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Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2  
Ασκήσεις Πράξης 1  

Σύνολο 3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Η Ελεγκτική προσεγγίζεται ως μία σύνθετη διαδραστική (interactive) διαδικασία 
συλλογής εταιρικών τεκμηρίων και εφαρμογής επαγγελματικής κρίσης. Η 
παρουσίαση της θεματολογίας βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες που έχει 
εκδώσει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και κυρίως στα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα και στον Κώδικα Δεοντολογίας. Το περιεχόμενο του 
μαθήματος υιοθετεί την παραδοχή ότι ο έλεγχος εξετάζει το σύνολο των πτυχών 
της επιχείρησης και στηρίζεται σε προσεκτική ανάλυση των επιχειρηματικών 
κινδύνων του ελεγχόμενου οργανισμού. 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορά την παρουσίαση εσωτερικών ελεγκτικών 
διαδικασιών εντός των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
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θεσμοθετήθηκε επίσημα στη ζωή των επιχειρήσεων με βάση τον νόμο περί 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν.3016/2002).  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: 

 Ορίζει την ελεγκτική και να προσδιορίζει το περιεχόμενο του ελεγκτικού 
επαγγέλματος. 

 Περιγράφει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. 
 Αναλύει τον θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης. 
 Λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα και με τον κώδικα δεοντολογίας των 

ελεγκτών. 
 Αναλύει και διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε σχέση με τον 

έλεγχο της επιχείρησης. 
 Συλλέγει σωστά τα ελεγκτικά τεκμήρια που χρειάζονται για την 

διαμόρφωση γνώμης. 
 Αναλύει και να σχεδιάζει εσωτερικές δικλίδες διεύθυνσης. 
 Ελέγχει για ουσιώδη σφάλματα. 
 Εφαρμόζει σωστά τη μέθοδο της δειγματοληψίας στη διαδικασία του 

ελέγχου. 
 Ελέγχει τον κύκλο των πωλήσεων. 
 Ελέγχει τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 Να καταρτίζει την έκθεση ελέγχου βασισμένος/η στα φύλλα ελέγχου. 
 Προσδιορίζει την έννοια του εσωτερικού ελέγχου. 
 Αναπτύσσει και εφαρμόζει την μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου. 
 Ελέγχει την απογραφή και τους διάφορους λογαριασμούς της επιχείρησης 

σύμφωνα με τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου. 
 Κατασκευάζει διαγράμματα ροής στηριγμένος/η σε περιγραφικές 

εκθέσεις επιχειρήσεων. 
 Κατασκευάζει πίνακα εξουσιών της επιχείρησης. 
 Συνδυάζει τα πορίσματα της έρευνάς του για τον εσωτερικό έλεγχο μίας 

επιχείρησης και να κατασκευάζει τον πίνακα σύνθεσης της αξιολόγησης 
του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης αυτής. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
2.Λήψη αποφάσεων. 
3.Αυτόνομη εργασία. 
4.Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
5.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 ενότητες. 
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1. Εισαγωγή και ορισμός της Ελεγκτικής και του ελεγκτικού επαγγέλματος. Υπηρεσίες 

που προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Ιστορία και οργάνωση του 

ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος. 

2. Εταιρική διακυβέρνηση, χάσμα προσδοκιών και η ευθύνη του ελεγκτή. Λήψη 

αποφάσεων και κώδικας δεοντολογίας. 

3. Έννοια και τρόπος διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου σε σχέση με τον έλεγχο 

της επιχείρησης. Μεθοδολογία ανάλυσης του επιχειρηματικού κινδύνου.  

4. Σκοπός του ελέγχου και ελεγκτικά τεκμήρια. Αναδοχή και σχεδιασμός του ελέγχου. 

Αναλυτικές διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις. 

5. Το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης. Αξιολόγηση και δοκιμασία των 

εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης. Ο έλεγχος για ουσιώδη σφάλματα. 

6. Επιλογή μονάδων και ελεγκτική δειγματοληψία. Δειγματοληψία στον έλεγχο των 

εσωτερικών δικλίδων. Δειγματοληψία και άλλες μέθοδοι επιλογής στον έλεγχο 

σφαλμάτων. Στατιστική δειγματοληψία στον έλεγχο σφαλμάτων. 

