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ΣΥΝΟΨΗ  

 Οι νέες προκλήσεις, που εμφανίζονται σήμερα, είναι μια πολύπλοκη πραγματικότητα που 

προβληματίζει τις διοικήσεις των οικονομικών οργανισμών και τις φέρνει πλέον αντιμέτωπες με το 

παγκόσμιο σκηνικό αναζητώντας επιτακτικές λύσεις, μέσω σύγχρονων τρόπων άσκησης της 

διοίκησης. Στο πλέγμα αυτό των συνεχόμενων αλλαγών χιλιάδες κίνδυνοι απειλούν την επίτευξη 

των εταιρικών στόχων. Και αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι οι εταιρείες καλούνται να 

αντιμετωπίσουν μια ποικιλία κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, που 

υποχρεώνουν μια από τις σημαντικές τους διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων εξαιρετικών 

καταστάσεων, δηλαδή αυτή του Εσωτερικού Ελέγχου, να μεταλλάσσεται προκειμένου να 

προσαρμόζεται στις εξελίξεις και να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθήσει  τις 

Διοικήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση όλων των δυνητικών κινδύνων που 

περιβάλλουν τις επιχειρήσεις. Οι εταιρίες μέσω της αποτελεσματικής διεξαγωγής του Εσωτερικού 

Ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να προσθέσουν μεγαλύτερη αξία αξιοποιώντας 

τις χρήσιμες διαπιστώσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι αυτή των τραπεζών, την οποία αναλύουμε στην παρούσα εργασία. Η υιοθέτηση 

πλαισίων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των 

εταιρικών στόχων, τη δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος Εσωτερικού Ελέγχου, την εταιρική 

διακυβέρνηση, την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και εν τέλει την αποτροπή του 

ενδεχομένου εταιρικής απάτης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αποκτούν δύναμη και ισχύ 

και έχουν τη δυνατότητα να καταστούν περισσότερο ικανές στην άντληση πρόσθετων πόρων για 

νέες επενδυτικές δραστηριότητες, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η έλλειψη οργανωμένης 

πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και η ανυπαρξία ενός υγιούς συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

μπορούν να αποβούν επώδυνες και καταστρεπτικές για οποιονδήποτε οικονομικό οργανισμό 

ανεξάρτητα από το μέγεθος του, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και τα στελέχη που τον 

διοικούν. Η σημερινή πραγματικότητα λοιπόν επιβάλλει την απόρριψη όλων των παλαιών 

αντιλήψεων και νοοτροπιών οι οποίες παραμένουν προσκολλημένες στα παλαιά και άκαιρα 

πρότυπα ελέγχων της απλής διαχείρισης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

Σήμερα αυτό που κρίνεται αναγκαίο είναι η πλήρης επιστημονική εφαρμογή των νέων συστημάτων 

που καθιερώνουν την ελεγκτική διαδικασία και την παρουσιάζουν ως διέξοδο στην αντιμετώπιση 

των σύγχρονων κινδύνων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι ραγδαίες εξελίξεις στο τοπικό-περιφερειακό καθώς και στο παγκόσμιο επίπεδο, οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, οι νέες 

τεχνολογίες και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια πολύπλοκη 

πραγματικότητα, γεγονός που προβληματίζει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και τις φέρνει 

αντιμέτωπες άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο αναζητώντας λύσεις, μέσω νέων τρόπων άσκησης της 

διοίκησης. [5] Στο πλέγμα αυτό των συνεχόμενων αλλαγών χιλιάδες κίνδυνοι απειλούν την 

επίτευξη των εταιρικών σκοπών. 

 Μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

στελέχωση, την επικοινωνία αλλά και σε άλλους τομείς είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος γενικά 

ορίζεται σαν η διαδικασία μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού και η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων με τους στόχους που έχει θέσει το management της επιχείρησης και 

ανάλογα με τα προβλεπόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα του οργανισμού.  

 Ειδικότερη περίπτωση λειτουργίας του ελέγχου αποτελεί ο Εσωτερικός Έλεγχος. Σκοπός 

του εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του management και η εφαρμογή των 

κανονισμών και διαδικασιών που αποβλέπουν στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος (Internal 

Audit) ενεργεί συμπληρωματικά, ως σύμβουλος, χωρίς να υποκαθιστά τους managers 

αποτελώντας το απαραίτητο εργαλείο ορθολογικής διοίκησης και συμβάλλοντας με το δικό του 

τρόπο στην αποτροπή των προκλήσεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη. Ο εσωτερικός έλεγχος 

λόγω της δυναμικής που τον διακρίνει και της αποτελεσματικότητας, είναι η αναγκαία συνθήκη 

για το πέρασμα μιας επιχείρησης από το παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο τρόπου διοίκησης. 

[5] [6] 

 Πεδίο ανάπτυξης ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου θεωρητικά είναι όλες οι εταιρείες 

και οι οργανισμοί. Πρακτικά ο εσωτερικός έλεγχος είναι συστατικό στοιχείο κυρίως των 

μεγάλων και πολυμετοχικών εταιριών στις οποίες τα πρόσωπα της διοίκησης, συνήθως, δεν 

ταυτίζονται με τους ιδιοκτήτες-μετόχους. Στην Ελλάδα αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

ανέπτυξαν οικειοθελώς τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου προσαρμοζόμενες στα διεθνή 

πρότυπα λόγω του ότι και σε αυτές δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα προστασίας των 

περιουσιακών τους στοιχείων από κλοπή, φθορά ή αλλοίωση αλλά και από αποφυγή ηθελημένων 
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ή αθέλητων λαθών και παραλείψεων κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα 

βιβλία της επιχείρησης.  

 Καθώς οι εταιρείες σήμερα έρχονται αντιμέτωπες με μια πλειάδα κινδύνων, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

μεταλλάσσεται, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου επιχειρησιακού 

σχήματος. Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά τις διοικήσεις και τα Διοικητικά 

Συμβούλια στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση όλων των δυνητικών κινδύνων που 

περιβάλλουν τις εταιρίες τους και να προάγει την εταιρική διακυβέρνηση. Στην αποτίμηση αυτή 

των κινδύνων πρέπει να συνυπάρχει και η εκτίμηση της πραγματοποίησης των επιμέρους 

κινδύνων, όπως και οι αντίστοιχες επιδράσεις τους στη λειτουργία της επιχείρησης. [27] [35] 

Χαρακτηριστική περίπτωση αντιμετώπισης κινδύνων είναι αυτή των τραπεζών, οι οποίες την 

τελευταία δεκαετία έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο που είναι ικανές να αντιμετωπίζουν σειρά 

επερχόμενων κινδύνων που άπτονται από τον πιστωτικό μέχρι και την ανάλυση των ειδικών 

οικονομικών συνθηκών που ισχύουν σε κάθε χώρα.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σημασία και το περιεχόμενο δυο 

στενά αλληλοσυνδεόμενων εννοιών δηλαδή αυτήν του εσωτερικού ελέγχου αλλά και της 

διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της 

ελεγκτικής ενώ στη συνέχεια γίνεται η διάκριση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου σε 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στον καθεαυτό εσωτερικό έλεγχο. Έπειτα αναπτύσσεται η 

λειτουργία της διεύθυνσης του εσωτερικού ελέγχου καθώς και η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του 

κινδύνου ενώ αναφέρονται και οι διάφορες κατηγορίες και διακρίσεις του. Στη συνέχεια 

αναλύονται τα στάδια ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων ενώ ακολουθεί μια περιγραφή της 

μεθοδολογίας του Εσωτερικού Ελέγχου με Βάση τον Κίνδυνο (R.B.I.A.). Το τέταρτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη σχέση εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου καθώς και 

στη χρησιμοποίηση του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας στη διαχείριση των κινδύνων. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέμα του ελέγχου της απάτης. Στο έκτο  αναλύονται τα 

πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων C.O.S.O. της επιτροπής 

Treadway ενώ γίνεται αναφορά και στο πρότυπο C.O.CO του Καναδικού Ινστιτούτου Ορκωτών 

Λογιστών. Στο επόμενο κατά σειρά κεφάλαιο διερευνάται η συνεισφορά του εσωτερικού 

ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται ως πρακτική εφαρμογή η 
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περίπτωση της Eurobank. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού του μέλλοντος και των 

εξελίξεων που θα έχει ο εσωτερικός έλεγχος στο σύγχρονο περιβάλλον κινδύνων καταλήγοντας 

στα αντίστοιχα συμπεράσματα. 

Στο πρώτο παράρτημα της εργασίας αυτής παρουσιάζεται ο Νόμος Sarbanes Oxley των 

Η.Π.Α. ο οποίος αφορά τη νομοθετική προσέγγιση της αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης, ενώ στο δεύτερο παράρτημα περιγράφεται η έκθεση Internal Contrοl over 

Financial reporting Guidance for Smaller Public Companies της Επιτροπής Treadway για τις 

μικρότερες οικονομικές μονάδες, η οποία δημιουργήθηκε για να μπορούν και οι μονάδες αυτές 

να εφαρμόσουν τις αρχές και κατευθύνσεις που καθιέρωνε η αρχική έκθεση C.O.S.O. Στο τρίτο 

παράρτημα αναλύονται οι ομάδες των κριτηρίων του πλαισίου C.O.CO., ενώ στο τέταρτο 

πραγματοποιείται μια σύγκριση του πλαισίου αυτού με το πλαίσιο C.O.S.O. Η σύγκριση του 

πλαισίου COSO Internal Control με το πλαίσιο για τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

C.O.S.O. E.R.M, παρουσιάζεται εκτεταμένα στο πέμπτο παράρτημα της συγκεκριμένης εργασίας. 

Στο τελευταίο παράρτημα αναπτύσσεται η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ. 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (INTERNAL 
AUDITING) 

2.1 Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 Η Ελεγκτική είναι και εμφανίζεται ως ένας χωριστός επαγγελματικός κλάδος των 

διοικητικών-οικονομικών επιστημών που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε επιχείρηση-οικονομική μονάδα ή φορέα που 

στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, καθώς και στην 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η ελεγκτική ως ξεχωριστός κλάδος, είναι ταυτόχρονα επιστήμη και τεχνική. Από τη μια, 

χαρακτηρίζεται ως επιστήμη γιατί μέσα από τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούργια γνώση, 

ενώ από την άλλη πλευρά, ως τεχνική, για το λόγο ότι σε συνδυασμό με την παραγόμενη 

επιστημονική γνώση ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει σε πέρας την αποστολή της.  

 Ανάλογα με το άτομο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας του με τον 

ελεγχόμενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και μικτούς. [5]  

 Εσωτερικοί, είναι αυτοί που οργανώνονται από τον ίδιο φορέα και διενεργούνται από 

ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι 

της επιχείρησης. 

 Εξωτερικοί, είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι δεν 

έχουν καμιά σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κάποια υπαλληλική ιδιότητα με την 

οικονομική μονάδα, την οποία καλούνται να ελέγξουν μετά από πρόσκληση των μετόχων 

αυτής. 

 Μικτοί έλεγχοι. Οργανώνονται και συντονίζονται από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και 

διενεργούνται με τη συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών. 

 Εκτός από την παραπάνω διάκριση, οι έλεγχοι διακρίνονται και ανάλογα με την έκταση 

τους σε ειδικούς και γενικούς. Ανάλογα με το σκοπό τους διακρίνονται σε προληπτικούς και 

κατασταλτικούς. Τέλος, ανάλογα με τη διάρκεια τους, διακρίνονται σε μόνιμους, τακτικούς ή 

έκτακτους. 

 Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τον εσωτερικό όσο 

και τον εξωτερικό έλεγχο, δηλαδή [5]: 
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 Το αντικείμενο του ελέγχου. Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι 

σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια του ελέγχου 

είναι οι διοικούντες της επιχείρησης, καθώς και οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι 

συναλλασσόμενοι με αυτή. 

 Το υποκείμενο του ελέγχου. Αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν αναλάβει 

να διενεργήσουν τον έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές και τα προσόντα των ατόμων αυτών, 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

 Τις ελεγκτικές διαδικασίες. Σε αυτές τις διαδικασίες συμπεριλαμβάνεται ο τρόπος και οι 

επιστημονικές τεχνικές και μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε φορά για τη 

διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να παραχθεί ελεγκτικό έργο επιστημονικού επιπέδου.  

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η αναγκαιότητα του ελέγχου, το περιεχόμενο αυτού και οι φορείς ελέγχου, οι ελεγκτές, 

δεν είναι κάτι το καινούργιο στην ελληνική έννομη τάξη. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο 

Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, χάραξαν βασικές κατευθύνσεις στα προβλήματα και τα 

θέματα δικαίου οι οποίες με την δυναμική τους μορφή διατηρούν την επικαιρότητα τους και 

επηρεάζουν την πορεία της ανθρωπότητας στους τομείς αυτούς ακόμη και σήμερα.  

Στην αρχαία Ελλάδα, ο Κλεισθένης (6ος αιώνας π.Χ.) περιέλαβε το 510 π.Χ. την αρχή των 

δέκα αποδεκτών με την οποία καθιέρωσε την ανάθεση του ελέγχου των διαχειριζομένων 

δημοσίων εσόδων σε δέκα βουλευτές. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της βουλής, διενεργείτο 

έλεγχος και από ανεξάρτητο σώμα, δηλαδή από δέκα άρχοντες-λογιστές, οι οποίοι κληρώνονταν 

από την βουλή των πεντακοσίων. Στους δέκα άρχοντες-λογιστές λογοδοτούσαν όχι μόνο οι 

διαχειριζόμενοι τα δημόσια χρήματα αλλά και όσοι κατά οποιονδήποτε τρόπο είχαν αναμειχθεί 

στη δημόσια διαχείριση. Αυτοί είχαν βοήθεια  στο έργο τους από άλλους δέκα «ευθύνους» και 

δέκα «παρέδρους» με τους οποίους αποτελούσαν το συνολικό σώμα των τριάντα μελών. Το 

ελεγκτικό σώμα είτε κήρυσσε ορθώς έχοντες τους λογαριασμούς, είτε τους παρέπεμπε μαζί με 

τους διαχειριστές να δικαστούν από το δικαστήριο της Ηλιαίας του οποίου οι αποφάσεις ήταν 

ανέκκλητες. Δικαίως το ελεγκτικό αυτό σώμα εθεωρείτο η πρώτη μορφή και ο πρόδρομος των 

σημερινών ελεγκτικών οργανισμών. [5] 

Έναν αιώνα αργότερα ο Σωκράτης (470-400 π.Χ.) στους διαλόγους του αναφέρει τους 
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επιχειρηματικούς κινδύνους. Κάνει λόγο για ειδικούς κινδύνους, για αντικειμενικές και 

υποκειμενικές εκτιμήσεις του κινδύνου, όπως και για πολυδιάστατους και δυναμικούς κινδύνους. 

Επιχειρηματικούς κινδύνους δηλαδή που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν καθημερινά οι 

διοικούντες με την βοήθεια του εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας και την επάρκεια του 

συστήματος. Αναφορές για έλεγχο έχουμε επίσης  και στον Πλάτωνα ο οποίος αναφέρει ότι 

πρέπει να δημιουργηθούν ανώτατοι λειτουργοί που θα έχουν τα αναγκαία προσόντα και θα 

ελέγχουν το κράτος. Και οι αναφορές στην ελεγκτική συνεχίζονται. Ο Αριστοτέλης με την σειρά 

του σημειώνει ότι ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατίας 

γιατί αποτρέπει την κατάχρηση της εξουσίας από τους άρχοντες και άρα ο έλεγχος, κατ’ αυτόν, 

έχει τόσο αποτρεπτικό όσο και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Όπως βλέπουμε στην αρχαία Ελλάδα 

έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στον έλεγχο των οικονομικών γιατί μέσα από αυτόν προωθούνταν 

οι αξίες και τα ιδεώδη της δημοκρατίας και εξασφαλιζόταν έτσι η εύρυθμη λειτουργία του 

κράτους.  

Την έννοια της ελεγκτικής την βρίσκουμε επίσης και στην αρχαία Ρώμη (3ος αιώνας π.Χ.). 

Στην εποχή των αυτοκρατόρων είχαν δημιουργηθεί κάποια ελεγκτικά σώματα όπως οι ύπατοι ή 

οι κήνσορες που στην ουσία επρόκειτο για σώματα εσωτερικών ελεγκτών οι οποίοι εξέταζαν 

τους λογαριασμούς των επαρχιών της αυτοκρατορίας, επέβλεπαν τον δημόσιο θησαυρό και  

τέλος υπέβαλαν το σύνολο των λογαριασμών στην σύγκλητο για έγκριση. 

Στην εποχή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης στην Ιταλία, που θεωρείται πατρίδα της 

λογιστικής, βρίσκουμε στοιχεία που μαρτυρούν την ύπαρξη της ελεγκτικής. Σύστημα ελέγχου 

εντοπίσθηκε και στην Αγγλία, στο υπουργείο οικονομικών, όπου διατηρούνταν διαφορετικά 

κατάστιχα με τους λογαριασμούς από τον θησαυροφύλακα, το γραμματέα της καγκελαρίας και 

τον εκπρόσωπο του βασιλιά τα οποία έπρεπε να βρίσκονται σε αλληλουχία. Αυτές ήταν οι 

πρώτες μορφές «καθαρού» Εσωτερικού Ελέγχου όπως τον ορίζουμε σήμερα. Στην Αγγλία έγινε 

επίσης και η πρώτη εμφάνιση του όρου ελεγκτής (auditor) το 1525. Την ίδια περίπου εποχή 

(1581) δημιουργήθηκε και η πρώτη ένωση ελεγκτών στην Βενετία με την ονομασία «Collegio 

dei Raxonati» που απέκτησε σύντομα μεγάλη επιρροή και ήλεγχε με αυστηρό τρόπο τις 

δραστηριότητες των μελών της.  

Την εποχή του Ναπολέοντα, στα τέλη του 17ου αιώνα ιδρύθηκε στην Γαλλία το ελεγκτικό 

συνέδριο του Παρισιού όπου ένας ελεγκτής είχε την αρμοδιότητα να ελέγξει και να επαληθεύσει 

όλους τους λογαριασμούς αλλά και τους υπολογισμούς. Αυτός ήταν στην ουσία ο εσωτερικός 
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ελεγκτής της εποχής. Στην Αγγλία, χώρα όπου ξεκίνησε ο νεότερος λογιστικός έλεγχος και 

καθιερώθηκαν οι πρώτοι ορκωτοί ελεγκτές τον 19ο αιώνα, ο εσωτερικός έλεγχος απέκτησε 

μεγάλη σημασία και οι ελεγκτές είχαν μεγάλη επιρροή. Το παράδειγμα της Αγγλίας την ίδια 

εποχή μιμήθηκαν και άλλες χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς και η Γερμανία δημιουργώντας 

και αυτές με την σειρά τους ελεγκτικά σώματα. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, το 1833 ιδρύεται το πρώτο ελεγκτικό συνέδριο με σκοπό να 

επεξεργάζεται τους λογαριασμούς προκειμένου να διαπιστώνει αν τηρούνταν οι αρχές του 

δημοσιονομικού συστήματος και αν γινόταν σωστά η διαχείριση των πόρων του κράτους 

σύμφωνα με το σύστημα αυτό. Επίσης καθήκον του ήταν να ελέγχει τα όργανα της διοίκησης αν 

ασκούσαν τα καθήκοντα τους ώστε να προωθείται το συμφέρον του κράτους και να 

εφαρμόζονται οι ισχύοντες νόμοι. Ήλεγχε ακόμη και την ύπαρξη των απαραίτητων 

δικαιολογητικών εσόδων και εξόδων και αν τα χρήματα δαπανήθηκαν όντως για τον 

προδιαγραφόμενο αρχικό σκοπό. Επίσης, έκρινε τα αποτελέσματα της διαχείρισης και πρότεινε 

κάποιες απαραίτητες μεταβολές για την επίτευξη του γενικού σκοπού. [5] 

Το ενδιαφέρον για την ίδρυση ενός οργανωμένου σώματος ελεγκτών άρχισε το 1931 με 

το Νόμο 5076 και υλοποιήθηκε τελικά δύο δεκαετίες αργότερα το 1955 με το Ν.Δ. 3329/1955 

βάση του οποίου ιδρύθηκε το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Πρόκειται στην ουσία για 

σώμα εξωτερικών ελεγκτών που ενεργούν ελέγχους για λογαριασμό των μετόχων σε αντίθεση με 

τους εσωτερικούς ελεγκτές που τον διενεργούν για λογαριασμό της διοίκησης. Επίσης με το 

Νόμο υπ’ αριθμόν 2477 του 1997 ιδρύθηκε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ονομάζεται «ο 

συνήγορος του πολίτη». Πρόκειται στην ουσία για έναν μηχανισμό ελέγχου και διαμεσολάβησης 

που σκοπό έχει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών . 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αρχίζει να εμφανίζεται στην Ελλάδα προς το τέλος της δεκαετίας 

του 1970 και στις αρχές του 1980. Το έτος 1985 με την απόφαση 1457/7.6.85 του Πρωτοδικείου 

Αθηνών ιδρύεται το «Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών» (Ε.Ι.Ε.Ε.) που είναι το καθ’ 

ύλην αρμόδιο όργανο που διενεργεί τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα. Η σύνθεσή του 

αποτελείται από επτά μέλη που αποτελούν το συμβούλιο και από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών 

οι οποίοι ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Με την ίδρυση του 

Ε.Ι.Ε.Ε ο Εσωτερικός Έλεγχος άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός. Σε αυτό βοήθησε και η 

διοργάνωση  δύο ευρωπαϊκών συνεδρίων στην Ελλάδα, το1994 και το 1997, καθώς και η 

σύνδεση του ελληνικού ινστιτούτου με το αντίστοιχο της Αμερικής (Ι.Ι.Α.) και με την 
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Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (E.C.I.I.A.).Στην ανάδειξη του 

Εσωτερικού Ελέγχου στην χώρα μας βοήθησαν και οι διάφορες ανακατατάξεις στον 

επιχειρησιακό χώρο, η εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών καθώς και η 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά τα πλαίσια η επιτροπή κεφαλαιαγοράς με 

την εγκύκλιο αριθ. 6 επισημαίνει προς τις Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.) 

ότι οφείλουν να διαθέτουν υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης υποχρεώνει με άλλες 

διατάξεις τις εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο να διατηρούν τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου . 

Με τις παραπάνω αποφάσεις  και ενέργειες προωθήθηκε σημαντικά και αναβαθμίστηκε ο 

θεσμός του εσωτερικού ελέγχου στην χώρα μας. Δρομολογήθηκε η ανάπτυξη καθώς και η 

εύρυθμη και εντός των νομικών πλαισίων λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων. [5] 

2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 

 Με τις συνεχείς ανακατατάξεις στην αγορά τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο τη θέση των επιχειρηματιών αναλαμβάνουν πλέον οι επιχειρηματίες-managers οι οποίοι, 

προκειμένου να έχουν τον πλήρη έλεγχο, αναζητούν νέους τρόπους και τεχνικές διοίκησης, με 

την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές 

καλείται να παίξει και μάλιστα σε επίπεδο "συμβούλου" ο εσωτερικός έλεγχος για τις εισηγμένες 

και μη στο χρηματιστήριο, επιχειρήσεις, καθώς και για τους οργανισμούς κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα. 

Η αναγκαιότητα για ανάληψη από τις διοικήσεις μεγαλύτερων επιχειρηματικών κινδύνων 

και η διαχείριση τους, καθώς και η δημιουργία συνθηκών που να εξασφαλίζουν την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων των οικονομικών μονάδων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

και την άριστη διαχείριση των διαθέσιμων μέσων και πόρων, τον περιορισμό των αλόγιστων 

δαπανών και την αποφυγή της κακοδιαχείρισης επέβαλλε εκ των πραγμάτων τον εσωτερικό 

έλεγχο, ως αρωγό στο έργο της διοίκησης. Ως κυρίαρχο γνώμονα έχει την αντικειμενική 

αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων, από τους 

αναληφθέντες επιχειρηματικούς κινδύνους. 

Ο εσωτερικός έλεγχος, ως "σύμβουλος της διοίκησης" δεν περιορίζεται στον 
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παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο (Financial Audit), δηλαδή στον έλεγχο επί των οικονομικών 

καταστάσεων και μόνο. Αντίθετα κινείται σ' ένα ευρύτερο πεδίο φιλοσοφίας και πρακτικής 

εφαρμογής χωρίς φραγμούς και περιορισμούς, προσφέροντας ουσιαστικά σε επίπεδο 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα της σύγχρονης ελεγκτικής. 

Επίσης διακρίνεται για τον διαρκώς εξελισσόμενο τρόπο σκέψης και αντίληψης και το ευρύ 

διοικητικό και επιχειρηματικό του πνεύμα. Αυτό σημαίνει αξιολόγηση και ελεγκτική διερεύνηση 

όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με 

τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Στην οικονομική των επιχειρήσεων, ο όρος "Εσωτερικός Έλεγχος" χρησιμοποιείται για 

να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, θέτοντας παράλληλα τα όρια και τις αρμοδιότητες τους, ως 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και  ως ο αυτός καθεαυτός Εσωτερικός Έλεγχος: 

α) Σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή Internal Control, είναι το σύστημα εκείνο που 

αναφέρεται σ' ένα οργανωμένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών, σ' ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην 

αποτελεσματική λειτουργία για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που 

εμφανίζονται στον οργανισμό. 

