

Ο δεύτερος αφορά τη περιφρούρηση της περιουσίας και συµφερόντων της 

επιχείρησης  αλλά και εξασφάλιση της όποιας ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

λογιστικών  στοιχείων (Φάκος, 2004). 
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1.3 Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή στη Σύγχρονη Επιχείρηση 

Αναφορικά µε την δράση του ελεγκτή στις επιχειρήσεις, θα µπορούσε 

να σηµειωθεί πως ιδίως στις µικρές, ο σχεδιασµός, η θέσπιση και η επίβλεψη 

της εφαρµογής των µέτρων εσωτερικού ελέγχου γίνεται από ορισµένα µέλη 

της διοίκησης. Αντιθέτως στις µεγάλες επιχειρήσεις η διοίκηση αναθέτει το ίδιο 

έργο σε ειδικά εξουσιοδοτηµένο στέλεχος, των εσωτερικό ελεγκτή, ή στην 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, την οποία αποτελούν ο εσωτερικός ελεγκτής 

και το βοηθητικό προσωπικό. Η θέση του εσωτερικού ελεγκτή στην 

οργανωτική ιεραρχία διαφέρει ανάλογα µε τη σπουδαιότητα που αποδίδει στο 

έργο του η διοίκηση της επιχείρησης. Συνήθως ο εσωτερικός ελεγκτής 

υπάγεται στην οικονοµική διεύθυνση και αναφέρεται απευθείας στον 

οικονοµικό διευθυντή. 

1.4 Η ∆ιαδικασία του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου - Internal Control 

Framework 

Αναφορικά µε την εφαρµογή του Internal Control Framework και το 

οποίο µεταφράζεται ως Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρεται ουσιαστικά 

στην έννοια της ποιότητας και στους τρόπους που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν, προκειµένου να επιτευχθεί η έννοια της ποιότητας. Θα πρέπει 

λοιπόν αντίστοιχα να σηµειωθεί  πως η έννοια της ποιότητας είναι πολύ 

δύσκολο να αποδοθεί για δυο κυρίως λόγους.  

Πρώτον, διότι τα άτοµα βλέπουν την ποιότητα σε σχέση µε την θέση 

τους στην αλυσίδα και δεύτερον, διότι το νόηµα της ποιότητας δεν παραµένει 

στάσιµο αλλά εξελίσσεται καθώς η έµφαση στην ποιότητα µεταβάλλεται. 

Αρκετοί καταναλωτές θεωρούν πως η ποιότητα είναι κάτι συνώνυµο µε την 

ανωτερότητα ή το τέλειο. Ο ορισµός αυτός της ποιότητας αναφέρεται ως 

υπερβατικός (υπέρβαση πάνω από συνηθισµένα όρια). Με αυτήν την έννοια, 

η ποιότητα είναι απόλυτη και παγκοσµίως αναγνωρίσιµη, ένα σηµείο 

ασυµβίβαστων ανοχών και µέγιστης απόδοσης.  

Σύµφωνα µε τους ειδικούς τέλος και οι οποίοι σχετίζονται µε την 

εφαρµογή του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου, οι εργάτες και οι επόπτες 

µιλούν στη γλώσσα των πραγµάτων (µονάδες, ελαττωµατικά κ.τ.λ.). Τα 
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ποιοτικά προβλήµατα εκφράζονται συνήθως σε αριθµούς ελαττωµατικών µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει µικρή απήχηση στα ανώτερα στελέχη των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για οικονοµικά µεγέθη. 

Εάν όµως, το µέγεθος των ποιοτικών προβληµάτων εκφραστεί σε 

νοµισµατικούς όρους, τότε η ανώτερη διοίκηση θα µπορέσει να αντιληφθεί το 

πραγµατικό µέγεθος των ποιοτικών προβληµάτων.  

Οι µετρήσεις µε βάση διάφορα κόστη µπορούν να προστεθούν για 

διάφορα τµήµατα και προϊόντα και να συγκριθούν µε άλλες νοµισµατικές 

µετρήσεις. Η µεσαία διοίκηση, η οποία χρειάζεται να συνεργάζεται τόσο µε 

τους εργάτες και τους επόπτες τους όσο και µε την ανώτερη διοίκηση, πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να µιλάει τόσο τη «γλώσσα των πραγµάτων» όσο και 

την «γλώσσα των αριθµών». 

Σηµαντική έννοια εντός του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου στις 

επιχειρήσεις, είναι και η έννοια του κόστους ποιότητας έχει κάνει την εµφάνισή 

της εδώ και πολλά χρόνια ( από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα), για αυτόν 

τον λόγο υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες έρευνες – αναφορές που είναι 

άξιες προς ανάλυση. Στη συνέχεια γίνεται κάποια στοιχειώδης αναφορά σε 

κάποιες έρευνες που τα αποτελέσµατά τους είχαν ενδιαφέρον (Παπαδάτου, 

2001). 

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα δείχνουν πως οι αυξήσεις στα κόστη 

αποτυχίας θα µπορούσαν να προκύψουν ως αποτέλεσµα της αύξησης της 

συµµόρφωσης. Μια πιο λεπτοµερή  έρευνα έδειξε πως η συµµόρφωση είχε 

βελτιωθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πιο αυστηρών προδιαγραφών 

κατά την διαδικασία ελέγχου ποιότητας. Αυτή η αυξηµένη επιθεώρηση, 

οδήγησε στην αύξηση των ελλαττωµατικών προϊόντων αυξάνοντας έτσι το 

κόστος εσωτερικής αποτυχίας. Η µελέτη αυτή προβλέπει επίσης µια 

θεωρητική βάση για περαιτέρω ανάλυση των υποθέσεων του Lundvall – 

Juran µοντέλου.  

Σχετικά µε την εφαρµογή του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου στις 

επιχειρήσεις, σηµαντικό ρόλο κατέχει και η ποιότητα η οποία δεν πρέπει να 

θεωρείται ως µια αρχή που περιορίζεται και διέπει τεχνικά µόνο ζητήµατα. Θα 
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πρέπει ωστόσο να θεωρείται µια αρχή η οποία διέπει όλες τις λειτουργίες της 

διοίκησης και θα πρέπει να διεισδύει σε όλες τις πλευρές των επιχειρήσεων 

στον σχεδιασµό, στο marketing, στην κατασκευή, στη διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων, στις σχέσεις µε τους προµηθευτές, στη διοικητική λογιστική κ.α. 

Καθώς οι επιχειρήσεις άρχισαν να αναγνωρίζουν το ευρύ πεδίο δράσης της 

ποιότητας η αρχή της «Ολικής Ποιότητας» (Total Quality) άρχισε να 

αναδύεται.  