7. Έλεγχος του κύκλου πωλήσεων. Έλεγχος του κύκλου της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

8. Διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου. Εκθέσεις ελέγχου. 

9. Προσδιορισμός της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου. Έλεγχος της διαχείρισης-του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

10. Νομικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα. Μεθοδολογία εσωτερικού 

ελέγχου. 

11. Εσωτερικός έλεγχος πωλήσεων-λογαριασμών εισπρακτέων. Εσωτερικός έλεγχος 

αγορών, εξόδων εκμετάλλευσης και λογαριασμοί πληρωτέοι. Εσωτερικός έλεγχος 

αποθεμάτων και φυσικής απογραφής. 

12. Εσωτερικός έλεγχος χρηματικών διαθεσίμων (ταμείο-τράπεζες). Εσωτερικός 

έλεγχος χρεογράφων-συμμετοχών. Εσωτερικός έλεγχος ακινητοποιήσεων-παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. Εσωτερικός έλεγχος δανείων και λοιπών υποχρεώσεων. 

13. Case studies εσωτερικού ελέγχου με διαγράμματα ροής και πίνακα σύνθεσης της 

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. 

 

Η αρίθμηση αναφέρεται στην αντίστοιχη εβδομάδα του μαθήματος. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ και υποστήριξη 
διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
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Χρήση πλατφόρμας e-class, e-mail και social 
media στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις πράξης – 
επίλυση ασκήσεων.  

40 

Μελέτες περίπτωσης. 36 

Αυτόνομη μελέτη. 35 

  

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου 
- Θέματα κριτικής σκέψης 
- Ασκήσεις-μελέτες περίπτωσης. 
 
II. Προαιρετική Εργασία (0-30%), σε 

θεματολογία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του μαθήματος 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1.Καραμάνης, Κωνσταντίνος (2008) Σύγχρονη ελεγκτική: Θεωρία και πρακτική 

σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 1η έκδοση, Αθήνα: Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. 

2.Σιώτης, Θεοχάρης Δ., Ζωΐτσάς Άγγελος (2009) Σύγχρονη ελεγκτική. 1η έκδοση, 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία A.E. 

3.Κάντζος, Κωνσταντίνος, Χονδράκη Αθηνά (2006) Ελεγκτική: Θεωρία και 

πρακτική. 2η έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. 

4.Τσακλαγκάνος, Άγγελος Α. (2005) Ελεγκτική 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη. 

5.Παπάς, Αντώνης Α. (2003) Εισαγωγή στην ελεγκτική Αθήνα: Εκδόσεις Γ. 

Μπένου. 

6.Παπαδάτου, Θεοδώρα (2005) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων 

εταιρειών: Εφαρμογές διεθνών λογιστικών προτύπων: Έλεγχος της διαχείρισης: 

Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου. 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Σάκκουλα Α.Ε. 
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7.Alexander Hamilton Institute (2005) Εσωτερικός έλεγχος: Το κλειδί για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. Mετάφραση Ουρανία Νομικού, Γιάννης Σουφλής, επιμέλεια 

Γεωργία Παύλου, Γιάννης Σουφλής, Σωτήρης Μέγκουλης, 1η έκδοση, Αθήνα: 

Εκδόσεις Κριτήριο, 2005. 

8.Παπαδάτου, Θεοδώρα (2001) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων 

εταιρειών: Εφαρμογές, πρακτικά θέματα. Eπιμέλεια Δήμητρα Νικολοπούλου, 1η 

έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 

9.Spencer Pickett K.H. (2010) The internal auditing handbook. Wiley. 

10.Moeller Robert (2009) Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of 

Knowledge 7th Edition, Wiley. 

11.Ζωϊτσάς Άγγελος (2017) Σύγχρονη ελεγκτική και ελεγκτικός κίνδυνος, 

εκδόσεις Σοφία. 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1.Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice. 

2.International Journal of Auditing. 

3.European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research. 

4.Auditing: A Journal of Practice & Theory. 

5.International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation. 

6.Internal Auditor. 

7.Internal Auditing. 

8.The Internal Auditor Magazine. 

 
 