β) Εσωτερικός έλεγχος. Ο όρος Internal Auditing αναφέρεται στην Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του 

συστήματος εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή στις επιμέρους λειτουργίες (Controls) όπως 

και στο να προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες. 

2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Ε.Ε.)  

2.4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) [5], νοείται ένα οργανωμένο 

και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισμός, με 

σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα 

συμφέροντα του. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο, σε όλες του τις προεκτάσεις. 

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι μια ζωντανή λειτουργία που μεταφέρει όλα τα 

μηνύματα, εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση, καθώς και προς όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

που ασκούν διοίκηση. Κατά τους Cook και Wincle, το Σ.Ε.Ε. είναι κάτι σαν το νευρικό σύστημα 
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του ανθρώπινου οργανισμού, που διακλαδώνεται μέσα στην επιχείρηση μεταφέροντας εντολές 

και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση. Συνδέεται άμεσα με την οργανωτική δομή και τους 

γενικούς κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης. [14] 

 Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η πληρότητα, το 

μέγεθος και η έκταση αυτού σε μια επιχείρηση, καθορίζεται από τις δραστηριότητες, την 

πολυπλοκότητα του αντικειμένου εκμετάλλευσης και των συναλλαγών, την εκπαίδευση και την 

εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και από μια σειρά άλλων παραγόντων. Η ύπαρξη ενός 

οργανωμένου Σ.Ε.Ε. παρέχει τα εχέγγυα στις διοικήσεις, μέσω των ασφαλιστικών δικλίδων που 

παρέχει, ως σύστημα, στο να συμβάλει δηλαδή αποτελεσματικά για την εύρυθμη λειτουργία και 

την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. [5] 

2.4.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Ο αντικειμενικός σκοπός ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι: 

α) Να αποτελεί το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων στρατηγικών 

στόχων, όπως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης και μέτρησης του αποτελέσματος 

και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους της. 

β) Να παρέχει τη  δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχείρισης των διαθεσίμων οικονομικών 

πόρων, τη σωστή διαχείριση των παραγωγικών μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς 

και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα αποβλέπει στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση με τους συναλλασσόμενους. 

γ) Να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς που παρέχουν τα 

εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να είναι 

διαχειρίσημος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευρωστία 

και τη βιωσιμότητα του φορέα. 

δ) Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, με κατάλληλο τρόπο, μεταξύ των 

τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά. Επίσης, η μεταξύ τους ρύθμιση των σχέσεων να 

συμβάλει αποτελεσματικά στην καλή συνεργασία τους. 

ε) Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις ή εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές σε όλα τα 

στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας σύμφωνα με 

τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από το φορέα. 
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στ) Τέλος, ως σύστημα, να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας ελέγχου, 

στο ίδιο το σύστημα, προκειμένου να συνδράμει στον συντονισμό και την αρμονική 

συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του. 

2.4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων και 

υποσυστημάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας οργανισμός. 

Ορισμένα από τα συστήματα αυτά είναι τα παρακάτω: 

 Εγκεκριμένο οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη και σε όλα τα επίπεδα τις ιεραρχίας 

όπως και διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες. Μέσα από το 

οργανόγραμμα πρέπει να προτείνεται με σαφήνεια και να προσδιορίζεται η περιοχή 

ευθύνης ανά τομέα και τμήμα. 

 Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Περιγραφή καθηκόντων 

ανά τμήμα και ανάπτυξη διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των 

ιεραρχικών επιπέδων. 

 Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασμών και στόχων και πολιτική υλοποίησης αυτών 

βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και τρόπου δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος προγραμματισμός, δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, ανά 

δραστηριότητα, με αντίστοιχο απολογισμό και επισήμανση των αποκλίσεων, καθώς και 

αιτιολόγηση αυτών. 

 Πλήρες και διαρκώς ενημερωμένο καταστατικό όπου θα προσδιορίζονται και θα 

αποτυπώνονται με σαφήνεια το αντικείμενο εκμετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι 

σκοποί του οικονομικού φορέα. 

 Πολιτική αγορών και προμηθειών σε όλες τις κατηγορίες και τα επίπεδα. 

 Πολιτική πωλήσεων και τιμολόγηση  εσωτερικού - εξωτερικού για όλα τα επίπεδα των 

πελατών. 

 Διαδικασίες εισπράξεων και διαχείριση αυτών. Επίσης, διαχείριση των ίδιων και ξένων 

κεφαλαίων. 

 Διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων. 
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 Αξιόπιστο σύστημα «Μ.Ι.S» με ευρύτητα επιχειρησιακού πνεύματος που θα συμβάλλει 

στην αναβάθμιση των επιδιωκόμενων στόχων. 

 Κανονισμό ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, υπηρεσιών και 

διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων. 

 Σύστημα εξουσιοδότησης και εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη 

για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης της 

εταιρείας, έναντι τρίτων. 

 Διαδικασίες καθορισμού εξουσιοδοτημένων ορίων εγκρίσεως δαπανών. 

 Κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού χαρακτήρα, με την ανάθεση 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραμίδας που να διασφαλίζουν την 

εύρυθμη λειτουργία. 

 Αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύστημα, σωστά οργανωμένο που να παρέχει την 

απαιτούμενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία. 

 Στρατηγικές και πολιτικές επιλογές για τις επενδύσεις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες με 

τις αναμενόμενες από αυτές αποδόσεις. 

 Πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης, όπως επίσης και 

αποπληρωμής αυτών. 

 Διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, απόδοση φόρων και 

δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών. 

 Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, μισθοδοσίας, κοινωνικών παροχών, αξιολόγησης, 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίησης και γενικότερα σωστής διαχείρισης του 

ανθρωπίνου δυναμικού. 

 Διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού και παγίων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και 

λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών. 

 Ασφάλεια (Security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου προσδιορίζονται με 

σαφήνεια τα μέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών. 

 Συστήματα I.S.O. δηλαδή ελέγχου διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

 Σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας E.M.A.S., προκειμένου να αποφευχθούν 

απρόβλεπτες συνέπειες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, 

σύμφωνα με τις περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, I.S.O. 14001. 
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 Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit), που αποτελεί μέρος του Σ.Ε.Ε. που είναι αναγκαίος 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, όπως επίσης και των επιμέρους 

συστημάτων και λειτουργιών αυτού. 

 Λοιπές δραστηριότητες που αναπτύσσει ο οργανισμός και έχουν σαν στόχο να 

εξασφαλίσουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών κα επιδιώξεων. [20] 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια γραφική απεικόνιση ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

που απεικονίζει τη λειτουργική και αποτελεσματική οργάνωση μιας σύγχρονης επιχείρησης: 

 

Σχήμα 1: Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Πηγή: Παπαστάθης Π. 
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2.4.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(Σ.Ε.Ε.) 

 Η αναφορά σε μια σειρά βασικών αρχών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία 

παρατίθεται παρακάτω, δείχνει τη φιλοσοφία και τη δομή των λειτουργιών του ίδιου του 

συστήματος που θα έπρεπε να ακολουθείται με συνέπεια ώστε οι εσωτερικοί ελεγκτές, να 

αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και ικανότητες, για την καλύτερη αξιολόγηση των 

λειτουργιών και των διαδικασιών αυτού. 

 Ως βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε., ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν: 

 

Α) Η κατάλληλη στελέχωση 

 

 Η σωστή στελέχωση από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, και ο ανάλογος αριθμός 

αυτού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση και ειδικά σε μια περίοδο με 

τάσεις διεθνοποιούμενης αγοράς που δεν επιδέχεται πειραματισμούς για κακές επιλογές 

στελεχιακού δυναμικού. Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή αξιολόγηση και 

αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού από τα στελέχη μέχρι και τον απλό και ανειδίκευτο 

εργαζόμενο. Η σωστή λοιπόν αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού είναι ένας 

από τους κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα. 

 

Β) Η αποκέντρωση της διοίκησης 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, η διοίκηση, 

καθώς και κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει ανάλογα να μεριμνούν, ώστε: 

 Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων αρμοδιοτήτων 

σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

 Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί, όσο το δυνατόν, περισσότερες εξουσίες και να 

έχει και μεγαλύτερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων. 
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 Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος, τόσο των 

διοικητικών οργάνων, όσο και των αρμοδίων τμημάτων και αναλόγως να λαμβάνονται 

μέτρα. 
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Γ) Ο διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών 

 

 Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωτικότητα της επιχείρησης, όπως τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικής σημασίας τμήματα 

παραγωγής, τα καθήκοντα αλλά και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένες. 

Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα ή άτομο δεν επιτρέπεται να διαθέτει την 

αποκλειστικότητα της γνώσης και της εξουσίας για οποιαδήποτε σημαντική λειτουργία ή 

συναλλαγή. Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώνονται από έναν και 

μόνο υπάλληλο, αλλά αντιθέτως η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνεται, 

οπωσδήποτε, από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο. 

 

Δ) Η επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας 

 

 Η συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και εργαζομένων, 

κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, δίνει τη δυνατότητα για άμεση διορθωτική παρέμβαση, όπου 

απαιτείται, για τήρηση και κατανόηση των διαδικασιών που αφορούν την εξασφάλιση και 

διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων. 

 

Ε) Η έγκαιρη και τακτική ενημέρωση 

 

 Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσματα μελετών, συμπεράσματα 

συσκέψεων και συνεδρίων, που προέρχονται από το εξωτερικό και το ενδοεπιχειρισιακό 

περιβάλλον και που αποτελούν μέρος της βελτίωσης και αξιολόγησης της απόδοσης των 

δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και κατάλληλα ώστε να διανέμονται 

έγκαιρα, τακτικά και προγραμματισμένα σ' όλα τα επίπεδα της διοίκησης, για ενημέρωση και 

λήψη διορθωτικών μέτρων. 
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ΣΤ) Η έκταση των ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο 

 

 Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια τα τμήματα, καθώς και ο βαθμός έκτασης πρέπει 

να ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη φύση των δραστηριοτήτων του φορέα, την οργάνωση αυτού 

και ανάλογα με τον κίνδυνο, στον οποίο εκτίθεται το κάθε τμήμα. Κατά συνέπεια το κόστος του 

ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπερβολικό. Ειδικά για το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το 

σχεδιασμό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιμάται, στο βαθμό που είναι εφικτό, το κόστος και η 

ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο. [20] 

2.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

2.5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Ο "Εσωτερικός Έλεγχος" (Internal Auditing) σύμφωνα και με το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.), είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών 

προσεγγίσεων αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή 

τόσο τις λειτουργίες όσο και την εφαρμογή των διαφόρων διαδικασιών αυτού. Ο εσωτερικός 

έλεγχος προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό την 

αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την 

εξάλειψη του και είναι υποχρέωση της διοίκησης προκειμένου να είναι συνεπής με την επίτευξη 

των στρατηγικών της στόχων. 

2.5.2 ΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Ο εσωτερικός έλεγχος, στην προσπάθεια του να καλύψει ελεγκτικά όλους τους χώρους, 

συναντά μια σειρά δυσκολιών, όπως η έλλειψη ανάλογης υποστήριξης από τους διοικούντες, η 

αδυναμία των ίδιων των ελεγκτών να υποστηρίξουν το έργο τους, καθώς και η μη αποδοχή του 

από τους ελεγχόμενους, ειδικά για τα ζητήματα εκείνα που έχουν σχέση με τεχνικά θέματα και 

την παραγωγική διαδικασία με τη δικαιολογία, ότι αυτά δεν αποτελούν αντικείμενα του 

εσωτερικού ελέγχου, ακολουθώντας τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον οικονομικό έλεγχο. 
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 Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι τελευταίες ανακατατάξεις, γενικότερα στην αγορά, έδωσαν 

τη δυνατότητα στον εσωτερικό έλεγχο να επανακτήσει το χαμένο έδαφος, να δώσει δυναμική 

παρουσία και να γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτός και αναγκαίος ακόμη και στους ίδιους 

τους ελεγχόμενους. 

 Με το σκεπτικό ότι ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του ίδιου 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, αυτός διενεργείται εφ’ όλων των λειτουργιών και δεν 

περιορίζεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Επίσης διακρίνεται σε πολλά είδη ελέγχου, όσες είναι 

και οι λειτουργίες, δηλαδή σε οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, παραγωγής, τεχνικούς, 

προμηθειών και πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ποιοτικού ελέγχου, 

μηχανογράφησης, διαχείρισης αποθεμάτων, παραγωγικών μέσων, ασφάλειας των 

εγκαταστάσεων, φυσικού περιβάλλοντος, είσπραξης ασφαλίστρων, εκπαίδευσης προσωπικού, 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τεχνικών έργων, συμπεριφοράς και γενικά, έλεγχος 

όλων των δραστηριοτήτων που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων. 

 Οι εσωτερικοί έλεγχοι θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι διακρίνονται σε οικονομικούς, 

διοικητικούς και λειτουργικούς, υπό την ευρεία έννοια, με την προϋπόθεση ότι όλες οι 

λειτουργίες, εντάσσονται ανάλογα, κάτω από τις μεγάλες κατηγορίες των τριών αυτών 

διακρίσεων και καμία δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση της ελεγκτικής διερεύνησης. 

2.6 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα, με την τεράστια επέκταση και το γιγαντιαίο 

μέγεθος των επιχειρήσεων, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Κάθε μεγάλη επιχείρηση 

αποτελείται από πολλές διευθύνσεις και τμήματα ώστε η επίβλεψη των χιλιάδων εργαζομένων 

στους διάφορους τομείς να μην είναι εύκολη, αν δεν έχουν εντοπισθεί και εφαρμοσθεί σύγχρονες 

μέθοδοι διοίκησης και αν δεν χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική τεχνολογία. Έτσι, με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατή η συγκέντρωση των διαφόρων πληροφοριών, οικονομικών, τεχνικών και 

άλλων, σε αξίες και ποσότητες, με ταχείς ρυθμούς από την πλευρά των διευθυντών που 

παλιότερα δεν είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν αξιόπιστα την παρέμβασή τους και τις 

παρατηρήσεις για την αξιολόγηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, ώστε να 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές και να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις. Η αξιοπιστία 

όμως των οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις 
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ακολουθούμενες διαδικασίες και τον συνεχή έλεγχο καθώς και από την αξιολόγηση αυτών. Για 

τους παραπάνω λόγους απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται σωστά από τα διάφορα επίπεδα του 

Management και τους εργαζόμενους. [6] 

 Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προσφέρει, ως 

σύμβουλος, γίνεται ολοένα και πιο αναγκαίος. Με την ανάλογη υποστήριξη από τη διοίκηση 

μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στον εντοπισμό των διαχειριστικών αδυναμιών, την 

πρόληψη και την καταστολή των απρόβλεπτων γεγονότων, θετικά στοιχεία για την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης. [5] 

 Το Management της επιχείρησης έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που πρέπει 

να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, η οποία πρέπει να είναι ακριβής, επαρκής 

και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή 

εκπληρώνεται με τρόπο κατάλληλο και υπεύθυνο.  

 Γενικότερα, η ευρεία και καθολική έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα αν εξεταστεί σε σχέση με τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα των σημερινών 

μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, γιατί ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάζει 

σημαντικότερη σπουδαιότητα και εξέλιξη επειδή αποτελεί πλέον μια τεχνική μεγάλης σημασίας 

που μπορεί να επιτρέπει στις διοικήσεις των πολυσύνθετων αυτών οργανισμών να λειτουργούν 

αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόμη σημαντική σπουδαιότητα και για τον εξωτερικό 

ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Το σύστημα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που 

χρησιμοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει επίσης το πρότυπο και τη διαδικασία του 

εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές εξετάζουν και αξιολογούν το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να πεισθούν για την αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων και 

να καθορίσουν το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας, που είναι 

απαραίτητα για την έκφραση γνώμης πάνω στην ειλικρίνεια και την αξιοπιστία των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής από τις ατέλειες και τις 

αδυναμίες που διακρίνουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι κλοπές, οι απάτες και οι ατασθαλίες 

ανάγονται στις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και της ηθικής. Επειδή είναι αδύνατον να 
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εξαλειφθούν τελείως οι αδυναμίες αυτές, όσα μέσα και να επιστρατευθούν, το μόνο που 

απομένει είναι η καταπολέμηση τους από τον εσωτερικό έλεγχο, για να περιορισθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο. 

2.7 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 Ο αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εξειδικευμένου και 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, μέσω της αξιολόγησης του ίδιου του συστήματός 

της, η προσφορά  βοήθειας  στα  μέλη του οργανισμού γενικότερα, ώστε να ασκούν 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, μέσω επιστημονικών αναλύσεων και αξιολογήσεων όπως 

και η παροχή σχετικών συμβουλών  με  το ελάχιστο δυνατό  κόστος.   

 Ειδικότερα, στα πλαίσια του σκοπού αυτού, [5] [17] ο εσωτερικός έλεγχος, εξετάζει και 

αξιολογεί: 

 Την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και επάρκειάς του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

Επίσης, την ύπαρξη διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που ρυθμίζουν τις σχέσεις 

συναλλαγών-συνεργασίας με τρίτους. 

 Την αποτίμηση της απόδοσης της διοίκησης όλων των τμημάτων που εμπλέκονται στην 

παραγωγική διαδικασία. 

 Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου καθώς 

και την αποτελεσματική διαχείριση του. 

 Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες, μέσω αναλύσεων και εντοπισμού των σημείων 

εκείνων που επιδέχονται βελτίωση, επιφέροντας άμεσα θετικά αποτελέσματα. 

 Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αυτών. 

 Την αποφυγή, μέσω της παρουσίας του εσωτερικού ελέγχου, ατασθαλιών, καταχρήσεων, 

κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων, προσπορισμό οικονομικών οφελών, καθώς και 

την αδιαφορία των ιθυνόντων. 

 Τη διαπίστωση, το κατά πόσο οι υπηρεσίες - τμήματα έχουν σαφή αντίληψη της 

αποστολής και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί. Αν δηλαδή είναι 

κατάλληλα στελεχωμένες και αν αξιοποιείται κατά άριστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων και βιβλίων. 

 20

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 Τα ευρήματα του ελέγχου τα οποία πρέπει να συζητά με τους ελεγχόμενους, κατά την 

διάρκεια του ελέγχου και πριν τη σύνταξη της συνοπτικής έκθεσης (εκτός των 

απορρήτων). 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο τμήματος, 

όσο και μεταξύ των τμημάτων. Τις αδυναμίες και τα προβλήματα του προσωπικού 

(απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για παραγωγή έργου κ.λ.π.), τα οποία 

οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και για τα δύο μέρη. 

 Τέλος, συντάσσονται οι εκθέσεις οι οποίες και υποβάλλονται στον προϊστάμενο του 

τμήματος για συζήτηση και τελική έγκριση. Στη συνέχεια παρακολουθείται η εφαρμογή των 

αποφάσεων της διοίκησης που προέκυψαν από τη συζήτηση των εκθέσεων του τμήματος. [47] 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική καθώς και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές 

επικρατεί μια λανθασμένη αντίληψη που εξακολουθεί να θεωρεί ότι η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τους 

καθαρούς οικονομικούς ελέγχους. Οι σύγχρονες διοικήσεις των επιχειρήσεων κατανοούν, όμως, 

την εμβέλεια και τη νέα αντίληψη της χρησιμότητας του εσωτερικού ελέγχου και γνωρίζοντας 

ότι αυτός μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση των κινδύνων και των προκλήσεων 

σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους, εξασφαλίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και 

κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στις κοινωνικές 

προτεραιότητες και η πρόσβαση στην πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, αλλάζουν συνεχώς 

και εκ θεμελίων τον τρόπο του «επιχειρείν».  

 Σήμερα, οι μέτοχοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αντίστοιχες 

διοικήσεις με σαφήνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα όχι μόνο για τις οικονομικές εταιρικές 

επιδόσεις, αλλά και για θέματα όπως [25]:  

 η επιχειρησιακή περιβαλλοντική τακτική, 

 η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 

 η ασφαλής διεκπεραίωση των διαδικασιών, 

 η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, 

 οι τεχνολογίες πληροφορικής.  
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2.8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

 Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη 

διοίκηση έτσι ώστε ένας εσωτερικός έλεγχος να χαρακτηριστεί επιτυχημένος και μάλιστα από τις 

πιο βασικές, είναι η "ανεξαρτησία" του εσωτερικού ελέγχου, που σημαίνει ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Να έχουν δηλαδή 

πλήρη, ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Ο 

όρος ανεξαρτησία εμπεριέχει επίσης τη δυνατότητα που προσφέρεται προκειμένου οι ίδιοι να 

εκτελούν την εργασία τους ελεύθεροι και να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από κάθε είδους 

παρεμβάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν τους παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη από το διοικητικό 

συμβούλιο. Επίσης, ανεξαρτησία σημαίνει στήριξη για την επάρκεια λειτουργίας του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου και απαίτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Γενικά, ενδείκνυται η 

υπαγωγή του εσωτερικού ελέγχου σε ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο όπως στο διευθύνοντα 

σύμβουλο ή την επιτροπή ελέγχου. Η ένταξη αυτή προσδίδει κύρος, αντικειμενικότητα και 

αποτελεσματικότητα στην όλη διαδικασία. [5] [63] 

 Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται σε μια σειρά παραμέτρων 

που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση. Ως τέτοιες θεωρούνται: 

α) Η ξεκάθαρη πολιτική και στρατηγική που θα πρέπει να έχει η διοίκηση για τον εσωτερικό 

έλεγχο. 

β) Η ελευθερία δράσης και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται η λειτουργία του ελέγχου  

(The control environment). Το κατά πόσο δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

ελευθερία κινήσεων και το απρόσκοπτο της πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας, στο 

προσωπικό και στα περιουσιακά της στοιχεία. 

γ) Η αναγκαιότητα. Το κατά πόσο δηλαδή η διοίκηση επιθυμεί ο εσωτερικός έλεγχος να 

λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο και όχι ως μέσον πυρόσβεσης και αστυνόμευσης.[5] 

δ) Η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην εκτίμηση κινδύνων, στην πληροφόρηση και 

επικοινωνία (Information and Communication) και στην επόπτευση (Monitoring). [1] [14] 

[76] 
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2.9 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ  

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν ασκεί εξουσία επί των ελεγχομένων, δεν υποκαθιστά τους 

επιτελείς των ελεγχόμενων τμημάτων, με σκοπό να δώσει εντολές σε αυτούς, δεν προσπαθεί να 

επιβληθεί για να κυριαρχήσει, αντιθέτως, αποβλέπει στο να ελέγχει τις λειτουργίες και το κατά 

πόσο αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά προτείνοντας λύσεις με τις οποίες διαπιστώνονται οι 

αδυναμίες αυτές και παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες στους ελεγχόμενους, προκειμένου να 

γίνουν περισσότερο παραγωγικοί στο έργο τους. 

 Η αποδοχή λοιπόν του εσωτερικού ελέγχου στον οποιονδήποτε φορέα είναι ένα από τα 

ζητήματα που απασχολεί ιδιαιτέρως τους ελεγκτές. Το καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ των 

ελεγκτών και των ελεγχομένων είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων οι οποίοι και για 

τα δύο μέρη είναι κοινοί, ιδιαίτερα για τους ελεγκτές, που λόγω της φύσης του αντικειμένου 

"έλεγχος", δεν γίνονται εύκολα ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί. Η αρμονική συνύπαρξη των δύο 

μερών και ιδιαίτερα η αποδοχή των ελεγκτών απαιτεί την κατανόηση από τους ελεγχόμενους 

αλλά και μια διαφορετική αντίληψη, πιο προωθημένη, για τον εσωτερικό έλεγχο. [1] [5] [85] 

 Οι ελεγκτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους πρέπει να έχουν στο νου τους ότι: 

α) Οι ελεγχόμενοι είναι και αυτοί συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν τα ίδια εργασιακά 

προβλήματα, εργαζόμενοι για τον ίδιο σκοπό. 

β) Οι ελεγχόμενοι  έχουν καλύτερη γνώση του αντικειμένου από τους ελεγκτές και μάλιστα σε 

βάθος. 

γ) Η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης είναι προσπάθεια όλων των εργαζομένων και όχι 

μόνο των ελεγκτών. 

δ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εκτιμούν περισσότερο τα συστήματα παρά τους ανθρώπους-

πρόσωπα, αποφεύγοντας την κριτική επί των ελεγχομένων. 

ε) Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο εργασίας, πράγμα 

που συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος αποδοχής, καλής συνεργασίας αλλά και στην 

πρόληψη του ελέγχου. 