Ωστόσο, σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη του Πλαισίου Εσωτερικού 

Ελέγχου, αποτελεί αδιαµφησβήτητο γεγονός πως στο εξωτερικό περιβάλλον 

της εταιρείας υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Το σύστηµα της επιχείρησης 

µπορεί να δέχεται επιδράσεις αντίστοιχα από το εξωτερικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριµένα, µια εταιρία ίσως να παρουσιάζει πρόβληµα χαµηλών 

πωλήσεων σε χώρες που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, που οφείλεται σε 

σηµαντικό βαθµό στη µη καλή κατάσταση των παγίων της. ∆ιαφορετικές 

εταιρίες παρουσιάζουν τα δικά τους προγράµµατα. Ο ανταγωνισµός είναι 

µεγάλος καθώς η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή στην ανάπτυξη νέων 

εφαρµογών.  

 

Το οικονοµικό περιβάλλον όµως της κάθε χώρας και εκτός της 

Ελλάδος είναι σταθερό, οπότε αυτό βοηθά και άλλες εταιρίες να 

αναπτυχθούν, να προσαρµοστούν στις συνθήκες και στον ανταγωνισµό και 

να προσφέρουν τα δικά τους προγράµµατα εντός του Πλαισίου Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η ζήτηση από τις επιχειρήσεις για ολοκληρωµένα προγράµµατα 

εντός του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου και µε σκοπό την παρακολούθηση 

των παγίων αυξάνεται συνεχώς, δεδοµένου του αυξηµένου ανταγωνισµού 

αλλά και της έµφασης στην ποιότητα των πελατών.  

 

Με την χρησιµοποίηση εντός του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου µια 

επιχείρηση, όχι µόνο θα δηµιουργεί Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα αλλά θα 

είναι και σε θέση να τα διατηρήσει µε την σωστή στρατηγική, που την κάνει να 

διαφέρει από τους ανταγωνιστές της, µέσω καινοτοµιών και βελτιώσεων. Με 

την επίτευξη του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου θα µπορεί να ενοποιεί πολλές 

δραστηριότητες της, ώστε να καταλαµβάνει µία µοναδική θέση, η οποία 
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συµπεριλαµβάνει τα αντισταθµίσµατα µε τους ανταγωνιστές της, έχοντας έτσι 

ένα διατηρήσιµο πλεονέκτηµα (Παπαδάτου, 2001).  

 

Το µεγαλύτερο εµπόδιο που είχαν να υπερνικήσουν οι επιχειρήσεις 

αφορά την αλλαγή της Κουλτούρας τόσο του ίδιου του οργανισµού όσο και 

του ανθρώπινου δυναµικού της. Το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου απαιτεί 

αλλαγή στρατηγικής. Η κάθε επιχείρηση οφείλει να δηµιουργήσει νέα, 

γρήγορα και αποδοτικά κανάλια διανοµής, να συγκεντρώσει τεράστιες 

ποσότητες πληροφοριών σχετικά µε τους πελάτες της και να συνδυάσει όλα 

τα παραπάνω, έτσι ώστε να αποκτήσει µοναδική « πελατειακή» εµπειρία και 

γνώση.  

 

Χρειάζεται η αποδοχή και η στήριξη όλης της επιχείρησης, και αυτό 

ίσως να είναι  το πιο δύσκολο εγχείρηµα, αφού πρέπει όλοι να δεχτούν ως 

αναντίρρητη την ανάγκη να εργαστούν µαζί (∆ιευθυντές, προσωπικό και 

προµηθευτές) µε στόχο την σωστή λειτουργία του συστήµατος µιας και η 

χρήση του αφορά όλους. Τα Ανώτερα Στελέχη της ∆ιοίκησης πρέπει να δουν 

και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις εντός του Πλαισίου Εσωτερικού 

Ελέγχου µέσα  από το αντίστοιχο πλαίσιο των επιχειρηµατικών αναγκών όλου 

του Οργανισµού και να είναι έτοιµα να αντιµετωπίσουν το σύνολο των 

προκλήσεων που θα εµφανιστούν. 
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Σχήµα Νο.1 – Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου στις Επιχειρήσεις 

 

Είναι γεγονός ότι µετά από την εφαρµογή του του Πλαισίου 

Εσωτερικού Ελέγχου, µια επιχείρηση θα έχει αποκοµίσει πολλά σηµαντικά 

οφέλη όπως : 

 1. Μπορεί να αναλύσει συµπεριφορές πελατών µε πιο στοχευµένη 

επικοινωνία µε τον Πελάτη, βελτιώνοντας την Σχέση της µε αυτούς και 

δηµιουργώντας σχέσεις εµπιστοσύνης.    

2. Με το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισµός 

ευκαιριών πώλησης συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση των Εσόδων της 

επιχείρησης τόσο από υφιστάµενους πελάτες, µέσω «σταυροειδών 

πωλήσεων» τόσο και από νέους πελάτες καλύπτοντας κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους αφού οι πληροφορίες που τους αφορούν 

βρίσκονται πλέον συγκεντρωµένες, αυξάνοντας ταυτόχρονα τόσο το ποσοστό 

των  ικανοποιηµένων πελατών, όσο και την πιστότητα των πελατών στην 

τράπεζα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΝΑΛΙΑ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Υ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΙΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ

ΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 
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3. Μπορούν να ταιριάζουν επίσης τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

πελατών στα προϊόντα.           

4. Γενικά το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, θα έχει βοηθήσει σηµαντικά την 

επιχείρηση στο να προσαρµοστεί σε σηµαντικές επιχειρησιακές αλλαγές. Θα 

την έχει βοηθήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό στην Πρόληψη Απωλειών από την 

πελατειακή της βάση. Με την λειτουργία του πλαισίου η επιχείρηση δεν θ’ 

ακολουθεί απλά τον Ανταγωνισµό, αλλά έχοντας τη δυνατότητα να γνωρίζει 

τόσο τους πελάτες της όσο και τις ανάγκες τους, προσαρµόζει ανά  πάσα 

στιγµή τα προϊόντα, την τιµολογιακή της πολιτική, στοχεύει καλύτερα την 

διαφήµιση της και χρησιµοποιεί αποδοτικότερα τα κανάλια διανοµής της, 

δηµιουργώντας έτσι τις τάσεις στον κλάδο της και κερδίζοντας την πιστότητα 

των πελατών της.     

Είναι σηµαντικό γεγονός πως µε την εφαρµογή του πλαισίου 

Εσωτερικού Ελέγχου, µια επιχείρηση, όχι µόνο δηµιουργεί Ανταγωνιστικά 

Πλεονεκτήµατα αλλά είναι και σε θέση να τα διατηρήσει µε την σωστή 

Στρατηγική, που την κάνει να διαφέρει από τους Ανταγωνιστές της, µέσω 

Καινοτοµιών και βελτιώσεων. Με το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, µια 

επιχείρηση µπορεί να ενοποιεί πολλές δραστηριότητες της, ώστε 

καταλαµβάνει µία µοναδική θέση, η οποία συµπεριλαµβάνει τα 

αντισταθµίσµατα µε τους Ανταγωνιστές της, έχοντας έτσι ∆ιατηρήσιµο 

Πλεονέκτηµα.  

 

Το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου είναι σε θέση να δηµιουργήσει 

Οικονοµίες Κλίµακας βοηθώντας την ∆ιοίκηση να επιτύχει χαµηλότερο κόστος 

σε µια επιχείρηση, να αυξάνει τα κέρδη της αλλά ταυτόχρονα να δίνει 

περισσότερα στον πελάτη, αλλά ας µην ξεχνούµε ότι αυτό ακριβώς είναι η 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, σ’ αυτό ακριβώς αποσκοπεί το Πλαίσιο 

Εσωτερικού Ελέγχου, στην εστίαση του πελάτη επειδή για τις 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, το µέλλον εξαρτάται από την σχέση τους µε 

τους πελάτες (Παπαδάτου, 2001).  
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2. Κεφάλαιο ∆εύτερο - Η Έννοια, τα Χαρακτηριστικά 

και ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην 

Επιχείρηση της Microsoft Hellas 

2.1  Η Λειτουργία της Επιχείρησης Microsoft Hellas 

 

Αποτελεί γεγονός πως η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα, είναι 

σηµαντικοί παράγοντες για να µπορέσει µια χώρα να εξελιχθεί αλλά και να 

αντιµετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που προέρχονται από την παγκόσµια 

οικονοµική ύφεση (Στοιχεία Λειτουργίας Επιχείρησης Microsoft Hellas, 2015). 

Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ICT) αποτελούν κλειδιά για την αναζωογόνηση της Ελλάδας.  

 

Η Microsoft Ελλάς συνεργάζεται µε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και 

ακαδηµαϊκούς φορείς, µη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ιδιώτες ώστε 

µέσα από τα οφέλη της τεχνολογίας, να συνεισφέρει στην επιτάχυνση της 

οικονοµικής ανάπτυξης να ενισχύσει την καινοτοµία και να προσφέρει στους 

νέους της χώρας την ευκαιρία να µεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ώστε 

να δηµιουργήσουν ένα καλύτερο κόσµο (Στοιχεία Λειτουργίας Επιχείρησης 

Microsoft Hellas, 2015).  

 

Η Microsoft Ελλάς άνοιξε το πρώτο γραφείο της στην Αθήνα το 1992 

και σήµερα απασχολεί 120 άτοµα άµεσα ενώ συνεργάζεται µε 1.800 

καινοτόµες εταιρείες µέσω του ∆ικτύου Συνεργατών της. Επιπλέον, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν χιλιάδες επαγγελµατίες πληροφορικής, οι 

οποίοι εργάζονται µε το λογισµικό της Microsoft και συναφών προϊόντων και 

υπηρεσιών της. Αυτοί οι επαγγελµατίες αντιπροσωπεύουν το 42% των 

ανθρώπων που απασχολούνται στον τοµέα της πληροφορικής ή συναφή 

επαγγέλµατα (Στοιχεία Λειτουργίας Επιχείρησης Microsoft Hellas, 2015).  

 

Τέλος, θα λέγαµε πως η Microsoft είναι περήφανη που λειτουργεί στην 

Ελλάδα και συνεχίζει την παγκόσµια αποστολή της µε το να προσφέρει 

οικονοµικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες, έτσι ώστε τα άτοµα και οι 
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οργανισµοί να µπορούν να αξιοποιήσουν στο µέγιστο τις δυνατότητές τους 

(Στοιχεία Λειτουργίας Επιχείρησης Microsoft Hellas, 2015).  

2.2 Η ∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση 

Σύµφωνα µε την οργανωτική δοµή της επιχείρησης Microsoft Hellas, η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού της Ελέγχου χωρίζεται σε Υποδιευθύνσεις, οι οποίες 

απαρτίζονται από τµήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της επιχείρησης Microsoft Hellas, απαρτίζεται 

από τα ακόλουθα τµήµατα (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην 

Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015): 

� Υποδιεύθυνση Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης του Ελεγκτικού 

Έργου. 

� Κύρια αποστολή της Υποδιεύθυνσης είναι ο προγραµµατισµός, η 

υποστήριξη και η παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου. 

Η Υποδιεύθυνση µπορεί να διαρθρωθεί από ένα ή περισσότερα 

τµήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πιστωτικού ιδρύµατός, όπως 

ξεχωριστό Τµήµα Προγραµµατισµού και ξεχωριστό Τµήµα Παρακολούθησης 

Εσωτερικού Ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης 

αυτής είναι:   

� Ο προγραµµατισµός των ελεγκτικών αναγκών της επιχείρησης και η 

κατάρτιση αποτελεσµατικού ελεγκτικού χρονοδιαγράµµατος. 

� Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των ελεγκτικών αναγκών και 

του χρονοπρογράµµατος διενέργειας ελέγχων. 

� Η τήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση του εσωτερικού και 

εξωτερικού κανονιστικού πλαισίου (εγκύκλιες ∆ιαταγές) και ενηµέρωση 

των µελών της ∆ιεύθυνσης για τις µεταβολές που έγιναν. 

� Η τήρηση και διαχείριση των εκθέσεων των ελεγκτών της Γενικής 

Επιθεώρησης της επιχείρησης και η ενηµέρωση των Υπηρεσιών της.  

� Η παροχή οδηγιών ή η υπόδειξη για την έκδοση οδηγιών για την 
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τακτοποίηση των ευρηµάτων του ελέγχου.  

� Η παρακολούθηση της τακτοποίησης των υποδείξεων.  

� Η τήρηση, διαχείριση και επεξεργασία των εκθέσεων των εξωτερικών 

ελεγκτών, η ενηµέρωση των Υπηρεσιών της της επιχείρησης Microsoft 

Hellas και των ελεγκτών, καθώς και η παρακολούθηση της 

τακτοποίησης των όσων έχουν επισηµανθεί. 

� Η σύνταξη απολογιστικής έκθεσης της ∆ιεύθυνσης σε συνεργασία µε 

την υπόλοιπη ∆ιεύθυνση. 

� Η παρακολούθηση υλοποίησης των συµφωνηθεισών ενεργειών που 

περιλαµβάνονται στις τελικές εκθέσεις. 

� Η παροχή υποστήριξης σε όλη τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου  

� Η τήρηση των φακέλων των τακτικών και των έκτακτων ελέγχων.  

� Η φροντίδα της διαρκούς παρακολούθησης και ενηµέρωσης τους µε 

κάθε στοιχείο που αφορά το έργο. 