στ) Οι ελεγχόμενοι θα πρέπει, όσο γίνεται, να έχουν γνώση των πορισμάτων του ελέγχου, στο 

βαθμό που τους αφορά. 
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 Το έργο του ελεγκτή είναι πολύ δύσκολο από τη φύση του, βάλλεται από παντού, ενώ ως 

άκουσμα και μόνο η λέξη "έλεγχος" δε γίνεται εύκολα αποδεκτή. Χρειάζεται κατανόηση και από 

τα δύο μέρη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του φορέα που είναι κοινή επιδίωξη και των 

δύο.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές για να είναι 

αποτελεσματικοί στο έργο τους, για να 

συνδράμουν στο έργο της διοίκησης και των 

ελεγχομένων θα πρέπει να συμμαχήσουν με 

 

 

 

2.10 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ενταγμένος μέσα στην οντότητα της επιχείρησης ως μία από τις 

λειτουργίες της και διενεργείται από δικούς της υπαλλήλους. Αντιθέτως οι εξωτερικοί ελεγκτές 

δεν έχουν καμιά υπαλληλική σχέση με τον φορέα που ελέγχουν, μισθώνουν τις υπηρεσίες τους 

και ενεργούν με εντολή και για λογαριασμό των μετόχων, στους οποίους παραδίδουν πλήρη 

αναφορά και τα πορίσματά τους. 

 Ως κύριο μέλημα του εσωτερικού ελέγχου είναι να διαπιστώνει δειγματοληπτικά την 

καλή εφαρμογή των διαδικασιών καθώς και η αξιολόγηση τους για την εύρυθμη λειτουργία του 

οργανισμού. Αντίθετα, αντικειμενικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η έκφραση γνώμης 

επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των στοιχείων του ισολογισμού, καθώς και των 

αποτελεσμάτων χρήσης και του κατά πόσο αυτά έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα και αρχές. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι διαρκείς σύμβουλοι της διοίκησης και των ελεγχόμενων. 

Έχουν καλή γνώση του περιβάλλοντος που ελέγχουν, καθώς επίσης είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες της επιχείρησης και τους συναδέλφους τους. Επιπλέον, έχουν 

μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου, κάτι που σημαίνει ότι είναι σε θέση να εμβαθύνουν περισσότερο 

τον έλεγχο εν αντιθέσει με τους εξωτερικούς ελεγκτές. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν για 

λογαριασμό της ανώτατης διοίκησης και είναι ανεξάρτητοι από αυτό που ελέγχουν. Οι ευθύνες 
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τους είναι διοικητικές σε αντίθεση με τους εξωτερικούς ελεγκτές, των οποίων οι ευθύνες είναι 

κυρίως νομικές και αφορούν την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Τόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές, όσο και οι εξωτερικοί είναι απολύτως απαραίτητοι, και 

έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο. Η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί από αυτήν των εξωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα 

των εσωτερικών ελεγκτών για την ενίσχυση της δικής τους έρευνας. 

 Μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών πέρα των διαφορών, υπάρχουν και 

ομοιότητες. Ασχολούνται δηλαδή και τόσο οι μεν όσο και οι δε με τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας 

τις ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές ενώ αποτελούν συμβούλους των επιχειρήσεων τις 

οποίες ελέγχουν. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αναζητεί τη βοήθεια, τη συναίνεση και τη 

συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών. Βέβαια σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να 

συμβάλλει στη μείωση του κόστους με τον περιορισμό των εξωτερικών ελέγχων. Μια καλά 

οργανωμένη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου περιορίζει την εργασία των εξωτερικών ελεγκτών 

στο ελάχιστο, κάτι το οποίο θα πρέπει να εκτιμάται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τη 

διοίκηση, ενώ  πριν από την όποια συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τους 

συμβούλους θα πρέπει να προηγείται συζήτηση με το διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου. 

 Σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι ο διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου να 

συντονίζει τις προσπάθειες των εξωτερικών ελεγκτών ή των εξωτερικών συμβούλων για 

αποφυγή Χρειάζεται επίσης να είναι απόλυτα διασφαλισμένο ότι η εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών δεν πρέπει να αναπαράγεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τους συμβούλους, 

προκειμένου η οικονομική μονάδα να αποφεύγει το επιπλέον κόστος. 

  Στις μέρες μας βέβαια, έχει καταστεί πλέον σαφές ότι παρά την ύπαρξη κοινών σημείων 

ενδιαφέροντος τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς ελεγκτές οι 

προτεραιότητες τους διαφέρουν σημαντικά. Πολλές φορές ο εξωτερικός ελεγκτής είναι κυρίως 

υπεύθυνος έναντι τρίτων μερών εκτός της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας τους οποίους 

ενημερώνει, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής είναι κυρίως υπεύθυνος έναντι της οικονομικής μονάδας 

την οποία υπηρετεί. Ο εξωτερικός ελεγκτής ενδιαφέρεται για την αξιοπιστία και την 

αντικειμενικότητα των οικονομικών καταστάσεων ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής ενδιαφέρεται 

κυρίαρχα για την αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας και τη 

μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της αξίας της. Βέβαια παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις 
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αποστολές του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα τα 

οποία παρέχουν μια ουσιαστική βάση για εκτενή και δημιουργική συνεργασία. [1] [5] 

2.11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη οργανική μονάδα υπαγόμενη στην 

Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρίας και έχει την ευθύνη 

εφαρμογής ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Βοηθά την 

εταιρία να επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση 

για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

2.11.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 Η οργάνωση, γενικότερα και η στελέχωση του τμήματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 

τη διοίκηση της εταιρείας και εν μέρει από τον αρμόδιο τμηματάρχη. Αντίθετα την εσωτερική 

οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος έχει ο διευθυντής ελέγχου. Η στελέχωση της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να γίνεται με σωστά κριτήρια αξιολόγησης ώστε να 

παρέχει τη διαβεβαίωση στην Ελεγκτική Επιτροπή ότι η τεχνική ικανότητα και το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν.  

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, σε πλήρη συνεργασία με την Ελεγκτική Επιτροπή, 

καθορίζει τα κατάλληλα εκείνα κριτήρια εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας για την 

κάλυψη των θέσεων των εσωτερικών ελεγκτών, δίδοντας την ανάλογη βαρύτητα στο εύρος της 

εργασίας και στο επίπεδο της ευθύνης του κάθε ελεγκτή. 

2.11.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διασφάλιση της εφαρμογής και η 

τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, της συμμόρφωσης της εταιρίας με την 

ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως ο έλεγχος με την ταυτόχρονη αξιολόγηση της επάρκειας των 
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διαδικασιών για τη διεξαγωγή αυτού.  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από την 

Ελεγκτική Επιτροπή και φροντίζει ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες συνθήκες οι οποίες είναι 

αναγκαίες για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου. Η ίδια αποτελεί μέρος του όλου συστήματος 

και είναι επιφορτισμένη να ασχολείται με τον έλεγχο των λειτουργικών και επιχειρηματικών 

κινδύνων, την πρόληψη, τη βελτίωση των λειτουργιών και της απόδοσης καθώς και την ορθή 

εταιρική διακυβέρνηση.  

 Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου:  

 Παρακολουθεί την εφαρμογή και συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού, του 

καταστατικού της εταιρείας και της εν γένει νομοθεσίας και των αποφάσεων των 

εποπτικών αρχών, οι οποίες αφορούν άμεσα τη λειτουργία της εταιρείας. 

 Αναφέρει στο Δ.Σ. τυχόν συγκρούσεις ιδιωτικών συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και 

των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών. 

 Παρέχει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στο Δ.Σ. σχετικά με όλες τις πτυχές της 

λειτουργίας και της συνεργασίας με οποιαδήποτε επιβλέπουσα αρχή. 

  Τέλος η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως, μία φορά τουλάχιστον 

το τρίμηνο, το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή για τους διενεργούμενους από αυτήν ελέγχους 

καθώς και για τα αποτελέσματα τους. 

2.11.3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

 Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για να λειτουργεί απρόσκοπτα μέσα σε ένα 

επιχειρησιακό χώρο, πρέπει να τυγχάνει ανάλογης αποδοχής, υποστήριξης και ανεξαρτησίας, 

στοιχεία διασφαλίζονται από την άσκηση της γενικότερης πολιτικής άσκησης της διοίκησης του 

φορέα και τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και 

εποπτεύονται από την Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  Η 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην 

Ελεγκτική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Διεύθυνση ορίζεται από την Ελεγκτική 

Επιτροπή της εταιρίας ενώ ο διευθυντής πρέπει να είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και 

εμπειρία.  
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 Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ποιότητα 

της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων για την επίτευξη των καθορισμένων 

στόχων της εταιρίας.  

 Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας 

του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της 

ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε πλήρη εναρμόνιση 

με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for 

the Professional Practice of Internal Auditing), αλλά και με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της 

εταιρίας. Η Διεύθυνση Εσωτερικού ελέγχου έχει και αυτή πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τα 

δεδομένα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. 

 Η διοίκηση παρέχει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο, 

απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται μαζί της τόσο κατά τη 

διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας όσο και κατά την περίοδο υλοποίησης των προτάσεων 

βελτίωσης που υποβάλλονται. Τέλος έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου 

των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται 

μεταξύ τους και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές διευκολύνοντας γενικά με 

κάθε τρόπο το έργο τους. 

Οι πέντε κύριοι άξονες που επιδρούν στη λειτουργία των διευθύνσεων εσωτερικού 

ελέγχου είναι οι παρακάτω [26]: 

1. Νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονισμοί. Μία από τις πιο πρόσφατες αλλαγές στη 

νομοθεσία και συγκεκριμένα ο νόμος 3016/2002 (και στις ΗΠΑ η Πράξη Sarbanes 

Oxley1 του 2002 η οποία αναλύεται στο Παράρτημα Ι της εργασίας) επηρεάζει άμεσα τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την 
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1 Ο Νόμος Sarbanes-Oxley που επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2002, θεσπίστηκε ειδικά για να αποκαταστήσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που είχε κλονιστεί σημαντικά από μια σειρά 
σκανδάλων στην αγορά των ΗΠΑ. Ο Νόμος περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων τα οποία θέτουν τις βάσεις για τη 
νομοθετική προσέγγιση της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τα 
πρότυπα λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών ελέγχου, τις συνθήκες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την 
καλύτερη εποπτεία των ελεγκτών, την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων από τα ανώτατα 
διευθυντικά στελέχη των εταιριών, την απαγόρευση της χορήγησης εταιρικών δανείων σε διευθυντές και ανώτατα 
στελέχη, και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν βελτίωση της εταιρικής χρηματοοικονομικής λογιστικής και 
αύξηση των γνωστοποιήσεων (disclosures) της εταιρίας, όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση. 
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αναμόρφωση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. Ο νόμος προσδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων και αυξημένες ευθύνες και 

αρμοδιότητες στη λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, οι νομοθέτες αναγνωρίζουν μεταξύ 

άλλων ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει πλήρη επίγνωση της στρατηγικής της επιχείρησης 

και των κύριων προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει, ενώ το ελεγκτικό πλάνο και το 

εύρος των ελεγκτικών εργασιών είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους κυριότερους 

επιχειρηματικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στις λειτουργίες της. 

2. Οι επιχειρήσεις σήμερα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο Σύστημα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και το σημαντικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με αυτό. Οι 

επιχειρήσεις υιοθετούν νέες πρακτικές αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, 

σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφεραν οι νομοθετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, η 

ενότητα 404 της Πράξης Sarbanes Oxley λειτουργεί τώρα ως καταλυτικός παράγοντας 

για την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς προσδίδει ιδιαίτερη 

έμφαση στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ελεγκτικών μηχανισμών σε συνεχή βάση 

και σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εμπειρία στην αναγνώριση των 

κινδύνων και στην αξιολόγηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο για τη συμμόρφωση με βάση τις απαιτήσεις του Νόμου. Ειδικότερα, η ενότητα 404 

απαιτεί από τον οργανισμό να αναπτύξει, να αποτυπώσει εγγράφως και εν συνεχεία να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και των διαδικασιών για 

την παροχή οικονομικής πληροφόρησης και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

αναφορών. Η διαδικασία αυτή, μια υψηλής ποιότητας και απόδοσης λειτουργία 

εσωτερικού έλεγχου παίζει σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση ενός επαρκούς και 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και υποδομής αξιολόγησης των 

επιχειρηματικών κινδύνων. Πέρα από τις απαιτήσεις του Νόμου, στη σημερινή εποχή όλα 

τα παγκόσμιας κλάσης συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης δίνουν έμφαση στη 

διαδικασία αναγνώρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, στην αποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών ελέγχου και στην ανεξάρτητη εποπτεία και αξιολόγηση.  

3. Το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενισχύει τη σημασία της αξιολόγησης και 

επιβεβαίωσης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ουσιαστικής διαχείρισης των 

επιχειρηματικών κινδύνων και της διαρκούς αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στις μέρες μας έχει επιφέρει 
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μειώσεις στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Οι τελευταίες αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα ανάληψης μεγαλύτερου ρίσκου με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων 

αποδόσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις μειώνουν το λειτουργικό κόστος, υιοθετούν 

τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους και αυτοματισμούς ενώ αναθέτουν λειτουργίες σε 

εξωτερικούς συνεργάτες. Οι δραστικές αυτές αλλαγές επιφέρουν με τη σειρά τους νέους 

ή και υψηλότερους επιχειρηματικούς κινδύνους και κατά συνέπεια διαφοροποιούν 

συνεχώς την προσέγγιση με την οποία η Διοίκηση της επιχείρησης ασκεί διακυβέρνηση 

και έλεγχο. Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για υψηλής ποιότητας λειτουργία της διαδικασίας του 

εσωτερικού ελέγχου. 

4. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά την προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με το κόστος. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν αποδοτικότερες 

λειτουργικές διαδικασίες και συστήματα αξιολόγησης με αυστηρότερα πρότυπα και 

δείκτες επιμέτρησης της απόδοσης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας. Η συνεχής παρακολούθηση και ο απολογισμός για κάθε έργο του 

εσωτερικού ελέγχου, η αναγνώριση ευκαιριών για μείωση του κόστους και η χρήση 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών είναι μερικά παραδείγματα που χρησιμοποιούν 

οι διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση και την επιμέτρηση της απόδοσης 

και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν προς την επιχείρηση. 

5. Οι μέτοχοι και οι λοιποί φορείς βλέπουν με σκεπτικισμό τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου ειδικά μετά τα πρόσφατα οικονομικά σκάνδαλα. Τα οικονομικά σκάνδαλα που 

ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι των επιχειρήσεων 

αλλά και το σύνολο των ενδιαφερομένων για τη λειτουργία τους να εγείρουν επιφυλάξεις 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Τα 

γεγονότα αυτά εκ των πραγμάτων οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τις 

πολιτικές τους και να επαναξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

 

 30

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.12 H ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

 Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα καλά οργανωμένο τμήμα υψηλών 

προδιαγραφών και απαιτήσεων. Είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, υπαγόμενη απευθείας στη διοίκηση ή στην επιτροπή ελέγχου, 

στελεχωμένη από εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που διενεργεί 

δειγματοληπτικούς ελέγχους, τακτικά ή έκτακτα και εισηγείται ανάλογα προς το ανώτατο όργανο, 

όταν διαπιστώνονται αδυναμίες, για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Λόγω της άμεσης εξάρτησης-υπαγωγής του στη διοίκηση, αποτελεί προέκτασή της και 

για το λόγο αυτό το κύρος και οι ευθύνες του είναι αυξημένες. Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία 

βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, τόσο μεγαλύτερη οντότητα και κύρος έχει. Η ένταξη του στα 

ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα παρέχει τη δυνατότητα, να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Η τοποθέτηση του στο οργανόγραμμα στις υπηρεσίες  υψηλού επιπέδου γίνεται περισσότερο για 

το λόγο ότι αποτελεί κατ’ ουσία ένα συμβουλευτικό όργανο που του παρέχεται πάντα η πλήρης 

δυνατή υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης. Θεωρείται βέβαια ασυμβίβαστο ο 

Εσωτερικός Έλεγχος σαν επίπεδο διεύθυνσης να καλείται να ελέγξει γενικές διευθύνσεις. Ο 

ρόλος του είναι σαφής και προκαθορισμένος. Οι λόγοι αυτοί και όχι μόνο, είναι που θέλουν τον 

Εσωτερικό Έλεγχο να κατέχει μια θέση ισάξια των υψηλόβαθμων διευθύνσεων στην επιχείρηση 

προκειμένου να διασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο βαθμός εξουσίας του 

προσδιορίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά από τη θέση που κατέχει μέσα στο 

οργανόγραμμα της επιχείρησης. 

Το που πρέπει να υπάγεται ιεραρχικά ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από την οργανωτική δομή και το μέγεθος της επιχείρησης, την αντίληψη που έχουν οι 

διοικούντες για τον έλεγχο καθώς επίσης και από το αν η εταιρεία είναι εισηγμένη ή όχι στο 

χρηματιστήριο αξιών της κάθε χώρας. [5] 

2.12.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 Μια καλή θέση του Εσωτερικού Ελέγχου στο οργανόγραμμα, που εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική λειτουργία του, είναι η υπαγωγή της ανάλογης Διεύθυνσης στις αρμοδιότητες 

του διευθύνοντα συμβούλου της επιχείρησης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό 
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συμβούλιο να έχει την ευθύνη διοίκησης για την καλή πορεία του φορέα όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2:  

 

 

Σχήμα 2: Το οργανόγραμμα για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες.  

Πηγή: Παπαστάθης Π. 
 

Η απευθείας ένταξη της Διεύθυνσης υπό την επίβλεψη του διευθύνοντα συμβούλου 

συνοδεύεται μόνο από πλεονεκτήματα, όπως η άμεση επικοινωνία, η συνεργασία, η άμεση 

ενημέρωση της διοίκησης και το κυριότερο, η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων, καθώς πολλές 

φορές η καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων, φέρνει πολλές επιχειρήσεις σε δεινή 

κατάσταση.  

2.12.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 Σύμφωνα με τις αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, για την εταιρική διακυβέρνηση 

"ποιοτικά κριτήρια προβολής εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο αξιών" θέλουν τον 

Εσωτερικό Έλεγχο να ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, να υπάγεται σε αυτό, ενώ 

παράλληλα να εποπτεύεται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή, την "επιτροπή ελέγχου", η οποία 

φέρει την πλήρη ευθύνη των τελικών πορισμάτων και αναφορών που συντάσσει το τμήμα 
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Εσωτερικού Ελέγχου. Η επιτροπή αυτή μέσω τακτικών εκθέσεων ή εκτάκτων αναφορών 

ενημερώνει συνεχώς το διοικητικό συμβούλιο, της εταιρείας. 

 Παρακάτω ακολουθεί γραφική απεικόνιση του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

 

Σχήμα 3: Το οργανόγραμμα για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες.  

Πηγή: Παπαστάθης Π. 

2.13 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

Το σύστημα ERP2 είναι ακρωνύμιο του «Enterprise Resource Planning» και αναφέρεται 

                                                 

 
2 Το ERP είναι μια λύση λογισμικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε μία εταιρία. Στόχος του ERP δεν 

είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα στην επιχείρηση, όπως για παράδειγμα του λογιστηρίου, της 

παραγωγής ή των πωλήσεων, αλλά η εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες εμπλέκονται 

οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες (core 

businesses). Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισαχθούν σε κάποια μονάδα (module) του ERP, αυτά είναι διαθέσιμα 

σε οποιαδήποτε μονάδα τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία λογική ενοποίηση των διαδικασιών 

μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. 
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στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών πόρων. Είναι ένα εργαλείο για να εκτελούνται οι 

καθημερινές εργασίες της επιχείρησης το οποίο αποτελείται από μια σειρά από μονάδες 

(modules), όπως είναι για παράδειγμα το Λογιστήριο, οι Αποθήκες, η Παραγωγή και το 

Προσωπικό. Κάθε μονάδα μοιράζεται με τα άλλα τις πληροφορίες που φυλάσσονται σε μια βάση 

δεδομένων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ERP είναι ότι βοηθά στο να μην υπάρχουν τείχη 

μεταξύ των τμημάτων μιας εταιρίας. 

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε ένα σύστημα ERP είναι οι 

παρακάτω: 

 Ενιαία οικονομική πληροφόρηση 

 Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των πελατών και των παραγγελιών τους 

 Τυποποίηση και επιτάχυνση της παραγωγής 

 Περιορισμός των αποθεμάτων 

 Τυποποίηση της διαχείρισης προσωπικού 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση των συστημάτων αυτών είναι: 

 Μείωση του διοικητικού κόστους 

 Μείωση της επένδυσης 

 Μείωση των αδρανών χρόνων παραγωγής 

 Ορθολογικότερα μεγέθη παραγγελιών και παρτίδων παραγωγής 

 Αποτελεσματικότερος Συντονισμός. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν ως συνέπεια να μειώνονται τα αποθέματα, να μειώνεται ο 

χρόνος εξυπηρέτησης-διεκπεραίωσης, να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για τον πελάτη αλλά 

και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει άμεση 

επίπτωση στην αύξηση του κύκλου εργασιών, των κερδών, του μεριδίου της αγοράς και της 

παραγωγικότητας. 

Η ολοκλήρωση που παρέχουν τα  ERPs, η λειτουργική τους πληρότητα και υποστήριξη 

κάνουν την επιχείρηση να “βλέπει μακρύτερα”, βελτιώνουν τον έλεγχο καθώς και τις λογιστικές 

και επιχειρηματικές καταστάσεις (Reports). 

 Επιπλέον με τη χρήση σωστών ERPs υπάρχει η δυνατότητα για ταχύτερο κλείσιμο των 

βιβλίων καθώς και συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ταυτόχρονα υπάρχει 

δυνατότητα για υποστήριξη αποτιμήσεων σε πολλά νομίσματα και γλώσσες, για ταχύτερη 

ανάδρομη στα δεδομένα, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για λάθη και αποκλίσεις.  
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Όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο, τα ERPs, βοηθούν τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Περιβάλλον έλεγχου 

Η τυποποιημένη και συνεκτική δομή των διαδικασιών είναι ενσωματωμένη στο ίδιο το 

πρόγραμμα του ERP. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί κάποιος να παραβιάσει τους κανόνες. 

Ειδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων όπως τα Μενού που αναγνωρίζουν το χρήστη και οι 

διαδικασίες Workflow διασφαλίζουν τις δικαιοδοσίες και τις υπευθυνότητες διευρύνοντας σε 

μεγάλο βαθμό το περιβάλλον ελέγχου. 

2. Αξιολόγηση των κίνδυνων 

Με την σύνταξη του προϋπολογισμού, την άσκηση του απολογιστικού έλεγχου του 

προϋπολογισμού και την εύληπτη παρουσίαση και μελέτη των αποκλίσεων επισημαίνονται 

έγκαιρα τα σημεία υστέρησης από τις προβλέψεις και οι επιπτώσεις τους στα οικονομικά 

αποτελέσματα. Ανάλογα με τις περιστάσεις εκδίδονται περιοδικές ή έκτακτες καταστάσεις που 

πληροφορούν την ανωτάτη διοίκηση και τα στελέχη σχετικά με τις επιπτώσεις. Ένα 

αποτελεσματικό Workflow για τη διαχείριση των έργων και η ηλεκτρονική επικοινωνία 

συντονίζουν τη διαχείριση των κίνδυνων που παρουσιάζουν τα έργα σε εξέλιξη.  

3. Δραστηριότητες Έλεγχου 

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται, βοηθιούνται από εργαλεία που είναι 

ενσωματωμένα στα ERP όπως η λειτουργία “Query by forms” (Ερωτήσεις μέσω φορμών) ή από 

πρόσθετα εργαλεία που συνδέονται με τα προηγούμενα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις στοιχείων και έκτακτες εκ των προτέρων (ad hoc) αναφορές. 

Οι εγκρίσεις δίνονται με ηλεκτρονική υπογραφή ενώ το workflow φροντίζει για την αποστολή 

των κατάλληλων μηνυμάτων στα εξουσιοδοτημένα για την έγκριση πρόσωπα. Οι διαδικασίες και 

οι πολιτικές ακολουθούνται με συνεπή τρόπο για το λόγο ότι είναι ενσωματωμένες σε πίνακες ή 

σε προγράμματα του ERP. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ελέγχει μόνο τη σωστή σύνταξη και τήρηση των 

παραμέτρων και όχι την κάθε μια περίπτωση χωριστά. Τα ευαίσθητα δεδομένα φυλάσσονται 

στην βάση του ERP και είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι διάφορες 

μεταβολές βασικών δεδομένων καταχωρούνται σε «ημερολόγια μεταβολών» (logs) ώστε να 

μπορεί να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί πότε έγινε η μεταβολή, ποιος την έκανε, και αυτό που 

αφορούσε. Ανάλογα με τις διαπιστώσεις ενεργοποιούνται διαδικασίες workflow με ειδικές 

ειδοποιήσεις μέσω e-mail. 
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4. Παρακολούθηση 

Ο κατασκευαστής του σωστού ERP πρέπει και οφείλει να εγγυάται τον σωστό σχεδιασμό 

του συστήματος παρακολούθησης. Οι παράμετροι ελέγχονται από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Οι διαδικασίες μεταβολής του απαιτούν την έγκριση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Τα 

διάφορα logs παρέχουν πληροφόρηση για το εάν οι διαδικασίες εκτελούνται κανονικά (όσον 

αφορά το χρόνο, τη συχνότητα, την εμβέλεια και το κόστος). 