Εκτός των ανωτέρω όµως, αναφέρεται ενός της επιχείρησης Microsoft 

Hellas και η Υποδιεύθυνση Ελέγχου Συστηµάτων Πληροφορικής. Αποστολή 

της Υποδιεύθυνσης / Τµήµατος είναι η συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικού 

υλικού, για να διαπιστωθεί αν τα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης 

Microsoft Hellas τα οποία προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία, την 

ακεραιότητα των στοιχείων και των πληροφοριών, ικανοποιεί τις ανάγκες των 

χρηστών κατά τρόπο αποτελεσµατικό και τέλος, χρησιµοποιεί τους 

διαθέσιµους πόρους κατά παραγωγικό τρόπο (Στοιχεία Εφαρµογής 

Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). Πιο 

συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αυτής απαιτούν 

εξειδικευµένες γνώσεις και είναι 

� Ο καθορισµός των πηγών κινδύνου για την ασφάλεια των 

µηχανογραφικών εγκαταστάσεων, πληροφοριών, εφαρµογών, 

συστηµάτων και δικτύων της επιχείρησης 
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� Ο έλεγχος τήρησης αρχών και κανόνων, καθώς και σηµείων και 

επιπέδων ασφαλείας, που αφορούν τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 

νέων εφαρµογών, την προστασία και µεταφορά των πληροφοριών (ως 

προς την ακεραιότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, συνέπεια, 

εµπιστευτικότητα και εξουσιοδοτηµένη χρήση τους), την καθηµερινή 

λειτουργία του Μηχανογραφικού κέντρου 

� Η παρακολούθηση τήρησης των προβλεπόµενων αρχών, διαδικασιών 

και προδιαγραφών των µηχανογραφικών συστηµάτων 

� Η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων στις µηχανογραφικές 

εφαρµογές της επιχείρησης Microsoft Hellas 

� Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η διενέργεια πλαισίου ελέγχου ώστε να 

διασφαλίζεται η ορθότητα των συναλλαγών. 

� Ο εντοπισµός νέων πηγών κινδύνου ασφάλειας. 

Αναφέρεται επίσης εντός της επιχείρησης Microsoft Hellas, η 

Υποδιεύθυνση Εξειδικευµένων Ελέγχων (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού 

Ελέγχου στην Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). Η Υποδιεύθυνση αυτή 

ασχολείται µε εξειδικευµένους ελέγχους που αφορούν θέµατα των θυγατρικών 

εταιρειών καθώς και θέµατα σχετικά µε εργασίες χρηµαταγοράς, 

κεφαλαιαγοράς και παραγώγων. Συγκεκριµένα η αποστολή της 

Υποδιεύθυνσης αυτής είναι : 

� Η διενέργεια ελέγχων σε Υπηρεσίες και συστήµατα της επιχείρησης 

Ιδρύµατος όπου ο έλεγχος απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις. 

� Η διενέργεια ελέγχων σε θέµατα που αφορούν εργασίες χρηµαταγοράς 

– κεφαλαιαγοράς, αγοράς παραγώγων προϊόντων και διαχείρισης 

κινδύνων και οι οποίες διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

Νοµοθεσίας, τις αποφάσεις της επιχείρησης, τις αποφάσεις της 

∆ιοίκησης, τον ειδικότερο σχεδιασµό της επιχείρησης. 

� Η αναλυτική καταγραφή και περιγραφή των κινδύνων που 

δηµιουργούνται από λάθη και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των 
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εργασιών αυτών και διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο. 

� Η διενέργεια ελέγχων σε Θυγατρικές και Μετοχικού ενδιαφέροντος 

εταιρείες κατόπιν εντολής της ∆ιοίκησης καθώς και η σύνταξη 

εκθέσεων µε τα ευρήµατα του ελέγχου και τις σχετικές προτάσεις. 

Εντός των ανωτέρω όµως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιοίκηση της 

επιχείρησης Microsoft Hellas, είναι υπεύθυνοι για την δηµιουργία και 

ανάπτυξη µηχανισµών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και γενικά για την 

εποπτεία του όλου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Για την υποβοήθηση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιοίκησης, όσον αφορά στην άσκηση των 

καθηκόντων τους, στο τοµέα που αφορά το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, η 

επιχείρηση θεωρεί υποχρεωτική και απαραίτητη τη σύσταση Επιτροπής 

Ελέγχου σε όλα τα τµήµατά της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι προέκταση της ∆ιοίκησης, όπως και ο 

Εσωτερικός Έλεγχος, και οι αρµοδιότητές της, οι ευθύνες και το κύρος της 

είναι αυξηµένες. Η Επιτροπή αυτή, απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον 

µέλη, κατά προτίµηση µέλη που ανήκουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

επιχείρησης, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες, αλλά τουλάχιστον 

ένα µέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έχει επαρκείς γνώσεις και εµπειρία σε 

θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού 

Ελέγχου στην Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από κανονισµό, στον 

οποίο καθορίζεται η διάρκειά της, τα µέλη της, η συχνότητα εναλλαγής τους, οι 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα µέλη της επιτροπής για τη λήψη 

αποφάσεων, καθώς και τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο, ή και έκτακτα και 

µπορεί να προσκαλεί µέλη της ∆ιοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή 

εµπειρογνώµονα, η παρουσία του οποίου, κατά την κρίση της, απαιτείται. Η 

Επιτροπή τηρεί πρακτικά και ενηµερώνει εγγράφως το ∆.Σ. για τα 

αποτελέσµατα του ελεγκτικού της έργου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής 

ενηµερώνει επίσης το ∆.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των 

συνεδριάσεων του ∆.Σ. (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην 
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Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015) 

2.3 Η Εκτίµηση Κινδύνων στην ∆ιαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου, καθώς και ο προσδιορισµός των 

περιοχών για έλεγχο εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από το είδος, το µέγεθος, 

την οργάνωση αλλά και το κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι περιοχές στην 

επιχείρηση της Microsoft Hellas. Ορισµένοι κίνδυνοι έχουν ποσοτική 

διάσταση, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ενώ άλλοι έχουν µόνο ποιοτική 

διάσταση, όπως ο νοµικός κίνδυνος. Μια ελεγκτική διαδικασία καίριας 

σηµασίας για την επιχείρηση της Microsoft Hellas, η οποία απαιτεί την άµεση 

προσοχή της ∆ιοίκησης και τις άµεσες διορθωτικές ενέργειες, χαρακτηρίζεται 

ως διαδικασία υψηλού κινδύνου (∆είκτης κινδύνου 1). 

Ένα θέµα αξιόλογης σηµασίας που απαιτεί την άµεση προσοχή της 

υπεύθυνης υπηρεσίας και ένα συµφωνηµένο πρόγραµµα διορθωτικών 

ενεργειών σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζεται ως 

διαδικασία µέσου κινδύνου (∆είκτης κινδύνου 2). Χαµηλού κινδύνου αφορά 

ένα θέµα που δεν απαιτεί απαραίτητα την άµεση προσοχή, για το οποίο όµως 

πρέπει να υπάρξει ένα συµφωνηµένο πρόγραµµα διευθέτησής του (∆είκτης 

κινδύνου 3) (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση της 

Microsoft Hellas, 2015). 

Η επιλογή των περιοχών για έλεγχο µε υψηλό κίνδυνο χρειάζονται ένα 

ικανό και έµπειρο ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να 

προσδιορίσει µε ακρίβεια τις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Ως κριτήρια 

προσδιορισµού, ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να έχει κατά 

νου: 

� το κατά πόσο οι δραστηριότητες του Πιστωτικού Ιδρύµατος είναι 

στρατηγικής και ζωτικής σηµασίας, όπως η διαχείριση διαθεσίµων, 

καθώς  

� κατά πόσο η επιχείρηση της Microsoft Hellas απειλείται από τον 

ανταγωνισµό και ειδικότερα σε ευαίσθητους τοµείς όπως οι 

χορηγήσεις. 
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Τέλος, πρέπει να εξετάζονται και οι περιπτώσεις του όγκου των 

συναλλαγών, η συχνότητα και ο τρόπος διαχείρισης αυτών, καθώς και η 

καταλληλότητα των ατόµων που διαχειρίζονται σηµαντικούς πόρους της 

επιχείρησης της Microsoft Hellas. 

2.4 Κατάρτιση Ελεγκτικού Χρονοδιαγράµµατος στον Εσωτερικό 

Έλεγχο 

Παράλληλα µε την εκτίµηση ελεγκτικών αναγκών και την εκτίµηση 

κινδύνων, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στην επιχείρηση της Microsoft 

Hellas, συντάσσει και το Ελεγκτικό Χρονοδιάγραµµα των έργων λαµβάνοντας 

υπόψη (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση της 

Microsoft Hellas, 2015): 

� τις προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές αποφάσεις που 

καθορίζει η επιχείρηση της Microsoft Hellas, 

� τη συνολική εκτίµηση του κινδύνου κάθε συστήµατος – λειτουργίας, 

� τις δυσλειτουργίες ή τα προβλήµατα σε συστήµατα – λειτουργίες, που 

γνωστοποιούνται στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου από 

οποιαδήποτε θεσµοθετηµένη αρχή / Μονάδα της επιχείρησης 

(∆ιοίκηση, Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου, Υπηρεσίες και προσωπικό της επιχείρησης) ή/και από 

καταγγελίες-παράπονα πελατών. 

Το Χρονοδιάγραµµα αυτό περιλαµβάνει: 

� Τα ελεγκτικά έργα που πρόκειται να διενεργηθούν στις Υπηρεσιακές 

Μονάδες στην επιχείρηση της Microsoft Hellas, είτε αφορά κεντρικές 

∆ιευθύνσεις είτε Καταστήµατα, 

� τον αντίστοιχο προϋπολογισµό εκτέλεσής τους 

� τις οµάδες ελέγχου, στις οποίες θα ανατεθεί ο έλεγχος, 

� την µεθοδολογία που θα ακολουθήσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές,  
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� την συχνότητα ελέγχων, καθώς και 

� το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι έλεγχοι 

αυτοί. Η κατάρτιση του Χρονοδιαγράµµατος έχει ως προϋπόθεση ότι, ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι γνώστης των διαδικασιών, εντολών, 

συναλλαγών, καθώς και των νόµων και αποφάσεων που διέπουν την 

επιχείρηση. 

Η χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης των έργων του εσωτερικού 

ελέγχου είναι συνάρτηση του µεγέθους των υπό έλεγχο λειτουργιών, του 

όγκου εργασιών των Μονάδων και του βαθµού συµµόρφωσής τους προς τις 

οδηγίες στην επιχείρηση της Microsoft Hellas. Στον καθορισµό των Οµάδων 

Ελέγχου, λαµβάνεται υπόψη η αρχή της εναλλαγής των Ελεγκτών σε 

διαφορετικές οµάδες και διαφορετικά έργα (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού 

Ελέγχου στην Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015).  

Το Ελεγκτικό Πλάνο ∆ράσης πρέπει να είναι τεκµηριωµένο και 

παρουσιάζεται από το ∆ιευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή 

Ελέγχου προς έγκριση και στη συνέχεια να υποβάλλεται στη διοίκηση για 

έγκριση. Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του προγράµµατος και για την ενηµέρωση της Επιτροπής Ελέγχου 

και της ∆ιοίκησης όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του. 

2.5 Έλεγχοι Λειτουργιών στην Επιχείρηση 

Οι Έλεγχοι Λειτουργιών διενεργούνται µε βάση τη µεθοδολογία, που 

αναλυτικά περιγράφεται στον Κανονισµό της ∆ιεύθυνσης του Εσωτερικού 

Ελέγχου στην επιχείρηση της Microsoft Hellas και περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

βήµατα (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση της 

Microsoft Hellas, 2015): 

1ο Βήµα: Καθορισµός του Ελεγκτικού Έργου 

Ο Καθορισµός του Ελεγκτικού Έργου γίνεται ύστερα από την έκδοση 

απόφασης και εντολής διενέργειας εσωτερικού ελέγχου. Ο ∆ιευθυντής του 

Εσωτερικού Ελέγχου στη συνέχεια καθορίζει: 
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 την περιοχή του ελέγχου  

 το αντικειµένου του ελέγχου  

 το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ελεγκτικού έργου, καθώς  

 την αρµόδια οµάδα ελεγκτών που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του 

έργου. 

 Τελευταίο βήµα για τον καθορισµό του Ελεγκτικού Έργου είναι οι 

διερευνητικές επαφές των Εσωτερικών Ελεγκτών µε τις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες στην υπό έλεγχο περιοχή και η κατάρτιση Λεπτοµερών Όρων 

Αναφοράς Ελέγχου. 

2ο Βήµα : Σχεδιασµός και ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου 

Για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου 

απαιτείται η αναλυτική επισκόπηση και περιγραφή των υπό έλεγχο 

διαδικασιών και ο εντοπισµός κινδύνων. Μέληµα των Εσωτερικών Ελεγκτών 

είναι η αντιστοίχιση πιθανών κινδύνων µε τις ελεγκτικές διαδικασίες 

πρόληψης, ή καταστολής, των κινδύνων και τέλος η αναλυτική κατάρτιση 

προγράµµατος εκτέλεσης ελέγχου των ελεγκτικών διαδικασιών. 

3ο Βήµα : Εκτέλεση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχου 

Η οµάδα των Εσωτερικών Ελεγκτών πρέπει να υλοποιήσει το ελεγκτικό 

πρόγραµµα µέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί από το 

χρονοδιάγραµµα. Με την εκτέλεση του έργου, η οµάδα των Εσωτερικών 

Ελεγκτών καταγράφει και ιεραρχεί τα ευρήµατα του ελέγχου ανάλογα µε τον 

κίνδυνο που ενέχουν (Υψηλός κίνδυνος, Μέσος κίνδυνος, Χαµηλός κίνδυνος). 

Τέλος γίνεται η αξιολόγηση αποτελεσµάτων από τη διενέργεια του ελέγχου.  

4ο Βήµα: Ολοκλήρωση του ελέγχου 

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται από την οµάδα των 

Εσωτερικών Ελεγκτών, που διενήργησαν τον έλεγχο, η σύνταξη προσχεδίου 

έκθεσης εσωτερικού ελέγχου. Με τη συνεργασία και µε την συµβολή του 

∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται η οριστικοποίηση του σχεδίου 
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έκθεσης, αφού έχει προηγηθεί η συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου µε τους αρµόδιους ∆ιευθυντές για τη συµφωνία ενεργειών προς 

υλοποίηση των προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, συντάσσεται η 

τελική και συνοπτική έκθεση (executive summary), η οποία παραδίδεται στην 

Επιτροπή Ελέγχου και στη ∆ιοίκηση της επιχείρησης (Στοιχεία Εφαρµογής 

Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). 