Οι κανόνες του διέπουν τις διαδικασίες θεωρούνται αποτελεσματικοί καθώς είναι: 

 καθολικοί, 

 αδιαμφισβήτητοι 

 ενσωματωμένοι στο σύστημα 

 προσπελάσιμοι (ως πληροφορία) σε κάθε εμπλεκόμενο 

 προσπελάσιμοι (για μεταβολές) μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν απαιτούν 

έντυπους κανονισμούς με εκδόσεις που πρέπει να αποσύρονται κατά την κυκλοφορία της 

νέας έκδοσης ή διαφόρων άλλων αλλαγών. 

5. Πληροφόρηση και επικοινωνία 

Τα ERP παράγουν αναφορές με λειτουργικά, οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τους 

κείμενους νόμους και κανονισμούς. Διαθέτουν ειδική τεχνολογία υπόμνησης και ενημέρωσης 

μέσω e-mail. Επίσης, οι διαδικασίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των στελεχών 

φυλάσσονται στη βάση δεδομένων και είναι ελεγχόμενα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η 

ροή των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται όποτε πρέπει και σε όσους πρέπει. 

 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ERPs βελτιώνουν κατά πολύ την 

εταιρική διακυβέρνηση καθιστώντας ευκρινέστερες τις πληροφορίες, βελτιώνοντας σημαντικά 

τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες του καθιστώντας έτσι την επιχείρηση πιο αποδοτική. 

Ένα ERP όταν διαθέτει αξιόλογη λειτουργικότητα διασφαλίζει τόσο την έγκυρη, έγκαιρη και 

ελεγχόμενη πληροφόρηση που την διαχέει αποτελεσματικά σε όλους τους αρμόδιους, όσο και τη 

σωστή άσκηση της εταιρικής διακυβέρνησης και τον πλήρη εσωτερικό έλεγχο.  

2.14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας μοναδικός και κοινά αποδεκτός ορισμός 

για τον όρο «εταιρική διακυβέρνηση». Αντιθέτως κατά καιρούς, και ανάλογα με τις διάφορες 
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έρευνες που έχουν υλοποιηθεί, έχουν εκφραστεί διάφορες θεωρίες και ορισμοί. Σε γενικές 

γραμμές η εταιρική διακυβέρνηση εμπεριέχει τη διαδικασία και τη δομή που χρησιμοποιείται για 

τη διαχείριση και οργάνωση της εκάστοτε επιχείρησης, με στόχο την διεύρυνση της αξίας τη 

επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η εταιρική διακυβέρνηση 

εμπεριέχει σαν έννοια τις διάφορες σχέσεις μεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης, της 

ιδιοκτησίας της αλλά και όλων αυτών που έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από την επιχείρηση. 

Έτσι σε αυτό το πλαίσιο εισέρχεται και η έννοια της δημιουργίας των στόχων αλλά και η 

επίτευξη αυτών.  

 Ο ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να προσεγγιστεί υπό δύο διαφορετικές 

οπτικές γωνίες: την στενότερη και την ευρύτερη. Σύμφωνα με την θεωρία της αντιπροσώπευσης 

(agency theory) η εταιρική διακυβέρνηση περιορίζεται στη σχέση μεταξύ των μετόχων και της 

εταιρίας. Από την άλλη πλευρά, η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να προσεγγιστεί ως ένα πλέγμα 

σχέσεων, όχι μονό μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων, αλλά και ενός ευρύτερου φάσματος 

ενδιαφερόμενων μερών: των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και άλλων 

παραγόντων. Την προσέγγιση αυτή υιοθετεί η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder 

theory).3 

 Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) ορίζει την 

εταιρική διακυβέρνηση ως εξής: «Η εταιρική διακυβέρνηση εμπεριέχει ένα σύνολο σχέσεων 

μεταξύ της διεύθυνσης της εταιρίας, του συμβουλίου και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών 

παρέχοντας τη δομή μέσω της οποίας καθορίζονται οι σκοποί της εταιρείας, τα μέσα για την 

επίτευξη των σκοπών αυτών και η παρακολούθηση της απόδοσης». 
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 Σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, η εταιρική 

διακυβέρνηση ορίζεται ως «ένα σύστημα αρχών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και 

διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα 

συμφέροντα όλων, όσων συνδέονται με την εταιρία, στα πλαίσια του εταιρικού συμφέροντος. 
 

 
3 Η θεωρία των συμμέτοχων (stakeholder theory) υποστηρίζει ότι οι διοικήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
τα συμφέροντα όλων των συμμετόχων. Συμμέτοχοι ονομάζονται όλοι όσοι επηρεάζονται από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, όπως για παράδειγμα μια εταιρία. Η συγκεκριμένη θεωρία είναι απολύτως 
ευθυγραμμισμένη με τη μεγιστοποίηση των αξιών. Δεν προσδιορίζει, όμως, τον τρόπο που θα επιλέξει κανείς να 
ικανοποιήσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα των διαφόρων συμμετόχων. Αυτό αποτελεί και το πρόβλημα στη 
θεωρία αυτή, καθώς δεν προσδιορίζεται ο τρόπος μέτρησης και το μέτρο σύγκρισης των διαφόρων συμφερόντων, 
ώστε να μπορούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να βασιστούν σε κάποιες αρχές κατά τη λήψη των 
επιχειρηματικών τους αποφάσεων. 
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Αποσκοπεί στην μόνιμη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, το οποίο αποτελεί τη 

συνισταμένη του συμφέροντος του νομικού προσώπου και των εννόμων συμφερόντων όσων 

συνδέονται με την εταιρία». 

 «H εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκει πλήρη διαφάνεια σε όλη τη διαχείριση της εταιρίας, 

ώστε να παρέχονται όλες οι ζωτικές πληροφορίες προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να 

δίδεται έτσι η δυνατότητα σ’ αυτούς, να έχουν ενεργό ρόλο στη δραστηριότητα της εταιρίας 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας προστατεύοντας και προωθώντας τα συμφέροντά τους ισότιμα 

και ακριβοδίκαια μέσα στο πλαίσιο της μακροχρόνιας και ισόρροπης ανάπτυξης της εταιρίας». 

 Ο σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η πλήρης χρησιμοποίηση όλων των 

παραγωγικών πόρων μιας επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων. Οι αρχές στις οποίες 

βασίζεται η εταιρική διακυβέρνηση είναι η διαφάνεια, η ευθύνη, η αμεροληψία, η τιμιότητα και 

η αξιοπιστία. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου οικονομικού πλαισίου 

στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και εξαρτάται από το νομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό 

περιβάλλον. Η νομοθεσία επίσης που διέπει την εσωτερική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων 

είναι αρκετά αυστηρή και πιο συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο (Νόμος 3012/02). 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια από τις κυριότερες έννοιες στις οποίες στηρίζεται το 

σύστημα της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές 

διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος, παρέχει 

συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συμβολή του 

στην ανάπτυξη και στην εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των τμημάτων και των 

στελεχών της επιχείρησης και η προσαρμογή της στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά 

επιτηρεί την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας έτσι στην 

προστασία της επιχείρησης και στη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ο εσωτερικός έλεγχος 

διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και εκτείνεται πέρα από λογιστικές και 

οικονομικές εργασίες καλύπτοντας όλο το πλάτος της επιχείρησης αφού άπτεται όλων των 

δραστηριοτήτων αυτής. 

Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα αναγνωρίζουν τον στενό δεσμό μεταξύ της εταιρικής 

διακυβέρνησης και των πρακτικών του εσωτερικού ελέγχου αποδεικνύοντας ότι οι εργασίες που 

σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση είναι θεμελιώδεις για τις βασικές πρακτικές και 

επιδόσεις της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με τα πρότυπα, ο εσωτερικός 
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έλεγχος πρέπει να αξιολογεί το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 

σκοπών που σχετίζονται με την ηθική, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του οργανισμού. 

Επιπροσθέτως ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει πάντα: 

1. να προωθεί τους κατάλληλους κώδικες ηθικής και αξιών μέσα στον οργανισμό, 

2. να διασφαλίζει την αποτελεσματική απόδοση της διοίκησης του οργανισμού και 

3. να διαβιβάζει τις πληροφορίες για τους κινδύνους και τον έλεγχο στην επιτροπή ελέγχου, στο 

διοικητικό συμβούλιο, στη διεύθυνση και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.  

 Οι υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου είναι πολύτιμες για το διοικητικό συμβούλιο και 

τη διεύθυνση διότι παρέχουν μια ανεξάρτητη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών [78]. Η διοίκηση χρειάζεται τη συνεχή παρακολούθηση 

των εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών, προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει διορθωτικά 

μέτρα, μέσω της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για ενδεχόμενες παρατυπίες ή αδυναμίες. 

 Το διοικητικό συμβούλιο συνεπώς αναθέτει ουσιαστικά στον εσωτερικό έλεγχο, 

τουλάχιστον ένα τμήμα της επίβλεψης του λεπτομερειακού σχεδιασμού και λειτουργίας του 

συστήματος ελέγχου και κάποιες από τις διαδικασίες παρακολούθησης. Το τμήμα του 

εσωτερικού ελέγχου εν συνεχεία αναφέρει στο συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου τα 

αποτελέσματα του έργου του και επικουρεί τα μέλη του συμβουλίου στην εκπλήρωση των 

καθηκόντων της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν την αναφορά για τους μηχανισμούς 

ελέγχου και τη διαχείριση των κινδύνων του οργανισμού. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου επιπλέον, παρέχει υποστήριξη στα διευθυντικά 

στελέχη στην παρακολούθηση και εφαρμογή των πλαισίων εσωτερικού ελέγχου του κώδικα 

δεοντολογίας και των λοιπών χαρακτηριστικών της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο εσωτερικός 

έλεγχος υποβοηθά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις επιταγές της εταιρικής 

διακυβέρνησης και προσθέτει αξία στον οργανισμό βοηθώντας την επίτευξη των σκοπών των 

μηχανισμών του ελέγχου. 

 Καθώς η εκτίμηση των εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών του οργανισμού 

βασίζεται όλο και περισσότερο στον ενδεχόμενο κίνδυνο, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου έχει 

επεκταθεί από την εστίαση στη συμμόρφωση, σε μια βασισμένη στον κίνδυνο κάλυψη της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λοιπόν, 

στο οποίο λειτουργούν οι σημερινές επιχειρήσεις, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ο εσωτερικός έλεγχος πλέον δεν περιορίζεται στον 
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παραδοσιακό ρόλο της αξιολόγησης των ασφαλιστικών μηχανισμών και της προστασίας των 

περιουσιακών στοιχείων αλλά συμμετέχει όλο και περισσότερο στο σχεδιασμό των μελλοντικών 

διεργασιών και του προγραμματισμού. 

 Η γιγάντωση των επιχειρήσεων και η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγούν τις επιχειρήσεις 

στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, η πρόσληψη ορκωτών λογιστών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και αποτέλεσμα. Όμως η εκάστοτε επιχείρηση 

χρειάζεται να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής και της 

δεοντολογίας ούτως ώστε να διαθέτει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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3.  ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ O ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK BASED INTERNAL AUDITING) 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Η έννοια του κινδύνου (ή ρίσκου) [24] [32] άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά από τα 

μέσα του 17ου  αιώνα από μαθηματικούς που ασχολούνταν με τα τυχερά παιχνίδια. Ο κίνδυνος 

την περίοδο εκείνη αναφερόταν ουσιαστικά στην πιθανότητα σε συνδυασμό με τα ενδεχόμενα 

κέρδη ή απώλειες. Τον 18ο αιώνα εισήχθη στην ασφαλιστική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η 

ιδέα του κινδύνου ως ουδέτερη έννοια λαμβάνοντας το ίδιο υπόψη τόσο τα κέρδη όσο και τις 

ζημίες, ενώ το 19ο αιώνα οι ιδέες αναφορικά με τον κίνδυνο εξελίχθηκαν μέσα στα πλαίσια που 

οριοθέτησε η οικονομική επιστήμη. [50] 

Στον 20ο αιώνα η έννοια του κινδύνου άρχισε να σχετίζεται με τις αρνητικές εκροές στη 

μηχανική και την επιστήμη με ειδικότερες αναφορές στους κινδύνους που τίθενται από τις 

σύγχρονές τεχνολογικές εξελίξεις στις πετροχημικές και πυρηνικές βιομηχανίες. Το γεγονός αυτό 

αποτυπώνεται και στον ορισμό του κινδύνου από το Royal Society Study Group (1983,1992) 

όπου ο κίνδυνος προσδιορίζεται ως «η πιθανότητα επέλευσης ενός δυσμενούς συμβάντος κατά 

την διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου χρόνου ή ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

προκλήσεων». [50] 

Το Institution of Civil Engineers (1998) σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

του όρου υποστηρίζει ότι «ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα παραλλαγής ενός γεγονότος, η οποία 

μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες». Από μια διαφορετική οπτική γωνία το 

Association for Project Management (1997) ορίζει τον κίνδυνο ως «ένα αβέβαιο γεγονός ή ως 

ένα σύνολο περιστάσεων που, εάν εμφανιζόταν, θα είχαν επιδράσεις στην επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος». [18] 

Οι Π. Κιόχος, Γ. Παπανικολάου, Γ. Θάνος και Α. Κιόχος (2002) ορίζουν τον κίνδυνο ως 

«την κατάσταση κατά την οποία κάθε εναλλακτική μορφή δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης 

οδηγεί σε ένα σύνολο συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, καθένα από τα οποία είναι, με κάποια 

πιθανότητα, γνωστό στο λήπτη της απόφασης. Ο ορισμός αυτός συνδέει άμεσα το βαθμό 

κινδύνου με την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός αποτελέσματος, την οποία είναι σε θέση να 

γνωρίζει η επιχείρηση». 
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Ο Π. Πετράκης (2002) γράφει ότι κίνδυνος είναι μια έννοια που ανατρέπει την κανονική 

ροή των πραγμάτων και οφείλεται σε πραγματικά γεγονότα. 

Ως την πιθανότητα πραγματοποίησης ζημιών ή κερδών μικρότερων των αναμενόμενων 

ορίζει τον κίνδυνο ο Ν. Παπασυριόπουλος (2000). Προσθέτει δε ότι ο κίνδυνος, σε στατιστικούς 

όρους, μετράται με την κατανομή των πιθανών αποτελεσμάτων γύρω από τον μέσο όρο. 

Οι Hunger και Wheelen (2004) γράφουν ότι «ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από μια 

αναποτελεσματική στρατηγική αλλά και από την ποσότητα των περιουσιακών στοιχείων που η 

επιχείρηση πρέπει να κατανείμει σ' αυτήν την στρατηγική, καθώς και από το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για άλλες χρήσεις». [18] 

Παλαιότερα οι Γ. Φιλιππάτος και Π. Αθανασόπουλος (1985) έγραψαν ότι «ο κίνδυνος 

ανεξαρτήτως της ονοματολογίας του ή του επιθετικού προσδιορισμού (επιχειρηματικός, 

χρηματοοικονομικός, κίνδυνος της αγοράς, του επιτοκίου, του πληθωρισμού) εκφράζει το 

ενδεχόμενο απώλειας ή την πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μιας 

επιχείρησης, ακόμη και της χρεοκοπίας της, ή τουλάχιστον την πιθανότητα μη υλοποίησης 

συγκεκριμένων προσδοκιών». Ο Γ. Παπούλιας (1993) θεωρούσε ότι «κίνδυνος είναι η 

πιθανότητα να μη λάβει, αυτός που επενδύει, ότι προσδοκά. Το μέγεθος της πιθανότητας 

επηρεάζει και τη συνολική απόδοση της επένδυσης». 

Επίσης, όπως αναφέρει ο P. L. Bernstein η λέξη ρίσκο (ή κίνδυνος) προέρχεται από την 

ιταλική λέξη risicare η οποία σημαίνει τολμώ. Υπό αυτή την έννοια το ρίσκο αποτελεί μια 

επιλογή παρά πεπρωμένο [7]. Οι περισσότεροι ορισμοί του ρίσκου λοιπόν υπονοούν την έκθεση 

στον κίνδυνο κατόπιν επιλογής. Ο κίνδυνος όμως μετράται σε όρους συνεπειών και πιθανότητας 

[79] όπου η πιθανότητα αναφέρεται στην ποσοτική περιγραφή της δυνατότητας ή της 

συχνότητας και συνεπώς στην ουσία του κινδύνου η οποία εναπόκειται στην αβεβαιότητα της 

εκροής (είτε θετικής είτε αρνητικής). 

Όλοι αυτοί οι ορισμοί έχουν ένα κοινό σημείο το οποίο έγκειται στην αβεβαιότητα των 

εκβάσεων. Το σημείο όπου οι ορισμοί παρουσιάζουν διαφορές γίνεται διακριτό από το 

χαρακτηρισμό των εκβάσεων αυτών. Κάποιοι από τους κοινά αποδεκτούς ορισμούς του κινδύνου 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 1: Ορισμοί του κινδύνου. 

 

Ο όρος «έκθεση στον κίνδυνο» βρίσκει πλήρη εφαρμογή στο συνδυασμό που γίνεται και 

αφορά τη δυνατότητα των ενδεχόμενων συμβάντων και το μέγεθος της επίδρασης τους [52]. Το 

έργο της διαχείρισης κινδύνων συνίσταται στη διαχείριση της κατάστασης αυτής σ’ ένα 

αποδεκτό επίπεδο με την ανάληψη δράσης που στοχεύει στη δυνατότητα και την επίδραση (ή και 

τα δύο) προσδιορίζοντας ταυτόχρονα την αναγνώριση των στοιχείων που μπορούν να ελεγχθούν. 

Η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου είναι μια δομημένη και συνεχής διαδικασία που 

διενεργείται σε όλη την επιχείρηση για να διαπιστωθούν τα αίτια προκειμένου να γίνει η 

διαχείριση όλων των ευκαιριών αλλά και των απειλών που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης. Επομένως, οι κίνδυνοι μπορεί να θεωρηθεί ότι ανακύπτουν με δύο τρόπους, 

 είτε ως άμεσες απειλές (καταστροφικά γεγονότα) οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην 

αποτυχία επίτευξης των στόχων ή 

 είτε ως ευκαιρίες (εποικοδομητικά γεγονότα) οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ένα 

βελτιωμένο τρόπο για την επίτευξη των στόχων. 

Η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί λοιπόν ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματικές μονάδες καθώς όλες, είτε σε 

μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό, αναλαμβάνουν κινδύνους για την επίτευξη των στόχων 

τους. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε επιχείρησης εστιάζεται στην λογική και 
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αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικά τόσο η 

διαχρονική και απρόσκοπτή ανάπτυξή της όσο και η ικανοποιητική απόδοσή της, ανάλογα με το 

εκάστοτε αναλαμβανόμενο επίπεδο κινδύνου. [2] 

Οι σημαντικότεροι λόγοι οι οποίοι προσδίδουν μια αυξημένη σημαντικότητα στην έννοια 

του επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα [2]: 

1. Την αυξανόμενη ταχύτητα αλλαγών στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. 

2. Τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και ανάγκη ικανοποίησης των πελατών. 

3. Την διεθνοποίηση της οικονομίας και των επιχειρηματικών πρακτικών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή 

διαχείριση των κινδύνων και τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων (E.R.M.): 

 

Παραδοσιακή διαχείριση των κινδύνων Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

O κίνδυνος αποτελεί εξατομικευμένο βλαπτικό 

παράγοντα. 

O κίνδυνος εντάσσεται στο περιεχόμενο 

της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Αναγνώριση και εκτίμηση του κινδύνου Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου κίνδυνων 

Εστίαση σε μεμονωμένους κινδύνους Εστίαση στους κρίσιμους κινδύνους 

Βελτίωση του κινδύνου Βελτιστοποίηση του κινδύνου 

Όρια κινδύνου Στρατηγική κινδύνου 

Ο κίνδυνος δεν ανήκει σε κανένα Προσδιορισμός ευθυνών για τον κίνδυνο

Τυχαία ποσοτικοποίηση του κινδύνου Παρακολούθηση και μέτρηση των 

κινδύνων 

« ο κίνδυνος δεν είναι ευθύνη μου» «ο κίνδυνος είναι ευθύνη όλων» 

Πίνακας 2: Διαφορές μεταξύ E.R.M. και παραδοσιακών τρόπων διαχείρισης κινδύνων. 
Πηγή: Banham R. 

 

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Ο κίνδυνος ορίζεται πολλαπλώς λόγω της μεγάλης ποικιλίας τεχνικών όσον αφορά την 

ανάλυσή του. Σε αρκετές περιπτώσεις η αντίληψη που έχουν τα στελέχη για τον κίνδυνο 

διαμορφώνεται με βάση τις χρησιμοποιηθείσες μεθόδους για την αντιμετώπισή του. 

Αντικείμενο του κινδύνου αποτελεί ο οποιοσδήποτε πόρος χρησιμοποιείται από την 
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επιχείρηση και τελεί υπό κίνδυνο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να βλαφθούν, να καταστραφούν, ή να 

καταστούν μη διαθέσιμοι για χρήση από την οντότητα για ένα χρονικό διάστημα ή μόνιμα. 

Κίνδυνος είναι λοιπόν το αβέβαιο γεγονός (με πιθανότητα πάνω από 0 και κάτω από 1) που θα 

μπορούσε να δημιουργήσει ζημιά στον οργανισμό, όταν επέλθει και σε οποιοδήποτε χρόνο στο 

μέλλον. [24] 

Ως κατηγορίες κινδύνων ορίζονται από τους αναλυτές οι τεχνικοί, οι οικονομικοί και οι 

κοινωνικοπολιτικοί κίνδυνοι ενώ μια λεπτομερέστερη διάκριση προσδιορίζει δώδεκα τύπους 

κινδύνων που είναι: ασθένειες, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, χρηματοοικονομικοί, ανθρώπινοι, 

φυσικοί, υγιεινής της εργασίας, ασφάλειας, ποιότητας των προϊόντων, ζημιών ιδιοκτησίας, 

δημόσιας ευθύνης και τεχνολογίας. 

Οι κυριότερες κατηγορίες κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομικές 

μονάδες είναι οι παρακάτω [18]: 

1. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι (business risks): Σχετίζονται με τον κλάδο παραγωγής στον 

οποίο ανήκει η επιχείρηση και με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. 4 

2. Εμπορικοί κίνδυνοι (market risks): Αναφέρονται στις απώλειες που πιθανόν να 

προκύψουν μετά από λανθασμένες κινήσεις στην αγορά. Σημαντικός παράγοντας 

δημιουργίας εμπορικών κινδύνων είναι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

μπορεί να βρίσκεται μια χώρα. 

                                                 

 
4 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις. Μια διάκριση που προτείνει ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Δ. Φάκος είναι η εξής: 
 

1. Στρατηγικοί 2. Οικονομικοί 
 

3. Λειτουργικοί 
 

4. Τεχνογνωσίας 
 

α) Δομής αγοράς 
β) Κυβερνητικής 
διοικήσεως 

α) Αγοράς 
β) Ρευστότητας και 
πιστώσεων 
γ) Οικονομικής 
πληροφόρησης 
δ) Κεφαλαιακής 
δομής 
 

α) Επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων 
β) Πάγιων 
Περιουσιακών 
στοιχείων 
γ) Ανθρωπίνου 
δυναμικού και 
κουλτούρας 
δ) Νομικών αδυναμιών 

α) Συστημάτων 
β) Διαχείρισης 
πληροφοριών 
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3. Πιστωτικοί κίνδυνοι (credit risks):Αφορούν την πιθανότητα αδυναμίας της επιχείρησης 

να εκπληρώσει τις χρηματικές της υποχρεώσεις. 

4. Κίνδυνοι ρευστότητας (liquidity risks): Παρουσιάζονται λόγω της απότομης και μη 

αναμενόμενης αυξομείωσης της τιμής των πρώτων υλών και ορισμένων αγαθών ή 

υπηρεσιών, η οποία διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

5. Λειτουργικοί κίνδυνοι (operational risks):Αναφέρονται σε επιχειρήσεις του 

δευτερογενούς τομέα της οικονομίας αφού σχετίζονται με βλάβες που παρουσιάζονται 

στον πάγιο εξοπλισμό (μηχανήματα) λόγω πλημμελούς συντήρησης κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας. Ορισμένες φορές οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας 

προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς του ανθρώπινου δυναμικού λόγω της 

απουσίας επαρκούς γνώσης, ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

6. Νομικοί κίνδυνοι (legal risks): Εμφανίζονται σε περιπτώσεις μη τήρησης συμβολαίων και 

συμβάσεων. Αφορούν καταστάσεις που είναι αντίθετες με το νομικό πλαίσιο της χώρας 

στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 

Οι κίνδυνοι επίσης διακρίνονται με βάση διάφορα κριτήρια σε: 

1. Ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους. 