2.6 Έλεγχος µέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Ο έλεγχος µέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή περιλαµβάνει την 

αξιολόγηση και την επαλήθευση της λογικής και των ελέγχων που υπάρχουν 

µέσα στο σύστηµα, καθώς και την επαλήθευση των καταστάσεων και των 

καταγραφών. Ουσιαστικά εξετάζει τη λειτουργία του µηχανογραφικού κέντρου, 

το λογισµικό της εφαρµογής, το λογισµικό του συστήµατος, τα αρχεία καθώς 

και τις επικοινωνίες (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην 

Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). 

Ο Εσωτερικός ελεγκτής, προκειµένου να διενεργήσει ένα τέτοιο έλεγχο, 

πρέπει να καταλάβει τη λειτουργία όλων των πλευρών του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, τους ελέγχους και το πώς λειτουργούν αυτοί. Είναι 

υποχρεωµένος να γνωρίζει πολλά τεχνικά στοιχεία, τη χρησιµοποιούµενη 

ορολογία, καθώς και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για όλες τις περιοχές 

της λειτουργίας του συστήµατος. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής µε την εφαρµογή 

ενός ελέγχου µέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αποκτά µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη για την ορθή επεξεργασία των στοιχείων από το σύστηµα και 

έχει αυξηµένη δυνατότητα επαληθεύσεων αυτών. Βέβαια για την ολοκλήρωση 

του ελέγχου αυτού απαιτείται αρκετός χρόνος και το κόστος είναι υψηλό. 

2.7 Παρακολούθηση Ευρηµάτων Ελέγχων (follow up) 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία 

υλοποίησης των συµφωνηθεισών ενεργειών µε τις ελεγχθείσες Μονάδες και 

να ενηµερώνουν µε ειδική αναφορά τη ∆ιεύθυνση. Οι ελεγχόµενοι, έχουν την 

υποχρέωση να υλοποιήσουν τις αποφάσεις και να διορθώσουν τις αδυναµίες, 

βάση του χρονοδιαγράµµατος και να ενηµερώσουν την ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία µε τη σειρά της ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση. Σε 
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περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι αποφάσεις, απαιτείται η ενηµέρωση του 

Εσωτερικού Ελέγχου µε πλήρη αιτιολόγηση, από τους ελεγχόµενους, των 

λόγων της µη διόρθωσης των αδυναµιών (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού 

Ελέγχου στην Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). Τέλος, µε την 

υλοποίηση των αποφάσεων, την ενηµέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου και 

κατ ́ επέκταση την ενηµέρωση της διοίκησης, κλείνει οριστικά και ο κύκλος του 

ελέγχου. 

2.8 Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή στην ∆ιαχείριση Κινδύνου στην 

Επιχείρηση της Microsoft Hellas 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στην επιχείρηση της Microsoft Hellas, 

2015, επικεντρώνεται στις ακόλουθες λειτουργίες και διεργασίες ως εξής. 

- Επίτευξη Κώδικα ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

� Ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους τους οποίους έχει 

θεσπίσει η διοίκηση της οικονοµικής µονάδας και όχι πάντοτε σύµφωνα 

µε τους κανόνες της ελεγκτικής, 

� ∆εν περιλαµβάνει τις πράξεις των διοικούντων, συνήθως ιεραρχικά 

ανώτερων, ή ακόµη και εάν τις περιλαµβάνει τότε συνήθως είναι 

επιφανειακός και τελείως τυπικός, 

� Καταλήγει να είναι εργασία ρουτίνας, λόγω της συνεχούς επανάληψης 

στο αντικείµενο και στον τρόπο, µε συνέπεια να εξασθενεί βαθµιαία η 

επαγρύπνηση και η διερευνητικότητα. 

-  

2.9 Η Χρήση της Balanced Scorecard (Ισορροπηµένη Στοχοθέτηση) 

ως Μέρος της ∆ιαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιχείρηση 

 Αποτελεί γεγονός πως οι σηµερινοί οργανισµοί και οι διάφορες 

επιχειρήσεις όπως εκείνη της Microsoft Hellas, έχουν ανάγκη από ένα 

απαιτητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναπτύσονται και το οποίο έχει 

επιβάλει µια αποτελεσµατική και κάπως σκληρή διαχείρηση. Θα πρέπει να 
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αναφερθεί πως η στρατηγική καθώς και η ποιοτική λήψη των αποφάσεων, 

γίνεται όλο και πιο σκληρή και την ίδια στιγµή θα πρέπει να εφαρµοσθεί από 

τις διάφορες επιχειρήσεις µε τρόπο άµεσο και ταχύ (Καζάζης, 2000).  

Επίσης, ο ανταγωνισµός στις διάφορες επιχειρήσεις καθώς και ο 

αγώνας για την επιβίωση τους, είχε ως πρωταρχικό στόχο την µείωση του 

κόστους σε µια άµεση ανάγκη. Κάθε απόφαση ή ενέργεια εκ µέρους της 

διαχείρισης της εταιρείας, λαµβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν της το κόστος. Το 

πιο σύγχρονο και αποτελεσµατικό σύστηµα κοστολογήσεως της 

Εξισορροπηµένης Στοχοθέτησης ή διαφορετικά γνωστή ως Balanced 

Scorecard προσφέρει στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να 

µετρήσουν το κόστος που έχουν µε ακρίβεια και τους παρέχει την δυνατότητα 

να το µειώσουν (Παπαδάτου, 2001). 

 Καταλήγοντας, στις ακόλουθες σελίδες θα διακρίνουµε πως το µοντέλο 

της Εξισορροπηµένης Στοχοθέτησης στην επιχείρηση της Microsoft Hellas και 

µε σκοπό την διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου, µπορεί να έχει εφαρµογή 

στην λειτουργία της επιχείρησης καθώς επίσης και πως µπορεί να επηρεάσει 

το όραµα και το στόχο της, έτσι ώστε να επιτευχθούν αµεσότερα οι σκοποί της 

στην αγορά και την οποία δραστηριοποιείται. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να σηµειωθεί µια νέα µέθοδος στο στρατηγικό 

management αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1992 από τους Drs. 

Robert Kaplan και David Norton. Tην ονόµασαν Εξισορροπηµένη 

Στοχοθέτηση (Balanced Scorecard). Το συγκεκριµένο µοντέλο της 

Εξισορροπηµένης Στοχοθέτησης, όπως και οι ίδιοι ανέφεραν στις επεξηγήσεις 

που ακολούθησαν, ειπώθηκε πως αυτή η µέθοδος είναι ένας τρόπος για την 

µέτρησης της αποδοτικότητας των υπαλλήλων σε µια επιχείρηση καθώς και 

των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην επιχείρηση αυτή 

(Παπαδάτου, 2001). Επίσης, πως επιβάλει η καλύτερα δείχνει ποια 

στρατηγική πρέπει να εφαρµόσει η επιχείρηση για να δώσει στους Μάνατζερ 

µια συνολική εικόνα της απόδοσης της επιχείρησης στην αγορά όπου 

λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της.  
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 Το στοιχείο της µεθόδου αυτής δεν επικεντρώνεται µόνο στα 

οικονοµικά στοιχεία αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος βοηθά να 

εξαχθούν συµπεράσµατα µε τα οποία η επιχείρηση θα δράσει στο µέλλον µε 

τέτοιο τρόπο που θα καταφέρει να µετρά την απόδοση της και να έχει 

µεγαλύτερη κερδοφορία (Στοιχεία Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου στην 

Επιχείρηση της Microsoft Hellas, 2015). Η µέθοδος της Εξισορροπηµένης 

Στοχοθέτησης έχει αναπτύξει ένα µεγάλο πεδίο θεωρίας και έρευνας και 

πολλοί έχουν διατυπώσει την άποψη ότι οι µετρήσεις είναι πολλές φορές 

δείκτες για την µελλοντική απόδοση της επιχείρησης όπου εκείνη συνδέεται 

στενά µε τις οικονοµικές διεργασίες, πελατών διεργασίες, διαδικασίες 

επιχείρησης και ανάπτυξη και εκµάθηση τεχνικών βελτίωσης.    

 
Σχήµα Νο. 2 – Χάρτης Στρατηγικής µιας Επιχείρησης 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως η µέθοδος της Εξισορροπηµένης 

Στοχοθέτησης απευθύνεται µε το πως εξισορροπούνται οι αποφάσεις του 

Management στην επιχείρηση, ώστε να πετύχει την µεγαλύτερη δυνατή 

οικονοµία και αποτελεσµατικότητα υψηλής ποιότητας. Αναγνωρίζοντας 

κάποιες από τις αδυναµίες και ελλείψεις των προηγούµενων τεχνικών του 

management, η τεχνική Εξισορροπηµένης Στοχοθέτησης παρέχει µια καθαρή 
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περιγραφή στο τι οι εταιρείες πρέπει να µετρούν για να «εξισορροπήσουν» τις 

οικονοµικές διαδικασίες. 

Είναι λοιπόν αναγκαίο να αναφερθεί πως η Εξισορροπηµένη 

Στοχοθέτηση είναι ένα σύστηµα διαχείρισης (όχι µόνο ένα σύστηµα µέτρησης) 

όπου µεταλλάσσει σε ικανούς τους διάφορους οργανισµούς να καθορίσουν τις 

απόψεις τους και στρατηγικές τους και να µετατρέψουν αυτές σε πράξη. 

Παρέχει αρχείο και για εσωτερικές διαδικασίες εργασίας αλλά και εξωτερικά 

αποτελέσµατα για να υπάρχει συνεχόµενη στρατηγική απόδοση και 

αποτελέσµατα µέσα στην εταιρεία. Όταν το στοιχείο της Εξισορροπηµένης 

Στοχοθέτησης εφαρµοστεί πλήρως, τότε µετατρέπει το στρατηγικό πλάνο και 

σχέδιο από µια ακαδηµαϊκή άσκηση σε ένα νευραλγικό κέντρο της 

συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Εξακριβωµένα λοιπόν η χρησιµοποίηση της Εξισορροπηµένης 

Στοχοθέτησης από την συγκεκριµένη, καθορίζει και ανανεώνει τους στόχους 

ισολογισµών, καθορίζει και διευρύνει στρατηγικές ενέργειες και αναθεωρεί 

περιοδικές αποδόσεις για εκµάθηση και εφαρµογή στρατηγικής. Η 

µεθοδολογία της Εξισορροπηµένης Στοχοθέτησης και µέτρησης του 

Μάνατζµεντ, «χτίζει» σε κάποια στοιχεία των προηγουµένων ιδεών 

µάνατζµεντ όπως η Ολική ∆ιαχείρισης Μάνατζµεντ, συµπεριλαµβάνοντας 

καθορισµένη ποιότητα του πελάτη, συνεχής ανάπτυξη, ενδυνάµωση του 

υπαλλήλου, και κυρίως µέτρηση βασισµένη στο Μάνατζµεντ και την εµπειρία 

του παρελθόντος. Οι τοµείς στους οποίους εστιάζει η συγκεκριµένη µέθοδος 

εντός της επιχείρησης  που εξετάζουµε, αναφέρονται ως εξής. 

Τοµέας Χρηµατοοικονοµικών 

Αυτός ο τοµέας συµπεριλαµβάνει ενδείξεις όπως η βραχυχρόνια και 

µακροχρόνια απόδοση της εταιρείας, τις καθαρές αποδόσεις, τις αποδόσεις 

των επενδύσεων και τα ποσοστά κερδών. Οι εφευρέτες αυτής της µεθόδου 

δεν αγνοούν την παραδοσιακή ανάγκη για οικονοµικά δεδοµένα. Σωστά 

οριοθετηµένα και ακριβές δεδοµένα  θα είναι πάντα µια προτεραιότητα και οι 

Μάνατζερ θα κάνουν οτιδήποτε αναγκαίο για το τι παρέχουν. Στην 
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πραγµατικότητα, συχνά υπάρχει περισσότερη από ικανοποιητική διαχείριση 

και διαδικασία των οικονοµικών δεδοµένων.  

Τοµέας Εξυπηρέτησης Πελατών 

Αυτός ο τοµέας συµπεριλαµβάνει φυσικά την εξυπηρέτηση των 

πελατών και το πως συµπεριφέρονται στους καταναλωτές της επιχείρησης. 

Επίσης ποια είναι η απόδοση τους στην εταιρεία. Η πρόσφατη φιλοσοφία του 

Management έχει δείξει µια αυξανόµενη συνειδητοποίηση της σηµασίας της 

συγκέντρωσης στους πελάτες και της ικανοποίησης των πελατών σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση. Αυτοί είναι δείκτες καθοδήγησης αν οι πελάτες δεν 

είναι ικανοποιηµένοι, θα βρουν άλλους προµηθευτές όπου θα ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες τους. Ελλιπής απόδοση από αυτήν την διενέργεια είναι ένας 

ενδεικτικός δείκτης της µελλοντικής µείωσης, ακόµα και αν οι τρέχουσα 

οικονοµική εικόνα δείχνει καλή. 

Τοµέας Εσωτερικών ∆ιεργασιών 

Ο συγκεκριµένος τοµέας συµπεριλαµβάνει τις εσωτερικές διεργασίες οι 

οποίες έχουν να κάνουν µε όλα τα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιεί µια 

εταιρεία για την παραγωγή ενός προϊόντος η µιας υπηρεσίας.  Αυτή η 

διαδικασία αναφέρεται στις διενέργειες των επιχειρήσεων. Οι µετρήσεις 

βασίζονται σε αυτή την διαδικασία επιτρέποντας στους µάνατζερ να 

γνωρίζουν πόσο καλά οι επιχειρήσεις τους λειτουργούν, και αν το προϊόν τους 

και οι υπηρεσίες τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις του καταναλωτή (την 

Αποστολή).  