 Ενδογενής κίνδυνος είναι ένα γεγονός που δημιουργείται από τον ίδιο τον οργανισμό ή 

μέσα στα όρια των δραστηριοτήτων που αυτός ελέγχει (για παράδειγμα, μια φωτιά στα 

κτίρια της επιχείρησης ή έκλυση στην ατμόσφαιρα ενός επικίνδυνου χημικού αερίου, η 

βιομηχανοποίηση ενός προϊόντος χαμηλών προδιαγραφών, κ.λπ.). 

 Εξωγενής κίνδυνος είναι ένα γεγονός που δημιουργείται εκτός της περιοχής ελέγχου του 

οργανισμού (για παράδειγμα, μια φωτιά σε ένα διπλανό εργοστάσιο). 

 

 

2. Οικονομικούς, ανθρώπινους, φυσικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. 

 Οικονομικός Κίνδυνος είναι αυτός που προκαλείται από μία μη αναμενόμενη αλλαγή 

στις συνθήκες της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος του οργανισμού, 

δημιουργώντας απροσδόκητους και πιεστικούς περιορισμούς σε αυτόν. 

 Ανθρώπινος κίνδυνος είναι αυτός που προκαλείται από την ανθρώπινη δράση. 
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 Φυσικός κίνδυνος είναι αυτός, η πιθανότητα του οποίου να επέλθει, εξαρτάται από της 

φύση (σεισμοί, τυφώνες, κ.λπ.). 

 Βιομηχανικός κίνδυνος είναι εκείνος που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 

που όμως δεν σχετίζονται άμεσα με την ηθελημένη ή αθέλητη ανθρώπινη δράση. 

 

3. Θελημένους και αθέλητους κινδύνους 

 Θελημένο κίνδυνο αποτελούν οι ενέργειες ενός ατόμου να τροποποιήσει ένα σύστημα, 

με πρόθεση να το βελτιώσει, αλλά αποτυγχάνει να τεκμηριώσει τις αλλαγές για τους 

άλλους χρήστες. Επίσης η ενέργεια που δεν υλοποιείται και η αποχή από την ενέργεια με 

σκοπό να προκληθεί ζημιά σε ένα τρίτο μέρος ή να επιτευχθεί παράνομο όφελος από τη 

συμμετοχή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παραλείψεις αυτές αποτελούν 

εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το δίκαιο των περισσότερων χωρών. Ανάλογα 

με την πρόθεση, τα άτομα αυτά πρέπει να διακρίνονται σε αυτά που ενεργούν με βάση το 

κέρδος και σε αυτά που αστοχούν χωρίς την επιδίωξη κέρδους. 

 Μη θελημένοι κίνδυνοι είναι αυτοί που προκαλούνται ως αποτέλεσμα λάθους ή 

αμέλειας (απροσεξίας ή αδιαφορίας) κατά την εκτέλεση κάποιου καθήκοντος. Αυτοί οι 

κίνδυνοι μπορούν να προκαλούνται τη στιγμή της ζημιάς ή επίσης και πριν επέλθει η 

ζημιογόνος κατάσταση. [24] 

3.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 Ο συστηματικός κίνδυνος δημιουργείται από μη πιθανολογούμενα γεγονότα, όπως αυτά 

που μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα και όχι αυτά που οφείλονται σε καθαρή τύχη. Αυτό 

σημαίνει πως ο συστηματικός κίνδυνος δεν είναι πολυποίκιλος, δεν αποτελείται δηλαδή από 

πολλούς ασυσχέτιστους μεταξύ τους κινδύνους. Οι ζημιές που οφείλονται στις γενικές 

οικονομικές συνθήκες αποτελούν ένα συστηματικό κίνδυνο και όλοι οι οικονομικοί 

πρωταγωνιστές συμμετέχουν το ίδιο. Όταν οι αγορές χρήματος, για παράδειγμα, στενεύουν, τα 

επιτόκια των τραπεζών αυξάνονται για όλες τις οικονομικές μονάδες και οι συγκεκριμένοι 

κίνδυνοι δεν είναι ασφαλίσιμοι. 

 Ο μη συστηματικός κίνδυνος (πολυποίκιλος ή διαφοροποιημένος) δημιουργείται από μια 

σειρά γεγονότων, η επέλευση των οποίων είναι τυχαία. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ιδιαιτέρως 
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σοβαροί για κάθε οικονομική οντότητα. Για παράδειγμα, η φωτιά σε ένα κτίριο είναι ένας 

τυχαίος κίνδυνος και για ένα, επαρκώς γεωγραφικά, απλωμένο δίκτυο κτιρίων αντιπροσωπεύει 

ένα μη συστηματικό κίνδυνο, που προκαλεί όμως τεράστιες ζημίες στην επιχείρηση. Πρέπει, 

επίσης, να αναφερθεί ότι Ασφαλίσιμοι κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι εκείνοι οι οποίοι γίνονται 

αποδεκτοί από την ασφαλιστική αγορά και τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης. 

3.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει την διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ως 

«μια δομημένη, συνεπή και συνεχόμενη διαδικασία σε ολόκληρο τον οργανισμό, για την 

αναγνώριση, εκτίμηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν την αντιμετώπιση και την αναφορά 

των ευκαιριών και κινδύνων που επηρεάζουν την επίτευξή των σκοπών του». 

Σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης κινδύνων AS/NZ 4360 [79], «η διαχείριση κινδύνων 

αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία αποτελείται από διαδοχικά βήματα, που αν 

ακολουθηθούν επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Αποτελεί τη λογική και 

συστηματική μέθοδο της αναγνώρισης, ανάλυσης, αξιολόγησης, χειρισμού, παρακολούθησης και 

σύγκρισης των κινδύνων που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα, λειτουργία ή 

διαδικασία με ένα τρόπο που επιτρέπει στους οργανισμούς να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες και 

να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες» 

Το πλαίσιο C.O.S.O. E.R.M [43], προσδιορίζει τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

ως «μια διαδικασία η οποία επηρεάζεται από το διοικητικό συμβούλιο, τη διεύθυνση και το 

λοιπό προσωπικό, περιλαμβάνει τον εσωτερικό έλεγχο και εφαρμόζεται σε όλη την έκταση της 

επιχείρησης, σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη λογική και βέβαιη διαβεβαίωση 

αναφορικά με την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

2. την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και 

3. τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες.» 

 

3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Σύμφωνα με το A.I.R.M.I.C. η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων πρέπει να 
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περιλαμβάνει τα ακόλουθα [29]: 

 Τον καθορισμό της πολιτικής και της στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων. 

 Τη θεμελιώδη προάσπιση της διαχείρισης κινδύνων σε στρατηγικό και λειτουργικό 

επίπεδο. 

 Την οικοδόμηση κουλτούρας γνώσης του κινδύνου μέσα στον οργανισμό, 

περιλαμβάνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση. 

 Την εγκαθίδρυση εσωτερικών πολιτικών κινδύνων και δομών για τις επιχειρηματικές 

μονάδες. 

 Το σχεδιασμό και την επισκόπηση των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων. 

 Το συντονισμό των διαφόρων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες παρέχουν 

συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων μέσα στον 

οργανισμό. 

 Την ανάπτυξη διαδικασιών αντιμετώπισης του κίνδυνου, περιλαμβάνοντας προγράμματα 

ενδεχόμενων συμβάντων και συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 Την προετοιμασία αναφορών για τους κινδύνους προς το συμβούλιο και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η διαχείριση κινδύνων προστατεύει και προσθέτει αξία στον οργανισμό και τα λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζοντας τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού μέσω [29]: 

 Της παροχής ενός πλαισίου που επιτρέπει την τέλεση μελλοντικών δραστηριοτήτων με 

τρόπο συνεπή και ελεγχόμενο. 

 Της βελτίωσης της λήψης αποφάσεων, του σχεδιασμού και της ιεράρχησης μέσω της 

περιεκτικής και δομημένης κατανόησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της 

μεταβλητότητας και των ευκαιριών ή απειλών των έργων ή ενεργειών. 

 Της συμβολής στην αποδοτικότερη χρήση ή επιμερισμό του κεφαλαίου και των πόρων 

του οργανισμού. 

 Της μείωσης της μεταβλητότητας σε μη σημαντικούς τομείς της επιχείρησης. 

 Της προστασίας και βελτίωσης των περιουσιακών στοιχείων και της εικόνας της 

επιχείρησης. 

 Της ανάπτυξης και υποστήριξης των ατόμων και της βάσης γνώσεων του οργανισμού. 

 Της βέλτιστης λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 

Τα οφέλη της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων είναι σημαντικά και αξιοσημείωτα. 
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Η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων βελτιώνει την ικανότητα των οργανισμών ώστε να 

υπάρχει [8]: 

1. Ευθυγράμμιση του αποδεκτού ποσού κινδύνου και της στρατηγικής. Το αποδεκτό ποσό 

κινδύνου αποτελεί το βαθμό του κινδύνου σε μια ευρεία βάση που μια επιχειρηματική 

μονάδα είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Η 

διοίκηση λοιπόν αναλογίζεται το μέγεθος των επιχειρηματικών κινδύνων, αρχικά για την 

αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών και εν συνεχεία, για τον καθορισμό των 

επιπέδων περιορισμού του κινδύνου. 

2. Ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών εκπλήξεων και ζημιών. Οι επιχειρηματικές μονάδες 

διαθέτουν βελτιωμένη ικανότητα στην αναγνώριση ενδεχόμενων επικίνδυνων γεγονότων, 

την εκτίμηση των κινδύνων, την εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπιση των 

καταστάσεων και συνεπώς στη μείωση των δυσάρεστων συμβάντων και του κόστους που 

αυτά συνεπάγονται. 

3. Βελτίωση των αποφάσεων αντιμετώπισης των κινδύνων. Η διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων παρέχει τη δυνατότητα για την αναγνώριση και επιλογή 

μεταξύ των διαφορετικών εναλλακτικών αντιμετωπίσεων του κινδύνου όπως η εξάλειψη, 

η μείωση, η μεταβίβαση και ή αποδοχή του κινδύνου. 

4. Διάθεση πόρων, οι οποίοι έχουν σχέση με την πλήρη κατανόηση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει μια επιχειρηματική μονάδα και μπορούν να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά της διεύθυνσης, την αξιοποίηση του χρόνου της διοίκησης καθώς 

και των ίδιων των επιχειρηματικών κεφαλαίων ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η 

διαχείριση των πιθανών κινδύνων. 

5. Αναγνώριση και διαχείριση του συνόλου των κινδύνων της οντότητας. Κάθε επιχείρηση 

αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους που επηρεάζουν τα διαφορετικά μέρη του οργανισμού. 

Τα οφέλη της διαχείρισης των κινδύνων βελτιστοποιούνται μόνο με την υιοθέτηση μια 

ευρείας προσέγγισης αυτών, ενοποιώντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης του 

κινδύνου μέσα στην εταιρία. Η ενοποίηση επέρχεται με τρεις τρόπους: συγκέντρωση των 

αναφορών περί κινδύνου, ενοποίηση των στρατηγικών μεταβίβασης των κινδύνων και 

ενοποίηση της διαχείρισης των κινδύνων μέσα στις επιχειρηματικές διαδικασίες της 

επιχείρησης. Αντί λοιπόν η διαχείριση των κινδύνων να αποτελεί έναν αμιγώς αμυντικό 

μηχανισμό, μπορεί η εξέλιξη αυτή να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεγιστοποίησης των 
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ευκαιριών. 

6. Σύνδεση της ανάπτυξης, του κινδύνου και της απόδοσης. Η διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων βελτιώνει την ικανότητα αναγνώρισης και εκτίμησης των 

κινδύνων και καθορίζει τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου, σε σχέση με την δυνατή 

ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων. 

7. Ορθολογική οργάνωση του κεφαλαίου. Η πλούσια πληροφόρηση σχετικά με την έκθεση 

στους κινδύνους επιτρέπει στη διοίκηση να εκτιμά περισσότερο αποτελεσματικά τις 

συνολικές ανάγκες της οργάνωσης και τον επιμερισμό των κεφαλαίων. 

8. Αξιοποίηση των ευκαιριών. Η διαδικασία αναγνώρισης των κινδύνων διεγείρει την 

σκέψη και δημιουργεί τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές. Χρειάζεται λοιπόν να 

αναπτυχθούν τα κατάλληλα συστήματα τόσο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 

όσο και για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων απειλών της επιχείρησης. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε συνοπτικά ότι, τα βασικότερα οφέλη της 

διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων βοηθούν στη βελτίωση της επιχειρηματικής 

απόδοσης, στην αύξηση της οργανωτικής απόδοσης και στις καλύτερες αναφορές των κινδύνων. 

3.5 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα πλαίσιο που βοηθά στην κατανόηση του 

τρόπου της διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τον Chapman: 

 

Σχήμα 4: Γενικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Πηγή: Chapman R. 
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Το σχήμα αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία [8]: 

1. Εταιρική διακυβέρνηση. Η εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει τη σχέση διοικητικού 

συμβουλίου και διεύθυνσης που έχουν την ευθύνη καθιέρωσης κατάλληλων διαδικασιών 

οργάνωσης και ελέγχου για την μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων της επιχείρησης. 

2. Εσωτερικός έλεγχος. Η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των επενδύσεων των μετόχων και των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

3. Εφαρμογή. Η διάθεση συγκεκριμένων πόρων οι οποίοι πρέπει να αναζητηθούν ώστε να 

εφαρμοσθούν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με επαρκή γνώση και εμπειρία για την 

άντληση του μέγιστου οφέλους από την όλη διαδικασία. 

4. Διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων. Μια σαφής διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων 

απαιτεί για τον καθορισμό των επιμέρους διαδικασιών, την ενημέρωση όσον αφορά τις 

εισροές, τις εκροές και τους περιορισμούς. 

5. Πηγές κινδύνων. Η διαδικασία της διαχείρισης των κινδύνων μειώνεται αν δεν 

κατανοηθούν επαρκώς οι πηγές του κινδύνου και ο τρόπος αντιμετώπισης του. Το 

πλαίσιο διαχωρίζει τους κινδύνους σε κινδύνους εσωτερικών διαδικασιών και σε 

κινδύνους του λειτουργικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

3.6 Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Η διαχείριση του κινδύνου είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης της στρατηγικής 

του κάθε οργανισμού. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους 

κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη αειφόρου οφέλους 

σε κάθε δραστηριότητα αλλά και επί του χαρτοφυλακίου όλων των δραστηριοτήτων.  

 Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισμός αυτών 

των κινδύνων. Στόχος της διαχείρισης αυτής είναι να προσθέσει τη μέγιστη αειφόρο αξία σε όλες 

τις δραστηριότητες του οργανισμού. Ταξινομεί την κατανόηση των πιθανών οφελών (upside) και 

απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων, που μπορούν να επηρεάσουν τον οργανισμό. 

Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και μειώνει αμφότερα, την πιθανότητα αποτυχίας και ως εκ 

τούτου την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του οργανισμού. [29] 
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 Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι μία συνεχής και αναπτυσσόμενη διεργασία, η 

οποία να διατρέχει τη στρατηγική του οργανισμού αλλά και την υλοποίηση αυτής της 

στρατηγικής. Θα έπρεπε να προσεγγίζει μεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις 

παλαιότερες, τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις μελλοντικές δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.  

 Πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα του οργανισμού παράλληλα με την 

εφαρμογή μίας αποτελεσματικής πολιτικής και ενός συνολικού προγράμματος με επικεφαλής την 

ανώτερη διοίκηση. Επίσης να συμπεριλαμβάνονται στη γενική στρατηγική τακτικοί και 

επιχειρησιακοί στόχοι, που να καθορίζουν υπευθυνότητες σε κάθε επίπεδο του οργανισμού, με 

τη συμμετοχή διοικητικών στελεχών και εργαζομένων υπεύθυνους για τη διαχείριση του 

κινδύνου ως μέρος των καθηκόντων τους. Η διαχείριση κινδύνου κατανέμει την ευθύνη, την 

μέτρηση επίδοσης και την ανταμοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική αποδοτικότητα σε 

όλα τα επίπεδα. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές στα στάδια της διαχείρισης 

κινδύνων. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα πιο διαδεδομένα στάδια της διεργασίας διαχείρισης 

αυτών. [29] 

 

 

3.6.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Σύμφωνα µε τον Williams (1995), η αναγνώριση του κινδύνου5 είναι το πιο σημαντικό 

και δύσκολο στάδιο στη διαχείριση των κινδύνων. Η  βασική μεταβλητή για την αναγνώριση του 

κινδύνου είναι η επισταμένη αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατάστασης που 
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5 Κάποια παραδείγματα Τεχνικών Αναγνώρισης Κινδύνου αποτελούν: 

 Η σύσκεψη για ανταλλαγή ιδεών (brainstorming)  
 Τα ερωτηματολόγια  
 Οι επιχειρησιακές μελέτες που εξετάζουν κάθε επιχειρησιακή διεργασία και περιγράφουν αμφότερα τις 

εσωτερικές διεργασίες και τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις διεργασίες.  
 Η βιομηχανική δοκιμασία επίδοσης (benchmarking)  
 Η ανάλυση σεναρίου κινδύνου  
 Τα εργαστήρια αποτίμησης κινδύνου  
 Η εξέταση περιστατικού  
 Ο έλεγχος και η επιθεώρηση  
 Οι Μελέτες Κινδύνου και Λειτουργικότητας ή HAZOP (Hazard & Operability Studies).  
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θα οδηγήσουν στο δυσμενές γεγονός. Η αντιμετώπιση των κινδύνων στα πλαίσια του 

εσωτερικού ελέγχου γίνεται κεντρικά, καθώς η φύση των διευρυμένων επιπτώσεων τους με 

αλυσιδωτό τρόπο μπορεί να επεκταθεί ακόμη και στους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας. 

Η παραβίαση των κανόνων αυτών, αυξάνει την γενική ευπάθεια της επιχείρησης, πράγμα για το 

οποίο την κύρια ευθύνη φέρει ο εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται η καίρια 

μεταβλητή για την επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. Η μεθοδολογία της 

διοίκησης για την εκτίμηση των κινδύνων γίνεται με υπεύθυνο τρόπο και συστηματικά 

αποτελούμενη από τα παρακάτω στάδια : 

Αναγνώριση των κινδύνων, αξιολόγηση, κατάταξη  σε σημαντικούς ή µη και ιεράρχησή τους με 

την χρήση της θεωρίας  των πιθανοτήτων. 

 Η αναγνώριση κινδύνου σκοπό έχει την ταυτοποίηση της έκθεσης του οργανισμού στην 

αβεβαιότητα. Αυτό απαιτεί μία βαθιά γνώση του οργανισμού, της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται, του νομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, στο 

οποίο ενυπάρχει, καθώς και της συνεπούς κατανόησης των στρατηγικών και λειτουργικών 

στόχων της. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι κρίσιμοι  παράγοντες για την επιτυχία 

στην αντιμετώπιση καθώς και όλες οι απειλές ή ευκαιρίες που σχετίζονται με την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης.  

 Η αναγνώριση κινδύνου θα πρέπει να προσεγγίζεται με ένα μεθοδικό τρόπο που να 

διασφαλίζει όλες τις σημαντικές δραστηριότητες του οργανισμού και όλους τους κινδύνους που 

απορρέουν από αυτές και έχουν επακριβώς προσδιορισθεί. Κάθε συγγενής αστάθεια που έχει 

σχέση με τις δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να κατηγοριοποιείται 

ανάλογα.  

 Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες λοιπόν καθώς και οι αποφάσεις μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν με ένα εύρος προσεγγίσεων, παραδείγματα των οποίων αναφέρονται 

παρακάτω και αφορούν:  

 Τις στρατηγικές. Αφορούν τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. 

Αυτοί μπορεί να επηρεασθούν από θέματα όπως η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, από 

κρατικούς ή πολιτικούς κινδύνους, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές, φήμη και αλλαγές στο 

φυσικό περιβάλλον.  

 Τις λειτουργικές. Αφορούν τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός 

στην προσπάθειά του να εκπληρώσει τους στρατηγικούς του στόχους.  
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 Τις χρηματοοικονομικές. Αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών του οργανισμού καθώς και τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων 

όπως η διαθεσιμότητα πίστωσης, οι τιμές ξένου συναλλάγματος, οι τάσεις των επιτοκίων 

και άλλες εκθέσεις σε κινδύνους της αγοράς.  

 Τη διαχείριση γνώσης. Αφορά την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων 

της γνώσης, της παραγωγής, της προστασίας και της συσχέτισης αυτών των πόρων. 

Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές αποφάσεις και δραστηριότητες 

μπορεί να περιλαμβάνουν την μη εγκεκριμένη χρήση ή κακή χρήση της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, την τοπική πτώση ισχύος, και την ανταγωνιστική τεχνολογία. Εσωτερικοί 

παράγοντες μπορεί να αποτελούν μια δυσλειτουργία του ίδιου του συστήματος ή η 

απώλεια βασικών στελεχών.  

 Τη συμμόρφωση. Αφορά θέματα όπως η υγεία και η ασφάλεια, το περιβάλλον, οι 

εμπορικές περιγραφές του προϊόντος, η προστασία του καταναλωτή, η προστασία 

δεδομένων, οι πρακτικές εργασιακής απασχόλησης και τα ρυθμιστικά θέματα. 

 

 

3.6.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Η εκτίμηση κινδύνου διακρίνεται σε ποσοτική, μερικώς ποσοτική ή ποιοτική ανάλογα με 

την πιθανότητα εμφάνισης και την πιθανή συνέπεια. Για παράδειγμα, οι συνέπειες, στις 

διαφόρου τύπου απειλές (downside risks) και ευκαιρίες (upside risks) μπορεί να είναι υψηλές, 

μεσαίες ή χαμηλές.  

3.6.3 ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Το αποτέλεσμα της διεργασίας ανάλυσης κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

παραχθεί ένα προφίλ κινδύνου το οποίο δείχνει το βαθμό σημαντικότητας του κάθε κινδύνου και 

παρέχει ένα εργαλείο για τον καθορισμό προτεραιοτήτων των προσπαθειών χειρισμού κινδύνων. 

Κατηγοριοποιεί κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο προκειμένου να δώσει μια άποψη της σχετικής 

σημαντικότητας.  
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 Αυτή η διεργασία επιτρέπει τη χαρτογράφηση του κινδύνου στην επιχειρηματική περιοχή 

που επηρεάζεται, περιγράφει τις βασικές διαδικασίες ελέγχου σε εφαρμογή και υποδεικνύει 

περιοχές όπου το επίπεδο επένδυσης ελέγχου του κινδύνου μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί ή να 

ανακατανεμηθεί.  

 Η υπευθυνότητα είναι απαραίτητο στοιχείο στη διαπίστωση και στη διασφάλιση του ότι η 

"κυριότητα" του κινδύνου έχει αναγνωρισθεί και ότι οι κατάλληλοι διοικητικοί πόροι έχουν 

κατανεμηθεί. 

3.6.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Όταν η διεργασία ανάλυσης κινδύνου έχει ολοκληρωθεί, είναι αναγκαίο οι εκτιμημένοι 

κίνδυνοι να συγκριθούν με τα κριτήρια κινδύνου που θεωρεί σημαντικά ο κάθε οργανισμός. Τα 

κριτήρια κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν σχετικά κόστη και οφέλη, νομικές απαιτήσεις, 

κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ανησυχίες των εχόντων έννομο 

ενδιαφέρον (stakeholders) και πολλούς άλλους λόγους. Η αξιολόγηση κινδύνου επομένως, 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τη σημαντικότητα των 

κινδύνων για τον κάθε οργανισμό και στο κατά πόσον ο κάθε κίνδυνος θα έπρεπε να γίνει 

αποδεκτός ή να αντιμετωπισθεί. 

3.6.5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Ο χειρισμός κινδύνου είναι η διεργασία της επιλογής και εφαρμογής μέτρων για να 

τροποποιηθεί ο κίνδυνος. Ο χειρισμός κινδύνου περιλαμβάνει, ως πιο σημαντικό στοιχείο, τον 

έλεγχο για τη μείωση του κινδύνου, αλλά επεκτείνεται ακόμη περισσότερο και σε περιπτώσεις 

όπως η αποφυγή κινδύνου, η μεταφορά κινδύνου, η χρηματοδότηση κινδύνου και άλλες ακόμη 

εξίσου σημαντικές.  

 Οποιοδήποτε σύστημα χειρισμού κινδύνου θα έπρεπε να παρέχει, ως το ελάχιστο:  

 αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του οργανισμού,  

 αποτελεσματικά εσωτερικά μέτρα ελέγχου,  

 συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς.  

 Η διεργασία ανάλυσης κινδύνου βοηθάει την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία 

του οργανισμού με την αναγνώριση εκείνων των κινδύνων οι οποίοι ενδιαφέρουν άμεσα τη 
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διοίκηση. Η διοίκηση θα πρέπει να θέσει προτεραιότητα στις ενέργειες ελέγχου κινδύνου με 

προοπτική το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών να ωφελήσουν τον οργανισμό.  

 Η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών μέτρων ελέγχου είναι ο βαθμός στον οποίο είτε ο 

κίνδυνος θα εξαλειφθεί ή θα τύχει του ελαχίστου κόστους από τα προτεινόμενα μέτρα ελέγχου.  

 Οι προτεινόμενοι έλεγχοι χρειάζεται να μετρηθούν σε σχέση με τη δυνητική οικονομική 

επίπτωση σε περίπτωση που δεν ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο, έναντι του κόστους των 

προτεινόμενων ενεργειών και οι οποίες απαιτούν σταθερά περισσότερες λεπτομερείς 

πληροφορίες και έρευνες από αυτές που είναι άμεσα διαθέσιμες.  

 Για τους παραπάνω λόγους, το κόστος εφαρμογής θα πρέπει να καθορισθεί επακριβώς. 

Πρέπει να υπολογισθεί ορθολογικά και άμεσα μιας και μπορεί να αποτελέσει τη βάση επί της 

οποίας μετριέται η αποτελεσματικότητα του κόστους. Η ζημιά που αναμένεται στην περίπτωση 

που δεν ληφθούν μέτρα, θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί έτσι ώστε η διοίκηση προβαίνοντας στη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων, να μπορεί να αποφασίσει εάν και κατά πόσον θα εφαρμοσθούν τα 

μέτρα ελέγχου του κινδύνου.  

 Η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς είναι δεδομένη. Ένας οργανισμός 

πρέπει να κατανοεί τους εφαρμόσιμους νόμους και πρέπει να εφαρμόζει ένα σύστημα μέτρων 

ελέγχου για να επιτύχει συνολικά τη συμμόρφωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει κάποια 

ευελιξία όσον αφορά την αυστηρότητα της τήρησης των κανόνων και αυτό συμβαίνει όταν το 

κόστος μείωσης ενός κινδύνου μπορεί να είναι συνολικά δυσανάλογο με τον ίδιο τον κίνδυνο.  

 Μία μέθοδος επίσης απόκτησης χρηματοοικονομικής προστασίας έναντι των επιπτώσεων 

των κινδύνων είναι αυτή που επιτυγχάνεται μέσω της χρηματοδότησης των κινδύνων που 

συμπεριλαμβάνουν και την ασφάλιση. Όμως γενικά, θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι 

ορισμένες ζημιές ή μέρος των ζημιών δεν επιδέχονται ασφάλισης, όπως για παράδειγμα το μη 

ασφαλισμένο κόστος που σχετίζεται με την εργασιακή υγεία, την ασφάλεια ή με τα 

περιβαλλοντικά περιστατικά, τα οποία μπορεί να εμπεριέχουν ζημία, όσον αφορά το ηθικό των 

εργαζομένων αλλά και τη φήμη του ίδιου του οργανισμού. 
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3.6.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου απαιτεί μία δομή αναφορών και ανασκόπησης η 

οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσει την αναγνώριση των κινδύνων και την 

αποτελεσματική αποτίμηση, με δεδομένο ότι θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και 

οι αναγκαίες αντιμετωπίσεις. Τακτικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της πολιτικής όπως και της 

συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα θα έπρεπε να πραγματοποιούνται τακτικά και η 

επίδοση ως προς τα πρότυπα να ανασκοπείται για να διαπιστώνονται οι ευκαιρίες για βελτίωση. 

Οι οργανισμοί είναι δυναμικοί και λειτουργούν σε δυναμικά περιβάλλοντα. Οι αλλαγές στον 

οργανισμό και στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν πρέπει να αναγνωρίζονται και ανάλογα να 

γίνονται οι κατάλληλες μεταβολές στα συστήματα που διαθέτουν. 

 Η διεργασία παρακολούθησης θα πρέπει να παρέχει τη διασφάλιση ότι υπάρχουν μέτρα 

ελέγχου σε εφαρμογή, κατάλληλα για τις δραστηριότητες του οργανισμού και ότι οι διαδικασίες 

κατανοούνται και ακολουθούνται. 

 Οποιαδήποτε διεργασία παρακολούθησης και ανασκόπησης θα πρέπει επίσης να 

καθορίζει εάν και κατά πόσον:  

 τα μέτρα που υιοθετήθηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα αυτό που είχε τεθεί ως αρχική 

στόχευση,  

 οι διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και η πληροφορία που συλλέχθηκε για τη διεξαγωγή της 

αποτίμησης ήταν οι κατάλληλες,  

 η βελτιωμένη γνώση θα είχε βοηθήσει να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις και να 

αποτιμηθεί τι διδάγματα θα μπορούσαν να αποκτηθούν για τις μελλοντικές αποτιμήσεις 

και τη διαχείριση των κινδύνων. [29] 
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3.7 O ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK BASED 
INTERNAL AUDITING) 

3.7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ RISK 
BASED INTERNAL AUDITING 

 O Εσωτερικός Έλεγχος με βάση τον κίνδυνο (R.B.I.A) αποτελεί την μεθοδολογία6 που 

παρέχει τη διαβεβαίωση ότι το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων λειτουργεί όπως απαιτείται από το 

διοικητικό συμβούλιο. Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στην παροχή διαβεβαίωσης αναφορικά 

με τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων οι οποίες καλύπτουν όλους τους σημαντικούς 

κινδύνους που απειλούν τους στόχους του οργανισμού. Επομένως, υπάρχουν τέσσερα στοιχεία 

τα οποία οι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξετάσουν: 

1. Το βαθμό στον οποίο το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση καθορίζουν, αξιολογούν, 

διαχειρίζονται και παρακολουθούν τους κινδύνους. 

2. Την ύπαρξη ενός καταλόγου κινδύνων (προφίλ κινδύνου), ο οποίος περιλαμβάνει όλους 

τους σημαντικούς κίνδυνους και το βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός του ελέγχου μπορεί 

να βασιστεί πάνω του. 

3. Τη σύνθεση ενός περιβάλλοντος ελέγχου (audit universe), το οποίο περιλαμβάνει 

εκείνους τους ελέγχους που αποσκοπούν στην παροχή της διαβεβαίωσης ότι όλοι οι 

εγγενείς κίνδυνοι, πάνω από το αποδεκτό ποσοστό κινδύνου, τυγχάνουν της κατάλληλης 

διαχείρισης. 
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4. Τη διεξαγωγή μεμονωμένων ελέγχων, οι οποίοι θα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

εγγενείς κίνδυνοι, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από τα αποδεκτά ποσά κινδύνου, 

ελέγχονται για την μείωση τους στα αποδεκτά ποσά. 

Η παραδοσιακή προσέγγιση στον έλεγχο εστιάζεται στην ενημέρωση της διεύθυνσης για 
 

 
6 Τα τελευταία χρόνια στη Διεθνή Λογιστική πρακτική έχει εισαχθεί μια νέα μεθοδολογία γνωστή ως το μοντέλο του 
επιχειρηματικού κινδύνου (Business Risk Model) ενώ παράλληλα εμφανίστηκαν οι όροι ελεγκτική με βάση το 
κίνδυνο ή ελεγκτική του επιχειρηματικού κινδύνου (risk based auditing) και εσωτερική ελεγκτική με βάση τον 
κίνδυνο (risk based internal auditing). Η προσέγγιση του ελέγχου με βάση τον κίνδυνο αποτελεί μια σημαντική 
καινοτομία με αρκετές διαφορές κυρίως στην αντίληψη της έννοιας του κινδύνου. Το ελεγκτικό μοντέλο του 
επιχειρηματικού κινδύνου προσπαθεί να συνδυάσει και να εναρμονίσει από την μία πλευρά τις ελεγκτικές 
διαδικασίες και από την άλλη την προσπάθεια της διοίκησης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Το 
μεγαλύτερό μέρος των καινοτομιών που εισάγει η ελεγκτική του επιχειρηματικού κινδύνου συνίσταται στην εστίαση 
της μοντελοποίησης του κινδύνου στις επιχειρηματικές διαδικασίες ως τη βάση για την εγκαθίδρυση 
χρηματοοικονομικών αναφορών και αντιστοίχως ελεγκτικών δοκιμών (τεστ) εστιασμένων στον κίνδυνο. 
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την πραγματοποίηση του ελέγχου, μέσω μιας αρχικής συνάντησης για να συζητηθεί ο τρόπος του 

ελέγχου και οι οποιεσδήποτε σχετικές ανησυχίες της διεύθυνσης. Οι ελεγκτές στην συνέχεια 

πραγματοποιούν τις δοκιμές τους (τέστ) και με εξαίρεση την περίπτωση ανεύρεσης σημαντικών 

αδυναμιών, η επόμενη επαφή με τη διεύθυνση είναι η συζήτηση για τα ευρήματα του ελέγχου 

και τις συστάσεις. 

Η προσέγγιση της R.B.I.A. συμπεριλαμβάνει και τη διεύθυνση σε πολύ μεγαλύτερη 

έκταση από τη συνήθη λειτουργία της. Για τους λόγους αυτούς: 

 Οι κίνδυνοι που πρέπει να καλύπτονται από τους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται σε 

όλα τα τμήματα της οργάνωσης και επομένως θα περιλαμβάνουν και τους διευθυντές 

τμημάτων που ίσως δεν έτυχαν να επισκεφθούν ποτέ προηγουμένως. Αρκετοί κίνδυνοι θα 

είναι πολύ σημαντικοί για την οργάνωση και ο διάλογος σχετικά με τους μηχανισμούς 

ελέγχου θα απευθύνεται και στα ανώτερα στελέχη, τους διευθυντές σε αντίθεση με τα 

καθιερωμένα στους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους. 

 Η R.B.I.A. υπογραμμίζει την ευθύνη της διεύθυνσης για τους κινδύνους. Οι έλεγχοι θα 

περιλαμβάνουν περισσότερη συζήτηση με τους διευθυντές για τους κινδύνους και την 

αντιμετώπιση τους. Θα πραγματοποιείται πάντα μια αρχική συνεδρίαση με τη συμμετοχή 

τους, δημιουργώντας ενδεχομένως και ένα εργαστήριο κίνδυνων για την εξέταση αυτών 

σε μεγαλύτερο βάθος. 

 Η συνάντηση για την περάτωση του ελέγχου θα αφορά λιγότερο την αποδοχή από την 

διεύθυνση, των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου και περισσότερο τα μέτρα που η 

διεύθυνση πρόκειται να λάβει για τους κινδύνους που δεν τυγχάνουν κατάλληλης 

διαχείρισης. 

 Οι Selim και Mc Namee κατόπιν μιας μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησαν το 1999 σε 

29 οργανισμούς παγκοσμίως κατέληξαν στην παραγωγή ενός νέου μοντέλου για την βελτίωση 

των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. [71] [72] 

Το μοντέλο αυτό : 

 συνδέει την διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο με τις απαιτήσεις της 

εταιρικής διακυβέρνησης, 

 σχετίζει τους κινδύνους, τα σχέδια και τα προγράμματα ελέγχου σε στρατηγικό και 

λειτουργικό επίπεδο, 
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 δίνει έμφαση στους συνδέσμους μεταξύ των επιχειρηματικών σχεδίων και των 

σχεδιασμών ελέγχου σε στρατηγικό επίπεδο και σε επίπεδο ετήσιου σχεδιασμού, 

 καταδεικνύει την μεταβολή της εσωτερικής ελεγκτικής από τη βάση των ελέγχων στη 

βάση των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Η ανωτέρω μελέτη παρότι υλοποιήθηκε κατά τα πρώτα στάδια εμφάνισης της 

μεθοδολογίας R.B.I.A., οδήγησε σε ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα : 

1. Η μετάβαση από τη βάση των ασφαλιστικών μηχανισμών της προσέγγισης του ελέγχου 

στο περιεχόμενο της διαχείρισης των κινδύνων βελτίωσε την επικοινωνία μεταξύ των 

εσωτερικών ελεγκτών και των αρμοδίων για την διαχείριση των κινδύνων από την 

πλευρά των διευθυντικών στελεχών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μείωσε τις τριβές 

μεταξύ της λειτουργίας του ελέγχου και της διοίκησης και δημιούργησε μια αίσθηση 

κοινού σκοπού. 

2. Οι πλέον ανεπτυγμένοι οργανισμοί της έρευνας έδειξαν την τάση μετακίνησης από την 

αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου στον εσωτερικό έλεγχο και στο σχεδιασμό 

σεναρίων. 

3. Υπάρχει ισχυρή τάση για τη διαχείριση κινδύνων που αναφέρονται τόσο σε υλικά 

στοιχεία όσο και σε άυλα. 
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3.7.2 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ RISK BASED INTERNAL AUDITING 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας, σκοπός της R.B.I.A είναι η παροχή της λογικής διαβεβαίωσης στο διοικητικό 

συμβούλιο ότι: 

1. οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν τοποθετηθεί από την διοίκηση μέσα στον 

οργανισμό (καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο εταιρικό, 

τμήματος, επιχειρηματικής μονάδας, επιχειρηματικής διαδικασίας κτλ.) λειτουργούν με 

τον ίδιο τρόπο ακριβώς με αυτόν που περιγράφεται στους αρχικούς σκοπούς της 

λειτουργίας τους, 

2. οι διαδικασίες της διαχείρισης των κινδύνων προέρχονται από υγιή σχεδιασμό, 

3. οι τρόποι αντιμετώπισης που πραγματοποίησε η διεύθυνση για τους κινδύνους τους 

οποίους ήθελε να διαχειριστεί, είναι εξίσου επαρκείς και αποτελεσματικοί στην μείωση 

των κινδύνων αυτών σε ένα επίπεδο αποδεκτό από το συμβούλιο και 

4. είναι εγκατεστημένο ένα υγιές πλαίσιο ελέγχων ώστε να μειώνει επαρκώς τους κινδύνους 

που η διεύθυνση επιθυμεί να χειριστεί. 

 

 

3.7.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ RISK BASED INTERNAL AUDITING 

Η R.B.I.A. ξεκινάει με τους επιχειρηματικούς στόχους και στη συνέχεια εστιάζεται στους 

κινδύνους εκείνους που η διοίκηση εκτιμά ότι μπορεί να εμποδίσουν την επίτευξη τους. Το 

σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει την προσέγγιση της R.Β.Ι.Α.: 
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Σχήμα 5: Η διαδικασία της R.B.I.A. Πηγή: Ι.Ι.Α. UK & Ireland 
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Το σημαντικό σημείο για την εκκίνηση της R.B.I.A. αποτελεί ο καθορισμός των 

κατάλληλων στόχων από τον οργανισμό και ο προσδιορισμός εάν η επιχείρηση διαθέτει μια 

επαρκή διεργασία για τον προσδιορισμό, την εκτίμηση και την διαχείριση των κινδύνων που 

επιδρούν στην επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Σε ένα ώριμο περιβάλλον διαχείρισης κινδύνων η εργασία του εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να εστιάζεται: 

1. στον έλεγχο της δομής της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων όπως για 

παράδειγμα στις πηγές, τα έγγραφα, τις μεθόδους και τις αναφορές, 

2. στον έλεγχο ολόκληρου του συστήματος των εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών για 

το σύνολο του οργανισμού και τα μεμονωμένα τμήματα, 

3. στην εκτέλεση αναθέσεων μεμονωμένων ελέγχων που αφορούν κυρίως συγκεκριμένους 

κινδύνους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας  σημαντικός αριθμός κινδύνων 

ελέγχεται μέσω ενός κοινού συστήματος ή διαδικασίας, μπορεί να είναι κατάλληλη η 

εκτέλεση ενός συνδυασμένου ελέγχου του συστήματος αυτού ή της διαδικασίας. 

 Σε ένα λιγότερο ώριμο περιβάλλον διαχείρισης κινδύνων, οπού η ανάθεση μεμονωμένων 

κινδύνων εστιάζεται κυρίως σε ολοκληρωμένα συστήματα, διεργασίες ή επιχειρηματικές 

μονάδες, ο εσωτερικός έλεγχος χρειάζεται να αναθεωρεί τους επιχειρηματικούς στόχους και τις 

διεργασίες διαχείρισης κινδύνων μέσα σε καθεμία από τις ελεγχόμενες οντότητες. 

 Στις περιπτώσεις που οι διεργασίες διαχείρισης των κινδύνων είναι επαρκείς και 

ενσωματωμένες, ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει να στηριχθεί, όπου αυτό είναι δυνατόν, στην 

άποψη του οργανισμού για τους κινδύνους προκειμένου να καθορίσει την ελεγκτική εργασία που 

χρειάζεται να εκτελέσει. 

 Στις περιπτώσεις που οι διεργασίες διαχείρισης κινδύνων δεν είναι αξιόπιστες, ο 

εσωτερικός έλεγχος χρειάζεται να αναλαμβάνει την δική του εκτίμηση του κινδύνου, (από 

κοινού με την διεύθυνση) για τον προσδιορισμό του ακριβούς επιπέδου της απαιτούμενης 

εργασίας και μετά να εστιαστεί στο πώς η διοίκηση διασφαλίζει τη διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνων και την ορθή λειτουργία η οποία είναι σύμφωνη με τις προθέσεις της. 

 Το τελικό αποτέλεσμα κάθε ανάθεσης ελέγχου πρέπει να δίνει τη διαβεβαίωση ότι η 

διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε αποδεκτά επίπεδα (όπως αυτά καθορίζονται από το αποδεκτό 

ποσοστό κινδύνου) ή να διευκολύνει τις απαραίτητες βελτιώσεις. 

 Τα ελεγκτικά πρότυπα που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.) 
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το 2002 ενσωματώνουν την εκτίμηση του κινδύνου στο σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου σε 

δυο επίπεδα [30]: 

1. στο σχεδιασμό των ετησίων προγραμμάτων ελέγχου και 

2. στο σχεδιασμό κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου. 

 Ωστόσο, οι οργανισμοί δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εφαρμογής ή ωριμότητας για τη 

διαχείριση των κινδύνων. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει το εύρος σταδίων ωριμότητας στην 

διαχείριση των κινδύνων και την προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου που μπορεί να υιοθετηθεί 

σε κάθε στάδιο. 

 

Ωριμότητα 
του κίνδυνου 

Βασικά Χαρακτηριστικά Προσέγγιση Εσωτερικού Ελέγχου

Αγνοία (Risk 
naive) 

Δεν έχει αναπτυχθεί επίσημη 
προσέγγιση στην διαχείριση 
κινδύνων. 

Προώθηση της διαχείρισης των 
κινδύνων και στήριξη στην εκτίμηση 
του ελεγκτικού κινδύνου. 

Επαγρύπνηση 
(Risk Aware) 

Πολλές διαφορετικές μεμονωμένες 
προσεγγίσεις στην διαχείριση των 
κινδύνων. 

Προώθηση μιας ευρείας 
επιχειρηματικής προσέγγισης στην 
διαχείριση των κινδύνων και στήριξη 
στην εκτίμηση του ελεγκτικού 
κινδύνου. 

Καθορισμός 
(Risk defined) 

Τοποθέτηση στρατηγικών και 
πολιτικών και επικοινωνία αυτών. 

Διευκόλυνση της διαχείρισης κινδύνων 
με την διαχείριση κινδύνων και χρήση 
της εκτίμησης της διοίκησης για τους 
κινδύνους όπου αυτή είναι 
εφαρμόσιμη. 

Διαχείριση (Risk 
managed) 

Ανάπτυξη και επικοινωνία μιας 
ευρείας προσέγγισης στη διαχείριση 
των κινδύνων. 

Έλεγχος των διεργασιών διαχείρισης 
κινδύνων και χρήση της εκτίμησης της 
διοίκησης για τους κινδύνους όπου 
αυτή είναι  εφαρμόσιμη. 

Ενεργοποίηση 
(Risk enabled) 

Πλήρης ενσωμάτωση της διαχείρισης 
κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου 
στις λειτουργίες. 

Έλεγχος των διεργασιών διαχείρισης 
κινδύνων και χρήση της εκτίμησης της 
διοίκησης για τους κινδύνους όπου 
αυτή είναι  εφαρμόσιμη. 

 

Πίνακας 3: Στάδια ωριμότητας της διαχείρισης κινδύνων και προσεγγίσεις εσωτερικού ελέγχου. 

Πηγή: ΙΙΑ UK & Ireland. 

3.7.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ R.B.I.A. 
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Η μεθοδολογία της R.B.I.A. παρουσιάζει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα. Αρχικά, δεν 

απαιτεί περίπλοκους ορισμούς εσωτερικού ελέγχου και προσδιορισμό των λειτουργιών καθώς το 
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ίδιο το σύστημα  περικλείει το σύνολο του οργανισμού και των διεργασιών του, αποτελώντας 

μέρος της διαδικασίας του. Επίσης, μπορεί εύκολα να απεικονίσει την αναλογία των σημαντικών 

κινδύνων που έχουν ελεγχθεί και τα αποτελέσματα του ελέγχου παρέχοντας στο διοικητικό 

συμβούλιο την εγκυρότητα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου της εταιρίας. 

Ταυτόχρονα συνδέει όλα τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου μεταξύ τους, τις διεργασίες, 

τους κινδύνους, τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς, τα τεστ και τις αναφορές. H συνάφεια των 

τεστ μπορεί να συσχετισθεί με το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων λόγω των σχέσεων που 

καθορίζονται στη βάση των δεδομένων του κινδύνου και του ελέγχου. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η μεθοδολογία της R.B.I.A. είναι περισσότερο αποδεκτή από 

τον κάθε οργανισμό, καθώς απαιτεί τη στενή συμμετοχή του στη διεργασία του ελέγχου. 

Επιπλέον, η ελεγκτική εργασία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική για το προσωπικό διότι 

η διαδικασία επεκτείνεται και σε περιοχές μη χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέχει μια σαφή αιτιολόγηση των πόρων. Στην R.B.I.A. το 

πρόγραμμα του ελέγχου καθορίζει τους απαιτούμενους πόρους διασφαλίζοντας και 

κατευθύνοντάς τους στον έλεγχο της διαχείρισης των πιο σημαντικών κινδύνων. Οι συστάσεις 

του ελέγχου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ώστε να παρέχουν την μεγαλύτερη δυνατή αξία σε 

σχέση με αυτήν που προκύπτει από τους κινδύνους που μετριάζονται. 

H R.B.I.A. είναι περισσότερο αποτελεσματική διότι κατευθύνει τους ελέγχους σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου σε αντιπαραβολή με τις χρηματοοικονομικές περιοχές που μπορεί να 

μην αντιπροσωπεύουν το μέγεθος του κινδύνου. Επιπλέον, εντοπίζει τους κινδύνους εξ’ αιτίας 

των οποίων έχουν αναπτυχθεί υπερβολικοί ασφαλιστικοί μηχανισμοί και επιτυγχάνει αμεσότερη 

επαφή με τις ίδιες τις λειτουργίες του οργανισμού. 

Πέρα όμως από τα πλεονεκτήματα, η προσέγγιση της R.B.I.A. περιλαμβάνει και 

μειονεκτήματα τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα: 

 Η στενότερη σχέση με τον οργανισμό μπορεί να μειώσει την ανεξαρτησία της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

 Παρότι οι αρχές που διέπουν την προσέγγιση της R.B.I.A. είναι απλές απαιτείται αρκετός 

χρόνος και η παράδοση του τελικού έργου είναι αρκετά περίπλοκη. 

 Εστιάζοντας σε ελέγχους των εγγενών κινδύνων πάνω από το αποδεκτό επίπεδο του 

κινδύνου, κάποιοι έλεγχοι που προηγουμένως θεωρούνταν σημαντικοί από την διοίκηση, 

με την νέα προσέγγιση μπορεί να απαλειφθούν. 
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 Το υπάρχον προσωπικό μπορεί να χρειαστεί επανεκπαίδευση. 

3.7.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ C.S.A. – C.S.R.A.  

 Κατά τη μετάβαση από τις παραδοσιακές ελεγκτικές μεθοδολογίες οι οποίες εστιάζονταν 

στους ελέγχους συμμόρφωσης, στην ολιστική προσέγγιση του κινδύνου, μια τεχνική που 

υιοθετήθηκε από τους εσωτερικούς ελεγκτές, είναι η τεχνική της αυτοαξιολόγησης του ελέγχου 

(Control Self Assessment). 

 Κατά τη δεκαετία του 80, τα προγράμματα διοίκησης ολικής ποιότητας προσπαθούσαν να 

ενδυναμώσουν το ρόλο των εργαζομένων και των συστημάτων ελέγχου από την βάση προς την 

κορυφή του οργανισμού [75]. Η τεχνική C.S.A. εισήχθη ως πρακτική από τις μεγαλύτερες 

πετρελαϊκές βιομηχανίες και πραγματοποιείται μέσω έρευνας, με την χρήση ερωτηματολογίων 

ενώ η συνήθης πρακτική απαιτεί τη συμμετοχή των εσωτερικών ελεγκτών σε συναντήσεις με το 

προσωπικό, όπου ζητείται από τους εργαζομένους να αναλύσουν τον έλεγχο και τα 

χαρακτηριστικά του κινδύνου των εργασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. Μέσω των 

συναντήσεων αυτών δημιουργείται ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο ο εσωτερικός ελεγκτής σχεδιάζει 

το πρόγραμμα διαβεβαίωσης. 

 Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το βασικό πλεονέκτημα αποτελεί 

το γεγονός ότι παρέχει στον ελεγκτή την δυνατότητα κατανόησης των πλέον ευαίσθητων 

ασφαλιστικών μηχανισμών (soft controls), οι οποίοι ενδέχεται να αγνοηθούν από τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις. Άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι η αποτελεσματικότερη εστίαση της 

διαδικασίας του ελέγχου καθώς οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί συνδέονται με τους 

επιχειρηματικούς σκοπούς σε αντίθεση με τον μεμονωμένο έλεγχό τους. Επιπλέον, οι 

εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων περιοχών της 

επιχείρησης μέσω της εσωτερικής γνώσης που διαθέτουν για τις λειτουργίες του οργανισμού και 

της ανάθεσης σε αυτούς μέρους της διαδικασίας του ελέγχου. 

Η τεχνική αυτοξιολόγησης ελέγχου του κινδύνου (C.R.S.A.) αποτελεί μια πρακτική 

διαδικασία η οποία επιτρέπει σε κάθε ομάδα εργασίας να καθορίσει τους σκοπούς, τους 

ασφαλιστικούς μηχανισμούς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει αναλαμβάνοντας δράση στη 

συνέχεια για τη βελτίωση της απόδοσης και την μείωση του επιπέδου κινδύνου. 

 Η C.R.S.A. τοποθετεί την ευθύνη, για τον εσωτερικό έλεγχο στα διευθυντικά στελέχη. Σε 
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ετήσια βάση τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό πραγματοποιούν μια λεπτομερή εκτίμηση: 

1. των στόχων του τμήματος ή των λειτουργιών και του τρόπου με τον οποίο 

προσεγγίζονται αυτοί αλλά και των σκοπών του συνόλου του οργανισμού, 

2. του βαθμού στον οποίο τα υπάρχοντα πλαίσια ελέγχου διευκολύνουν την επίτευξη των 

σκοπών αυτών, του κόστους και των κινδύνων που εμπεριέχουν και 

3. των αναγκαίων αλλαγών στους ελέγχους προκειμένου η επίτευξη των σκοπών του 

οργανισμού να καταστεί αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη σε συνδυασμό με το 

σχετικό κόστος και την επίδραση των αλλαγών στους κινδύνους. 

 Σύμφωνα με το Ι.Ε.Ε., η C.R.S.A. [12] είναι: «μια μεθοδολογία η οποία περικλείει 

έρευνες αυτό-αξιολόγησης και εργαστήρια (facilitated workshops) αποτελώντας μια χρήσιμη και 

αποδοτική προσέγγιση για τη συνεργασία των διευθυντών στην εκτίμηση και αξιολόγηση των 

διαδικασιών ελέγχου. Στην καθαρότερη της μορφή η C.R.S.A. ενοποιεί τους επιχειρηματικούς 

σκοπούς, τους κινδύνους και τις διαδικασίες ελέγχου» 

 O ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία της C.R.S.A 

μέσω της παροχής συμβουλευτικής και εκπαίδευσης στους διευθυντές για τον τρόπο 

αξιολόγησης των ελέγχων, της συμμετοχής στα ετήσια εργαστήρια (workshops), όπου τα 

διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό αξιολογούν τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς, την 

παρακολούθηση, την ανάλυση και παραβολή των προτάσεων των διευθυντών και τελικά 

σύμφωνα με την αναφορά στην επιτροπή ελέγχου, το επίπεδο ελέγχου σε κάθε τμήμα του 

οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό, ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου έχει τη δυνατότητα να 

επιμερίσει αποτελεσματικά τους πόρους για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού. 

 Η C.R.S.A. παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στους επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, 

καθώς μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο οι 

οργανισμοί χειρίζονται τους ελέγχους και τους κινδύνους και να κάνουν συστάσεις σε θεμελιώδη 

ζητήματα που σχετίζονται με την Εταιρική Διακυβέρνηση. 

 Εκτός όμως από την ανύψωση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου η εφαρμογή της 

C.R.S.A. επιτρέπει στους επικεφαλής του ελέγχου να καταρτίζουν ουσιώδεις αναφορές για τα 

επίπεδα ελέγχου και κινδύνου στο σύνολο του οργανισμού και να επιμερίσουν τους 

περιορισμένους πόρους στις περιοχές υψηλού κινδύνου μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η τεχνική της C.R.S.A. καθιστά δυνατή ακόμη και σε 
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μικρά τμήματα εσωτερικού ελέγχου, την κάλυψη των ετησίων δραστηριοτήτων μεγάλων 

οργανισμών.  

 Επίσης, σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές εσωτερικού ελέγχου η C.R.S.A. υποβοηθά 

τους ελεγκτές να καλύψουν όλες τις μη χρηματοοικονομικές περιοχές του οργανισμού με πιο 

ουσιαστικό τρόπο, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελέγχου, διατηρώντας μια ισχυρή σχέση επίβλεψης, αναφορών και ευθυνών. 

Επιπλέον, η C.R.S.A. ελαττώνει τις τριβές και τις συγκρούσεις με τους ελεγχομένους διότι 

βασίζεται σε μικρότερο βαθμό στον έλεγχο ιστορικών στοιχείων. 

 Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών συστήνει τη χρήση των συνεργιών που 

δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση των ελεγκτών και των μετεχόντων στις τεχνικές 

αυτοαξιολόγησης για την προσθήκη αυξημένης αξίας στον οργανισμό μέσω της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι απόψεις ωστόσο διίστανται σε σχέση με τον ρόλο των ελεγκτών στις 

τεχνικές αυτοαξιολόγησης και κυμαίνονται ανάλογα, από την πλήρη συμμετοχή μέχρι την αποχή 

και την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στη διοίκηση της επιχείρησης.  

Το Ι.Ε.Ε. επίσης σημειώνει ότι «ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μειώνει 

τον συμβουλευτικό ρόλο ή να αναζητά συμβουλές και βοήθεια εάν το προσωπικό του 

εσωτερικού ελέγχου στερείται γνώσεων, ικανοτήτων ή λοιπών δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους της αναλαμβανόμενης δεσμεύσεως». Τέλος, τονίζει ότι ο 

εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αναγνωρίζει τη δραστηριότητα διαχείρισης του κινδύνου στην 

περιοχή του ελέγχου και την προσπάθεια που προέβλεψε και προγραμμάτισε ο ίδιος ο 

οργανισμός για τη διαχείριση των κινδύνων και την εγκατάσταση αποτελεσματικών 

ασφαλιστικών μηχανισμών.  
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4. ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ένα σωστό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτεί κατά τη εφαρμογή του και ένα σωστό 

σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν κρίνουν την 

καταλληλότητα της επιχείρησης ή την στρατηγική της. Εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών με τις οποίες οι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αναφέρονται και είναι διαχειρίσιμοι. Ο 

εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου είναι εντελώς ανεξάρτητος και 

στην ουσία συμβουλευτικός.  

Το Institute of Internal Auditors του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας εξέδωσε το 

2004 μια θέση αναφορικά με τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση επιχειρηματικών 

κινδύνων. Συμφωνά με το Ι.I.A., κεντρικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων είναι η παροχή της αντικειμενικής διαβεβαίωσης προς το διοικητικό 

συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κινδύνων. [82] 

 Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα εύρος δραστηριοτήτων διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων και τους ρόλους τους οποίους ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος 

είναι ή δεν είναι σε θέση να αναλαμβάνει. 

 

Σχήμα 6: Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων. 
Πηγή Ι.Ι.Α UK & Ireland. 
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 Κεντρικοί ρόλοι του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

θεωρούνται: 

 Η παροχή διαβεβαίωσης στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. 

 Η παροχή διαβεβαίωσης ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται σωστά. 

 Η αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων. 

 Η αξιολόγηση της αναφοράς των σημαντικών κινδύνων. 

 Η ανασκόπηση της διαχείρισης των σημαντικών κινδύνων. 

Έννομη απόρροια του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τα μέτρα διαφύλαξης και οι 

ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν: 

 Η υποβοήθηση της αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων. 

 Η καθοδήγηση της διοίκησης στην αντιμετώπιση των κινδύνων. 

 Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Η ενοποίηση των αναφορών για τους κινδύνους. 

 Η διατήρηση και ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Η προάσπιση της εγκαθίδρυσης, της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Η ανάπτυξη της στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων και η υποβολή της προς έγκριση 

στο διοικητικό συμβούλιο. 

 Τέλος, αντιμετωπίσεις για τις οποίες ο εσωτερικός έλεγχος δεν ευθύνεται είναι: 

 Ο καθορισμός του αποδεκτού ποσοστού κινδύνου. 

 Η επιβολή των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων. 

 Η διαβεβαίωση της διοίκησης για τους κινδύνους. 

 Η λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 

 Η εγκατάσταση μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων για λογαριασμό της διοίκησης. 

 Η ανάληψη της υπευθυνότητας για την διαχείριση των κινδύνων. 

 Οι δραστηριότητες στο αριστερό μέρος του προηγούμενου σχήματος 6 συνίστανται στις 

δραστηριότητες διαβεβαίωσης και αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου σκοπού της παροχής 

διαβεβαίωσης στη διαχείριση των κινδύνων. Μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

συμμορφούμενη με τα διεθνή πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής μπορεί και οφείλει να εκτελεί 

στο ελάχιστο μερικές από τις δραστηριότητες αυτές. 

 Το κεντρικό τμήμα του σχήματος απεικονίζει τους συμβουλευτικούς ρόλους που μπορεί 
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να αναλάβει ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με την διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων. 

Μερικοί από τους ρόλους αυτούς συνίστανται στη: 

 Διαθεσιμότητα στην διοίκηση εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τον 

εσωτερικό έλεγχο για την ανάλυση των κινδύνων και των ελέγχων. 

 Πρωτοπορία στην εισαγωγή και διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω της 

ειδικευμένης γνώσης στη διαχείριση αυτών και τον έλεγχο, αλλά και της συνολικότερης 

γνώσης και αντίληψης για τον οργανισμό. 

 Παροχή συμβουλών, υποβοήθηση των εργαστηρίων στην διαχείριση των κινδύνων, 

καθοδήγηση του οργανισμού σε θέματα κινδύνου και ελέγχου, και ανάπτυξη μιας κοινής 

γλώσσας, πλαισίου και κατανόησης. 

 Δράση σαν κεντρικό στοιχείο για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αναφορά 

των κινδύνων. 

 Υποστήριξη της διοίκησης στην αναγνώριση των καλύτερων τρόπων ελαχιστοποίησης 

του κινδύνου. 

 Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι εάν ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει υιοθετήσει μια 

προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (R.B.I.A.), η οποία αντιπροσωπεύεται από τις δραστηριότητες 

διαβεβαίωσης του αριστερού τμήματος του σχήματος, είναι απίθανο να είναι σε θέση να 

αναλάβει τις συμβουλευτικές δραστηριότητες που απεικονίζονται στο κέντρο του ίδιου σχήματος. 

Ουσιαστικός παράγοντας για την απόφαση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες να είναι συμβατές με 

το ρόλο της διαβεβαίωσης αποτελεί ο καθορισμός του αν πρέπει ο εσωτερικός ελεγκτής να 

αναλαμβάνει ευθύνες διοίκησης. Στην ουσία ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει μόνο 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην περίπτωση της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων από τη 

στιγμή που δεν έχει κανένα ρόλο στην πραγματική διαχείριση τους, διότι αυτό αποτελεί ευθύνη 

της διοίκησης. 

4.2 O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

O ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων σύμφωνα με 

το A.I.R.M.I.C. (Association of Insurance and Risk Managers) μπορεί να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα [29]: 
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 Εστίαση της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου στους σημαντικούς κινδύνους που 

εντοπίζονται από τη διοίκηση και έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων του 

οργανισμού. 

 Παροχή διαβεβαίωσης στη διοίκηση για τον κίνδυνο. 

 Παροχή ενεργής υποστήριξης και ανάμιξης στη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου. 

 Υποβοήθηση της αναγνώρισης, αξιολόγησης του κινδύνου και εκπαίδευση του 

προσωπικού στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Συντονισμός των αναφορών για τους κινδύνους από το διοικητικό συμβούλιο, την 

επιτροπή ελέγχου και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διευρύνει την ανάμειξή του στη διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων μόνο υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διοίκηση είναι αυτή που φέρει την ευθύνη για τη 

διαχείριση των κινδύνων. 

 Η φύση των αρμοδιοτήτων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τεκμηριώνεται στο 

καταστατικό του ελέγχου (audit charter) και να εγκρίνεται από την επιτροπή ελέγχου. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να διαχειρίζεται κανένα από τους κινδύνους  για 

λογαριασμό της διοίκησης. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να παρέχει συμβουλές, να αμφισβητεί και να υποστηρίζει 

τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, σε αντίθεση με τη λήψη αποφάσεων για τη 

διαχείριση των κινδύνων αποκλειστικά και μόνο από τη διοίκηση. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν μπορεί να παρέχει την αντικειμενική διαβεβαίωση για 

οποιοδήποτε τμήμα του πλαισίου διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων για το οποίο 

φέρει την ευθύνη. Η συγκεκριμένη διαβεβαίωση πρέπει να παρέχεται από άλλα αρμόδια 

μέρη. 

 Οποιαδήποτε εργασία πέρα των δραστηριοτήτων διαβεβαίωσης πρέπει να αναγνωρίζεται 

ως συμβουλευτική δραστηριότητα και χρειάζεται να ακολουθείται η εφαρμογή των 

προτύπων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές. 
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4.3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Οι Beasley, Clune και Hermanson (2006) [34] σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε 122 

οργανισμούς διαφόρων χωρών με σκοπό να διερευνήσουν την επίδραση της διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων (E.R.M.) στις δραστηριότητες της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τελικά η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων έχει 

μεγαλύτερη επίδραση στις δραστηριότητες ελέγχου: 

1. Όταν η διαδικασία διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων είναι σε πλήρη ανάπτυξη. 

2. Όταν ο διευθύνων σύμβουλος και η επιτροπή ελέγχου αναζητούν μεγαλύτερη 

δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τη διαχείριση επιχειρηματικών 

κινδύνων. 

3. Όσο μεγαλύτερη είναι η θητεία του διευθύνοντος του ελέγχου. 

4. Όταν ο οργανισμός ανήκει στον τραπεζικό ή τον εκπαιδευτικό τομέα 

5. Όταν η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ηγείται της διαχείρισης επιχειρηματικών 

κινδύνων. 

 Επιπλέον, οι Gramling και Mayers (2006) [51] σε δική τους έρευνα για το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων διαπίστωσαν ότι η ανάμειξη του 

εσωτερικού ελέγχου σε δραστηριότητες που το Ι.I.A. (Institute of Internal Auditors) θεωρεί 

«κεντρικές», είναι ήπια, ενώ είναι ήπια έως περιορισμένη σε δραστηριότητες που θεωρεί 

«νόμιμες με τα μέτρα διαφύλαξης». Τέλος σε δραστηριότητες που το Ι.I.A κρίνει «ακατάλληλες», 

η ευθύνη του ελέγχου είναι εντελώς περιορισμένη. Τελικά φαίνεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

που σχετίζεται κυρίως με τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων συνάδει ως επί το 

πλείστον με τις οδηγίες του Ι.I.A. 

 Οι Allegrini και D’ Onza [30] σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε μεγάλες Ιταλικές 

εταιρίες διαπίστωσαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές συμβάλουν αποφασιστικά στις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας οι εσωτερικοί ελεγκτές μετείχαν 

ενεργά στην προσαρμογή της μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων στον οργανισμό, παρείχαν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων ή και διευκόλυναν 

ακόμα και τις αυτοαξιολογήσεις του ελέγχου και του κινδύνου. 

 Σύμφωνά με τους Spira και Page (2003) [77] οι κατευθύνσεις που παρέχουν τα 
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νομοθετήματα της εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπουν ότι οι κίνδυνοι μπορούν αντικειμενικά 

να καθοριστούν, να ποσοτικοποιηθούν και συνεπώς να διοικηθούν στρατηγικά. Κατά συνέπεια 

λοιπόν οι τεχνικές διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων και η γνώση σχετικά με τα 

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου κατάστησαν ικανούς τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειμένου 

να εξελιχθούν και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στους οργανισμούς. 

 Οι εκτιμήσεις της Ευρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων (E.W.R.M.) και o 

σχεδιασμός των ελέγχων με βάση τον κίνδυνο αποτελούν αναμφίβολα το επίκεντρο της υψηλής 

απόδοσης των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε από την Pricewaterhouse Coopers [66] αντικατοπτρίζουν την εντυπωσιακή 

χρήση των εκτιμήσεων του κινδύνου που γίνονται στον ετήσιο σχεδιασμό των λειτουργιών του 

εσωτερικού ελέγχου και στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων εσωτερικών ελέγχων. 

 Σύμφωνα με την έρευνα το 82% των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιούν 

εκτίμηση του κινδύνου σε επιχειρησιακό επίπεδο τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφαρμόζουν 

τα αποτελέσματα στο σχεδιασμό των ετησίων προγραμμάτων ελέγχου. Επιπροσθέτως ένα 

ποσοστό 76% πραγματοποιεί μια προκαταρκτική εκτίμηση του κινδύνου στην αρχή κάθε 

εσωτερικού ελέγχου και βασίζει τους σκοπούς του ελέγχου στα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 

αυτών. 

 Ερεύνα τέλος της Pricewaterhouse Coopers το 2004 [66] σε 1400 εκτελεστικά στελέχη 

έδειξε ότι οι εταιρίες, που κατέστησαν την διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων πρωταρχική 

στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, είχαν πεισθεί πλήρως ότι η υψηλή προτεραιότητα της 

ελεγκτικής λειτουργίας αύξησε την ικανότητα ανάληψης των κατάλληλων κινδύνων για την 

δημιουργία αξίας. 

4.4 Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (BALANCED SCORECARD)  

4.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  BSC   

 

 Τη δεκαετία του 1990, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Harvard, Robert S. Kaplan 

και David P. Norton εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση στα συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης 

των επιχειρήσεων, την οποία ονόμασαν Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Βalanced 
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Scorecard - BSC). Η προσέγγισή τους στηρίζεται σε μια σωστά «σταθμισμένη» ομάδα από 

βασικούς δείκτες επίδοσης οι οποίοι την αξιολογούν σε επιμέρους τομείς, οι οποίοι θεωρούνται 

κρίσιμοι για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιχείρησης. [59] 

 Το BSC αντικατοπτρίζει την αλλαγή που έχει συντελεστεί στη φύση της τεχνολογίας και 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Στη  

βιομηχανική εποχή, οι εταιρίες εξασφάλιζαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τις επενδύσεις 

τους και από τη διοίκηση των μετρήσιμων μεγεθών τους, όπως τα αποθέματα και ο εξοπλισμός. 

Σε μια οικονομία που κυριαρχούσαν τα μετρήσιμα μεγέθη, οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις 

ήταν οι πιο ακριβείς για να αποτυπώσουν την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης. Προς 

το τέλος, όμως, του 20ου αιώνα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets)  έγιναν  βασική 

πηγή  των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας επιχείρησης. Αυτό  το γεγονός  είχε σαν 

αποτέλεσμα την αλλαγή της στρατηγικής των επιχειρήσεων από τη διαχείριση μετρήσιμων 

πόρων στη δημιουργία και διαχείριση άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 Το BSC ενίσχυε τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μεγέθη με κριτήρια μέτρησης της 

απόδοσης από τέσσερις διαφορετικές πτυχές ή διαστάσεις: τη χρηματοοικονομική, την 

πελατειακή, την εσωτερική και την πτυχή ανάπτυξης και μάθησης [58]. Οι παραπάνω τέσσερις 

πτυχές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται με άμεσους ή έμμεσους τρόπους και 

τελικά όλες οδηγούν στη δημιουργία του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης, της 

χρηματοοικονομικής πτυχής. Οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα να παρακολουθούν την πρόοδο που 

πραγματοποιείται στην απόκτηση των ικανοτήτων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

απαραίτητων για την μελλοντική ανάπτυξη. Το BSC δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών, αλλά αντίθετα στοχεύει στην ενίσχυση τους.7 

 Το ΒSC είναι ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο στην υλοποίηση του είναι τόσο μοναδικό όσο 
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7 Οι Kaplan και Norton περιγράφουν το σύστημα τους ως «…περισσότερο τακτικό ή επιχειρησιακό σύστημα 
μέτρησης…». Επίσης δείχνουν ότι το BSC εξελίχθηκε σε ένα στρατηγικό διοικητικό σύστημα, με τους οργανισμούς 
να το χρησιμοποιούν για να διοικήσουν τη στρατηγική τους μακροχρόνια. Αυτό συνήθως γίνεται όταν το 
χρησιμοποιούν για να: 

 αποσαφηνίσουν και να μεταφράσουν το όραμα και τη στρατηγική 
 επικοινωνήσουν και να συνδέσουν την επιδιωκόμενη στρατηγική με τις μετρήσεις 
 σχεδιάσουν, να θέσουν στόχους και να ευθυγραμμίσουν στρατηγικές πρωτοβουλίες 
 εμπλουτίσουν τη στρατηγική ανάδραση και μάθηση 
 συνδέσουν την απόδοση με ανταμοιβές. 
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και η επιχείρηση που το εφαρμόζει. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε επιχειρηματική μονάδα έχει το 

δικό της όραμα,  αποστολή και στρατηγική, τα δικά της μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

και διαχειρίζεται τους υλικούς και άυλους πόρους με το δικό της μοναδικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν 

να υπάρχει μια σαφής σύνδεση του BSC  με τη στρατηγική της επιχείρησης. [48] [55] [56] [74] 

4.4.2 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΒSC 

A. Η  ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΠΤΥΧΗ (CUSTOMER PERSPECTIVE) 

 Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, στη σημερινή  ανταγωνιστική εποχή, εστιάζει την 

αποστολή του στην  ικανοποίηση των πελατών τους.  Για τον λόγο αυτό, χρειάζονται μετρήσεις 

που να απεικονίζουν τα  βασικά σημεία  που ενδιαφέρουν  τους πελάτες τους. Αυτές συνήθως 

είναι τα εξής: ο χρόνος, η απόδοση, η ποιότητα  και το κόστος. [58] 

 Η έννοια του χρόνου αφορά, είτε το διάστημα  που απαιτείται για να εισαχθεί ένα  νέο 

προϊόν, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή είτε, για ήδη υπάρχοντα προϊόντα, 

τον χρόνο που μεσολαβεί από την παραγγελία έως την παράδοση του προϊόντος. Η έννοια της 

ποιότητας αφορά το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη και ακριβή 

παράδοση του προϊόντος. Η απόδοση αναφέρεται στο κατά πόσο το  προσφερόμενο προϊόν ή  

υπηρεσία συνεισφέρει στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη,  ενώ η έννοια του κόστους, αφορά 

την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης,  για έναν επιτυχημένο συνδυασμό όλων 

των παραπάνω στοιχείων.  

 Κατά την εφαρμογή του ΒSC κάθε επιχείρηση πρέπει να θέσει συγκεκριμένους στόχους 

για τα τέσσερα σημεία που ενδιαφέρουν τον πελάτη και στη συνέχεια να μεταφράσουν τους 

στόχους αυτούς σε συγκεκριμένες μετρήσεις.. Με την πελατειακή πτυχή στο BSC είναι πιο 

εύκολη η αποσαφήνιση των αναγκών του πελάτη και η όσο το δυνατό καλύτερη ικανοποίησή 

τους. Για την πτυχή, αυτή γίνεται χρήση δεικτών, όπως το επίπεδο των υπηρεσιών, ο αριθμός 

των παραπόνων, ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών και άλλα. 

   

Β. Η ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (INTERNAL PROCESS 

PERSPECTIVE) 

 Οι μετρήσεις που βασίζονται στην ικανοποίηση του πελάτη είναι σημαντικές, αλλά 
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πρέπει να οδηγήσουν σε ενέργειες  στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

προσδοκίες των πελατών. Συνέπεια αυτών είναι να συγκεκριμενοποιούνται τα πραγματικά και 

δυνητικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,  η τεχνολογία  που απαιτείται για να υλοποιηθούν 

καθώς εισάγονται και οι αντίστοιχες μετρήσεις για την παρακολούθησή τους, όπως η 

παραγωγικότητα, ο  χρόνος παραγωγής και το κόστος. Επειδή  συνήθως η παραγωγή λαμβάνει 

χώρα σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα, είναι απαραίτητο οι συνολικές μετρήσεις να μπορούν 

να αναλυθούν στο κάθε ένα από αυτά  ώστε να εντοπίζονται τόσο οι καλές  επιδόσεις όσο και τα 

προβλήματα. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η συμβολή των σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία είναι σε θέση να συνθέσουν ή να αναλύσουν τις 

πληροφορίες για όλες τις ενέργειες στο εσωτερικό της επιχείρησης. Χρησιμοποιούνται δείκτες 

όπως ο κύκλος ζωής του προϊόντος, το ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων και ο βαθμός 

παραγωγικότητας. 