 

Αυτές οι µετρήσεις έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά από εκείνους που 

γνωρίζουν τις διαδικασίες πολύ καλά, µε τις δικές µας αποστολές αυτό δεν 

είναι κάτι που µπορεί να αναπτυχθεί από εξωτερικούς πράκτορες. Επιπλέον 

στην διαδικασία του στρατηγικού Management, δυο είδη των επιχειρησιακών 

διενεργειών µπορούν να καθοριστούν : α) διενέργειες αποστολής και β) 

διενέργειες υποστήριξης. Οι διενέργειες υποστήριξης είναι οι ειδικές 

λειτουργίες των κυβερνητικών γραφείων, και πολλά µοναδικά προβλήµατα 

µετριούνται σε αυτές τις διενέργειες.  
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Τοµέας ανάπτυξης, µάθησης και ανάπτυξης   

Ο συγκεκριµένος τοµέας έχει ως σκοπό την µάθηση και την ανάπτυξη 

και η κύρια επικέντρωση του είναι στο πόσο καλά η επιχείρηση πρέπει να 

εκµεταλλεύεται τους πόρους που έχει στην κατοχή της για να βελτιώνει την 

απόδοση της αλλά και για να πετύχει µεγαλύτερη κερδοφορία αλλά και 

µακροβιότητα. Αυτή η διαδικασία εσωκλείει εκπαίδευση υπαλλήλων και 

συνδυάζει τοπικές αντιδράσεις κουλτούρας σχετικές µε ατοµικές και 

συνδυασµένες αυτό-αναπτύξεις.  

 

Στην επιχείρηση µε αυτογνωσία των υπαλλήλων, οι άνθρωποι είναι η 

κύρια πηγή. Στο τρέχων κλίµα της γρήγορης τεχνολογικής αλλαγής, γίνεται 

αναγκαία η γνώση των εργατών να είναι σε συνεχής λειτουργία εκµάθησης. Οι 

µετρήσεις µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα µέρος που θα καθοδηγήσει τους 

Μάνατζερ να συγκεντρωθούν στα κονδύλια εκπαίδευσης όπου µπορούν να 

βοηθήσουν περισσότερο. 

 

Σχήµα Νο. 3 – Το µοντέλο της Εξισορροπηµένης Στοχοθέτησης απο τους Kaplan και 

Norton. (https://fcgconsultancy.wordpress.com/2010/03/29/what-can-

sme%E2%80%99s-do-to-measure-their-performance/ ) 

Τέλος αναφορικά µε τον στρατηγικό χάρτη που έχει διαµορφώσει η 

επιχείρηση για την επιτυχηµένη λειτουργία της, θα πρέπει να διαθέτει άµεσο 
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σκοπό (mission) ο οποίος µπορεί να αναφέρεται στη διεύρυνση βάσης των 

πελατών της από το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η επιχείρηση επιθυµεί να πετύχει το παραπάνω στόχο αν καταφέρει να 

διατηρήσει και να επανακερδίσει πελάτες παρέχοντας φροντίδα καταναλωτή 

καθώς και να προσδιορίσει και να υιοθετήσει κατάλληλες τεχνολογίες.  
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Συµπεράσµατα 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καλύτερη κατανόηση της έννοιας 

του Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή της διαδικασίας µε την οποία µια 

επιχείρηση προχωρά σε µια σειρά από µέτρα µε σκοπό την καλύτερη και 

ορθότερη λειτουργία της εντός της αγοράς που δραστηριοποιείται, όπως 

περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας. Ακόµα και µέσα από την 

ιστορική του διαδροµή, είναι προφανές η σηµασία του για την λειτουργία είτε 

µίας επιχείρησης είτε ενός κοινωνικού συνόλου.  

Αυτό επιβεβαιώνετε και από την υπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία 

που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε τα θεµελίωση στοιχεία του Εσωτερικού 

Ελέγχου αλλά και τις θεωρίες η οποίες έχουν διατυπωθεί για τον τρόπο 

λειτουργίας του και τους µηχανισµούς ελέγχου. Συνοψίζοντας την παραπάνω 

ανάλυση, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για να 

καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οι οποίες µε κάποιο σχετικά µικρό 

κόστος παρέχουν σηµαντικά οφέλη προς τους επιχειρηµατίες. Αυτό βέβαια 

επιτυγχάνεται επειδή ο Eεσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζεται µόνο στα 

οικονοµικά στοιχεία αλλά αγγίζει όλα τα επιµέρους τµήµατα της επιχειρήσεις 

όπως διοίκηση ή το επίπεδο του προσωπικού 

Ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει την σηµασία του Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι το ειδικό βάρος που του αποδίδεται από τις ίδιες της επιχειρήσεις. Ένα 

πολύ καλό παράδειγµα είναι η εταιρία Microsoft Hellas η οποία άνοιξε το 

πρώτο γραφείο της στην Αθήνα το 1992 και σήµερα απασχολεί 120 άτοµα 

άµεσα ενώ συνεργάζεται µε 1.800 καινοτόµες εταιρείες µέσω του ∆ικτύου 

Συνεργατών της. 

Μελετώντας την δοµή του τµήµατος του Εσωτερικού Ελέγχου, θα 

διαπιστώσουµε ότι σε αυτήν την επιχείρηση έχουν βασίσει ένα µεγάλο 

κοµµάτι της επιτυχίας σε αυτό το τµήµα. Αποστολή ́δε της Υποδιεύθυνσης / 

Τµήµατος είναι η συλλογή ́ και αξιολόγηση αποδεικτικού ́ υλικού́, για να 

διαπιστωθεί ́αν τα πληροφοριακά ́συστήµατα της επιχείρησης Microsoft Hellas 

τα οποία προστατεύουν τα περιουσιακά ́ στοιχεία, την ακεραιότητα των 

στοιχείων και των πληροφοριών, ικανοποιεί ́ τις ανάγκες των χρηστών κατά ́

τρόπο αποτελεσµατικό ́και τέλος, χρησιµοποιεί ́τους διαθεσίµους πόρους κατά ́

παραγωγικό ́ τρόπο. Αντίστοιχα, ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου, καθώς και ο 
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προσδιορισµός των περιοχών για έλεγχο εξαρτάται, κατά ́κύριο λόγο, από́ το 

είδος, το µέγεθος, την οργάνωση αλλά́ και το κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι 

περιοχές στην επιχείρηση της Microsoft Hellas.  

Συνοψίζοντας, αυτή η εργασία αποδεικνύει ότι και σε θεωρητικό 

επίπεδο µέσω της βιβλιογραφίας, αλλά και σε πρακτικό, µέσα από αληθινό 

παράδειγµα µίας επιχείρησης όπως η Microsοft Hellas, η επένδυση στον 

Εσωτερικό Έλεγχο µπορεί να γίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που 

αναζητά η κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί στην αγορά της. 
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