 

Γ. Η ΠΤΥΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ (LEARNING AND 

GROWTH PERSPECTIVE)   

 Οι πιο σημαντικές παράμετροι για την  κερδοφορία της επιχείρησης ορίζονται από τις 

προηγούμενες δύο πτυχές. Ωστόσο, τα δεδομένα και οι στόχοι συνεχώς μεταβάλλονται και γι’ 

αυτό η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές αλλά 

ακόμη περισσότερο να τις προβλέπει ή να τις δημιουργεί. Η ικανότητα αυτή αποτελεί το θεμέλιο 

για την μελλοντική της ανάπτυξη και ευημερία [58]. Οι χρησιμοποιούμενοι  δείκτες στο πλαίσιο 

αυτής της πτυχής, είναι το διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης, η εκπαίδευση και η 

αναβάθμιση του προσωπικού της καθώς και οι καινοτομίες που εισάγει. 

 

Δ. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ (FINANCIAL PERSPECTIVE) 

 Η  εισαγωγή και η εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης έχει ως πρωταρχικό στόχο 

την αύξηση των κερδών της και τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι 

μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις λέξεις: επιβίωση, επιτυχία,  απόδοση. Η επιβίωση αφορά στη 

σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών της επιχείρησης, η ανάπτυξη αναφέρεται στην 

άνοδο των πωλήσεων, και  η απόδοση στην αύξηση της τιμής της μετοχής και του ROE.  Οι 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις έχουν δεχθεί σημαντική  κριτική τα τελευταία χρόνια για 
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κατασκευασμένες ανακρίβειες, απεικόνιση του παρελθόντος και  αδυναμία  εκτίμησης των  

παραγόντων  που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Πολλοί θεωρούν ότι η χρηματοοικονομική  

επίδοση  είναι απλώς το αποτέλεσμα της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης. Επομένως, αν 

εστιάσουμε στις λειτουργικές μετρήσεις, τα θετικά οικονομικά μεγέθη θα ακολουθήσουν. Η 

κριτική αυτή όμως είναι ανακριβής, καθώς η σχέση μεταξύ της βελτιωμένης λειτουργικής 

απόδοσης  και τις οικονομικής επιτυχίας είναι ασταθής και αβέβαιη.  

 Η χρήση ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος οικονομικού ελέγχου ενισχύει ένα 

πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας, γιατί εξασφαλίζει και τους αναγκαίους πόρους για την 

υλοποίησή του. Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη υπενθυμίζουν στη διοίκηση ότι η βελτίωση 

παραγόντων, όπως η ποιότητα, οι χρόνοι απόκρισης, η παραγωγικότητα, οι καινοτομίες, 

ωφελούν την επιχείρηση μόνο όταν μεταφράζονται σε αύξηση των πωλήσεων και της αξίας των 

μετοχών,  μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση του ROI. [58] [59]. 

 Στο πλαίσιο της πτυχής αυτής γίνεται χρήση των κλασσικών χρηματοοικονομικών 

δεικτών, όπως είναι οι αριθμοδείκτες  ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, δανειακής 

επιβάρυνσης και αποδοτικότητας  ROI,  RΟΕ, shareholder value (SV) κλπ. 

 Οι τέσσερις πτυχές ή διαστάσεις του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC) 

εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 7: Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC).  
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 Το BSC λοιπόν παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιεκτικό εργαλείο μέτρησης της απόδοσης 

που απεικονίζει τα κρίσιμα μέτρα για την επιτυχία της στρατηγικής της επιχείρησης. Στην ουσία, 

"ισορροπεί " τους οικονομικούς και μη στόχους με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, αυξάνοντας 

τελικά την πιθανότητα να επιτυγχάνονται οι συνολικοί στρατηγικοί στόχοι. Οι πίνακες αυτοί 

σχεδιάζονται για την σύλληψη μιας ολικής προσέγγισης της επιχείρησης σε πολλαπλές 

προοπτικές συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά με την απόδοση για τη διασφάλιση ότι τα 

άτομα εφαρμόζουν δράσεις συνεπείς με τη συνολική στρατηγική αποστολή. 

4.4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 

 Η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και οι πίνακες ισορροπημένης στοχοθεσίας 

μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

BSC με τέτοιο τρόπο ώστε η υπάρχουσα δομή να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που παρέχει 

η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. 

Μερικά από τα κοινά στοιχεία E.R.M. - BSC είναι τα ακόλουθα [33]: 

 Εστίαση στη στρατηγική. Τόσο η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων όσο και οι 

πίνακες ισορροπημένης στοχοθεσίας συνδέονται με τη στρατηγική έχοντας τον ίδιο 

σκοπό δηλαδή την αύξηση της πιθανότητας ότι η συνολική στρατηγική της επιχείρησης 

τελικά θα επιτευχθεί. 

 Ολιστική προοπτική. Η στρατηγική προσεγγίζεται σε ευρύ επιχειρηματικό επίπεδο με την 

εξέταση της μέτρησης της απόδοσης και των κινδύνων αντίστοιχα, σε ολιστική βάση σε 

ολόκληρη την επιχείρηση. 

 Έμφαση στις αλληλεξαρτήσεις. Υπογραμμίζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

προσέγγιση. 

 Έμφαση από επάνω προς τα κάτω. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, πρέπει να 

κατευθύνονται από την κορυφή της οργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πολύ 

πιθανόν να αποτύχουν. 

 Επιθυμία για συνέπεια.  Τόσο η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων όσο και οι πίνακες 

ισορροπημένης στοχοθεσίας, ακολουθούν μια ισορροπημένη και συνεπή προσέγγιση στις 

 80

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

πολλαπλές διαστάσεις της επιχείρησης που ρυθμίζονται από πολυάριθμα άτομα με 

διαφορετικές ευθύνες και εμπειρία. 

 Εστίαση στις υπευθυνότητες. Και οι δύο προσεγγίσεις εστιάζουν στη μεμονωμένη 

υπευθυνότητα. 

 Συνεχής φύση. Αφορά συνεχείς διεργασίες. Οι πίνακες ισορροπημένης στοχοθεσίας 

επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση, ενώ η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων αξιολογεί 

συνεχώς και παρακολουθεί τους νέους κινδύνους.  

Όσον αφορά το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στη στρατηγική διοίκηση και ειδικότερα 

στη χρήση του BSC, αποτελέσματα έρευνας κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα [62]: 

 H υιοθέτηση του BSC έχει θετική επίδραση στο να καταστήσει ικανούς τους εσωτερικούς 

ελεγκτές να συμμετέχουν στην στρατηγική διοίκηση. 

 Η χρήση των BSC σε συνδυασμό με την υψηλή γνώση και τη χρήση μοντέλων ελέγχου 

οδηγεί σε μια περισσότερο επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών της 

αυτοαξιολόγησης. 

 Η BSC επιτρέπει στη διοίκηση να θέσει και να παρακολουθήσει στόχους και σκοπούς 

που περιλαμβάνουν ποιοτικά και ποσοτικά, χρηματοοικονομικά και μη συστήματα. 

 Η έρευνα επίσης έδειξε ότι ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας: 

 μπορεί να παρέχει το θεμέλιο για τις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου, 

 θεωρείται θετική και αποτελεσματική εφαρμογή τόσο για τους ελεγκτές όσο και τους 

οργανισμούς, 

 ενοποιεί την εργασία του εσωτερικού ελέγχου με την εστίαση του οργανισμού στη 

στρατηγική μέσω της σύνδεσης των στόχων και των κριτηρίων μέτρησης του εσωτερικού 

ελέγχου, με τα στοιχεία του πίνακα. 

 Η ανάπτυξη τέλος ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας απαιτεί τη δημιουργία μιας 

στρατηγικής πέντε βημάτων, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

1. Προσδιορισμός των σαφώς καθορισμένων οδηγών αξίας για τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

2. Προσδιορισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την υποστήριξη των οδηγών αξίας. 

3. Επισκόπηση των κατηγοριών και των βημάτων των ενεργειών με τα κυριότερα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

4. Εφαρμογή μιας διεργασίας για την μέτρηση αυτού που έχει επιτευχθεί. 
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5. Καθιέρωση ενός συστήματος αναφορών των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

4.5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Το εύρος συμμετοχής του εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά το συμβουλευτικό του 

χαρακτήρα προς τη διοίκηση για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου εξαρτάται από 

εσωτερικές και εξωτερικές πηγές αλλά και από την ωριμότητα των κινδύνων στους οποίους 

υπόκεινται η επιχείρηση που μπορεί να διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο. 

 Ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε αυτό το σημείο είναι σημαντικός 

γιατί μπορεί να έχει σχέση με πολλές δραστηριότητες της επιχείρησης όπως για παράδειγμα, η 

διάθεση στη διοίκηση της επιχείρησης όλων εκείνων των εργαλείων και τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κινδύνων, η υποστήριξη της ίδιας της διοίκησης στην 

αναγνώριση του καλύτερου τρόπου μείωσης του κινδύνου αλλά και σε πολλά άλλα θέματα. 

 Σε γενικές γραμμές ο ρόλος της διασφάλισης του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου είναι η 

κατάθεση εκτιμήσεων για την καταλληλότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών μέσω των 

οποίων οι κίνδυνοι :  

 προσδιορίζονται και αντιμετωπίζονται κατά σειρά σπουδαιότητας, 

 διαχειρίζονται, ελέγχονται και περιορίζονται, 

 αναφέρονται.  

 Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου δεν είναι ευθύνη της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Την ευθύνη για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου την έχει 

πρωτίστως η διοίκηση της επιχείρησης.  

 Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου είναι 

τα εξής : 

 Μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.  

 Περισσότερη κατανόηση των μεγαλύτερων κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση 

αλλά και των ευρύτερων επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην επιχείρηση. 

 Περισσότερη εστίαση από πλευράς της διοίκησης  στα θέματα που πραγματικά είναι 

σημαντικά για την επιχείρηση. 

 Λιγότερες εκπλήξεις ή κρίσεις εντός της επιχείρησης. 
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 Μεγαλύτερη εσωτερική εστίαση στο να γίνονται ορθολογικές κινήσεις με τον σωστό 

τρόπο. 

 Δυνατότητα ανάληψης μεγαλύτερου κινδύνου που θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη. 

 Περισσότερη πληροφόρηση για θέματα ανάληψης κινδύνου και λήψης αποφάσεων. 

 Τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της διαχείρισης του επιχειρηματικού 

κινδύνου αναφέρονται κυρίως στη διαφωνία για το ποιος πρέπει να διαχειρίζεται τον κίνδυνο. Σε 

ένα όμως σημείο υπάρχει συμφωνία απ’ όλες τις πλευρές που διαχειρίζονται τον κίνδυνο, στο ότι 

δηλαδή αυτός θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχάς κατανοητός, να αξιολογηθεί, να γίνει αποδεκτός, και 

να ευθυγραμμιστεί με τη γενικότερη ανοχή του κινδύνου της επιχείρησης. [24] 
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5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΤΗΣ  

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές καλούνται όλο και πιο συχνά να καλύψουν μια ευρύτερη σειρά 

κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την απάτη, όπως: τα μεγάλα 

επενδυτικά έργα, η σύναψη συμβάσεων και η βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Ως 

απάτη γενικά ορίζεται κάθε συμπεριφορά με την οποία ένα άτομο προσδοκά να κερδίσει ένα μη 

σύννομο πλεονέκτημα σε βάρος κάποιου άλλου ατόμου. Βέβαια κατά περιόδους έχουν δοθεί και 

άλλοι ορισμοί στη λέξη απάτη και μέσα από όλες αυτές τις προσεγγίσεις έχει δημιουργηθεί μια 

θεωρητική εξίσωση που προσεγγίζει τον ορισμό της απάτης η οποία είναι : [15] 

 

Fraud (Απάτη) = Motive ( Κίνητρο)  + Means (Μέσα) + Opportunity (Ευκαιρία) 

 

 Η απάτη μπορεί να διαπραχθεί από εργαζομένους στο εσωτερικό μιας επιχείρησης αλλά 

και από τρίτους εκτός αυτής. Μπορεί επίσης να διαπραχθεί μέσω συνωμοσίας από ανθρώπους 

στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και εργαζόμενους εντός αυτής. 

 Η απάτη γενικά είναι : 

 Πολύπλοκη. Μπορεί να διενεργηθεί από κάποιον με πολύ εξειδικευμένες γνώσεις  αλλά 

επίσης και από κάποιον χωρίς καμιά εμπειρία και εξειδίκευση.  

 Απλή. Μια πολύ απλή απάτη, που συνηθίζεται, εμπεριέχει μόνο την παραποίηση 

εγγράφων.  

 Συνεχόμενη ή Στιγμιαία. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να κλέψει μία επιταγή ενώ 

κάποιος άλλος να κλέβει συστηματικά ένα συγκεκριμένο ποσό από τα ταμεία της 

επιχείρησης. 

 Προσεκτικά σχεδιασμένη. Σχεδιάζεται προσεκτικά με έμφαση στους ελέγχους που 

γίνονται τακτικά. 

 Μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα ποσά. Η λήψη συγκεκριμένου ποσού 

συνεχόμενα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τη διοίκηση. 

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί και από υψηλόβαθμα στελέχη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει 

η αντίληψη ότι τα ανώτερα στελέχη είναι υπεράνω πάσης υποψίας. 

 Πράξεις που συνδέονται με την απάτη είναι:  

 Η κλοπή 
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 Η δωροδοκία  

 Η παραποίηση  

 Η συνωμοσία  

 Η απάτη μπορεί να συμβεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Σύμφωνα με την 

παραπάνω εξίσωση προκύπτει ότι αν ένα άτομο που αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, 

διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, έχει την ευκαιρία και τη συνεργασία κάποιου άλλου ατόμου 

που θα αποκρύψει την πράξη του, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να διαπράξει ένα τέτοιο 

αδίκημα. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα 

του ατόμου, ο χαρακτήρας και η ψυχολογία του.  

 Ο εσωτερικός ελεγκτής στην προκειμένη περίπτωση έχει την ευθύνη για την αποτροπή 

της απάτης. Έτσι ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ελέγχει αν υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι της 

επιχείρησης, αν υπάρχουν γραπτοί περιορισμοί που να περιγράφουν περιορισμένες 

δραστηριότητες και αν υπάρχουν πολιτικές και πρακτικές για την παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων . 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην εξακρίβωση της 

απάτης και θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι ικανός 

να προσδιορίσει τις μεθόδους και τις μορφές απάτης. Τέλος πρέπει να κάνει μελέτη και 

διερεύνηση της πιθανής απάτης και να μπορεί να εντοπίσει με τη βοήθεια ειδικών τον ή τους 

υπαίτιους για την απάτη. 

 Ιδιαίτερη δυσκολία όμως σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Ernst & Young, παρατηρείται 

στην εύρεση και πρόσληψη στελεχών με εξειδίκευση στους τομείς ελέγχου πληροφοριακών 

συστημάτων, απάτης και επιχειρηματικού και λειτουργικού κινδύνου. 

 Τα κύρια συμπεράσματα της παγκόσμιας έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε 138 

υπευθύνους εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλες επιχειρήσεις από 24 χώρες, έδειξαν ότι από τη μια 

πλευρά, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στο επάγγελμα των εσωτερικών ελεγκτών τα τελευταία χρόνια, ενώ 

ταυτόχρονα οι εσωτερικοί ελεγκτές καλούνται όλο και πιο συχνά να καλύψουν μια ευρύτερη 

σειρά κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την απάτη. Η έρευνα έδειξε 

ότι  περισσότερο από το 30% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν διαθέτουν 

εκπαιδευμένο προσωπικό στην πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης. 
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 Επίσης χρειάζεται σημαντική αναδιοργάνωση στις ομάδες εσωτερικού ελέγχου 

προκειμένου: α) να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) να αποκτήσουν 

επάρκεια γνώσεων διαχείρισης και αντιμετώπισης συνολικά των επιχειρηματικών και 

λειτουργικών κινδύνων και γ) να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες των 

εκάστοτε εμπλεκομένων (μέτοχοι, διοίκηση, πιστωτές, πελάτες κλπ.) έχοντας εμπιστοσύνη στον 

εσωτερικό έλεγχο για το λόγο ότι αυτός είναι που προσθέτει αξία και κύρος στον κάθε 

οικονομικό οργανισμό.  
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6. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κάθε πρότυπο ελέγχου ή κινδύνου παρέχει έναν τρόπο που μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε την οντότητα και τη λειτουργία των οργανισμών. Μέσω της ομαδοποίησης 

ορισμένων λειτουργιών (ή και ελέγχων), «υπογραμμίζονται» οι κρισιμότερες εξ’ αυτών. Τα 

κριτήρια που προβλέπουν τα συγκεκριμένα πλαίσια της ελεγκτικής διαδικασίας αποτελούν τη 

βάση για την κατανόηση του ελέγχου εντός μιας επιχείρησης και κυρίως για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του ίδιου του ελέγχου. Είναι μια μεθοδική προσέγγιση για την εξακρίβωση 

της επάρκειας της ελεγκτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και αποτελούν 

βασικό εργαλείο για τη διεύθυνση και τους ελεγκτές στο έργο της αξιολόγησης, αφού τους 

παρέχουν μια συνολική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, της λειτουργίας, των ελλείψεων και 

των αδυναμιών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα πιο διαδεδομένα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου 

και διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου. 

6.1 C.O.S.O. (COMMITTEE  OF  SPONSORING  ORGANIZATIONS  OF  
THE  TREADWAY COMMISSION) INTERNAL CONTROL 
FRAMEWORK 

6.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ C.O.S.O. 

 Το C.O.S.O.  (Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  

Commission), δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1985, με στόχο την υποστήριξη της 

Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης της  Ψευδούς  Οικονομικής  Πληροφόρησης (National 

Commission  on  Fraudulent  Financial  Reporting). Η Επιτροπή αυτή  ήταν μια ανεξάρτητη 

πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, η οποία αφενός μελέτησε τους αιτιώδεις παράγοντες που 

μπορούν να οδηγήσουν στη ψευδή υποβολή οικονομικών αναφορών και αφετέρου ανέπτυξε τις 

ανάλογες πληροφορίες και συστάσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τους ανεξάρτητους 

ελεγκτές τους και το SEC (Securities and Exchange Commission). Συνέτεινε στην μεταρρύθμιση 

πολλών κανονιστικών πλαισίων (regulators) και οι επιστημονικές διαπιστώσεις της αποτέλεσαν 

αντικείμενο εκπαίδευσης στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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Accounting Association), το Αμερικανικό Ίδρυμα Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών 

(American  Institute  of  Certified  Public  Accountants),  τους  Διεθνείς  Οικονομικούς 

Υπαλλήλους Ανωτέρου Επιπέδου (Financial Executives International), το Ίδρυμα Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), και την Εθνική Ένωση Λογιστών (National Association 

of Accountants), η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Διοικητικών Λογιστών 

(Institute of Management Accountants). Η Επιτροπή ήταν πλήρως ανεξάρτητη από  τις  

υποστηρικτικές της οργανώσεις,  ενώ  σ’  αυτή  συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τη 

βιομηχανία, τη δημόσια λογιστική, τις εταιρίες επενδύσεων και το Χρηματιστήριο της  Νέας 

Υόρκης. 

 Η “Επιτροπή” COSO ανέπτυξε το 1992  ένα ειδικό πρότυπο ελέγχου (Internal Control 

- Integrated Framework). Οι πιο γνωστοί και έγκυροι οργανισμοί, συνέθεσαν τις απόψεις τους 

σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και διαμόρφωσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το 

γνωστικό αντικείμενο με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο. 

 Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αυτό αποτελείται από 4 τόμους. Ο πρώτος περιλαμβάνει μια 

περίληψη προς τα εκτελεστικά στελέχη, τα διοικητικά συμβούλια και τους νομοθέτες. O 

δεύτερος τόμος παρουσιάζει το πλαίσιο, ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο, και καθορίζει τα κριτήρια 

με τα οποία η διοίκηση, το συμβούλιο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

αξιολογήσουν τα συστήματα ελέγχου. O τρίτος τόμος αποτελεί ένα συμπληρωματικό έγγραφο 

που παρέχει οδηγίες στους οργανισμούς οι οποίοι δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο για την προετοιμασία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Ο 

τέταρτος τόμος περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης τα οποία αναδεικνύουν τα στοιχεία που 

μπορούν να είναι χρήσιμα στην πραγματοποίηση της αξιολόγησης ενός Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 Τo  COSO framework,  έχει υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον 

εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγματικό κριτήριο, με βάση 

το οποίο οι οργανώσεις μετρούν  την  αποτελεσματικότητα  των Συστημάτων  Εσωτερικού 

τους Ελέγχου. Είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου καθώς αποτελεί 

ένα δυναμικό και εξελισσόμενο  μοντέλο,  το  οποίο  συχνά  εμπλουτίζεται ανάλογα με τις  

εισηγήσεις  που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η ίδια η Επιτροπή μάλιστα, λόγω των 

αλλαγών που σημειώνονται στις διεθνείς αγορές, συχνά εκδίδει αναφορές που περιλαμβάνουν 

υποδείξεις και συστάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το βασικό πλαίσιο. 
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Στα μέσα του 2006, η επιτροπή Treadway έδωσε στο κοινό την έκθεση της με τίτλο 

Internal Contrοl over Financial reporting Guidance for Smaller Public Companies, σε μια 

προσπάθεια να υποβοηθήσει τις μικρότερες οικονομικές μονάδες να εφαρμόσουν τις αρχές και 

κατευθύνσεις που καθιέρωνε η αρχική έκθεση του 1992, C.O.S.O. Ιnternal Control Framework. 

Η έκθεση αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της εργασίας. 

6.1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ C.O.S.O.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος σύμφωνα με την επιτροπή του C.O.S.O. [44] ορίζεται ως μια 

διαδικασία που επηρεάζεται από τα άτομα της οντότητας, σχεδιασμένη για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Ο ορισμός είναι ευρύς και καλύπτει όλες τις πτυχές του ελέγχου μιας 

επιχείρησης, διευκολύνει όμως μια κατευθυνόμενη εστίαση σε συγκεκριμένους στόχους. Ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από πέντε συσχετισμένα συστατικά, τα οποία είναι έμφυτα στον 

τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης. Τα συστατικά στοιχεία συνδέονται, και 

χρησιμεύουν ως κριτήρια για να καθορίσουν εάν το σύστημα είναι αποτελεσματικό ή όχι. 

 Ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο είναι ο ακόλουθος: 

«Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία διεργασία η οποία διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο, 

τη διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό του οργανισμού, σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει τη 

λογική διαβεβαίωση αναφορικά με την επίτευξή των αντικειμενικών στόχων στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

1. αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

2. αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

3. συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». 

Ο παραπάνω ορισμός απεικονίζει ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες: 

 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διεργασία. Είναι ένα μέσο προς το τέλος, όχι το τέλος το 

ίδιο. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζεται από τους ανθρώπους. Δεν συνιστά μόνο πολιτικές, 

εγχειρίδια και πρότυπα, αλλά άτομα σε κάθε επίπεδο του οργανισμού. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αναμένεται ή διεξάγεται για να παρέχει μόνο λογική διαβεβαίωση 

και όχι απόλυτη διαβεβαίωση, στη διοίκηση της οντότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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 Ο εσωτερικός έλεγχος συνδέεται με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων σε μια ή 

περισσότερες διαφορετικές, όμως επικαλυπτόμενες κατηγορίες. 

6.1.3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Στην αναφορά COSO, περιγράφονται οι συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται ο 

εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται όχι σαν µια απλή οικονομική λειτουργία, 

αλλά σαν µια διαδικασία σχεδιασμένη για να παρέχει ουσιαστική ασφάλεια στην επιχείρηση 

αναφορικά µε την αξιοπιστία των υπαρχουσών οικονομικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που 

βοηθούν στην εύρυθμη υιοθέτηση και αποδοτικότερη λειτουργία του είναι: 

1. το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (The control environment), 

2. η εκτίμηση του κινδύνου (Risk assessment), 

3. οι ελεγκτικές δραστηριότητες (Control activities), 

4. η πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and Communication), και 

5. η παρακολούθηση και ο έλεγχος (Monitoring). 

 Οι πέντε αυτές συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου αλληλοσυσχετίζονται και απορρέουν 

από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση διοικεί την επιχείρηση. Οι συνιστώσες αυτές 

απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Οι συνιστώσες του πλαισίου 

όπως φαίνονται στο σχήμα 

αναφέρονται στις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

 Παρακολούθηση και    

έλεγχος 

 Πληροφόρηση και 

επικοινωνία 

 Ελεγκτικές 

δραστηριότητες 

 Εκτίμηση του 

κινδύνου 

 Περιβάλλον ελέγχου 

Σχήμα 8: Οι συνιστώσες του πλαισίου C.O.S.O. Πηγή COSO, 1992. 
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 Οι συγκεκριμένες συνιστώσες λειτουργούν για να δημιουργήσουν τη βάση ενός 

ισχυρού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, μέσω της συμμετέχουσας ηγεσίας, 

των κοινών αξιών και μιας κουλτούρας που δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα για τον έλεγχο. Οι 

διάφοροι κίνδυνοι προσδιορίζονται και αξιολογούνται συνήθως σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

και μέσα απ’ όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες ελέγχου και οι συναφείς 

με αυτές μηχανισμοί, είναι προσχεδιασμένοι για να εξετάσουν και να ελαχιστοποιήσουν τους 

σημαντικούς κινδύνους. Οι κρίσιμες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των  κινδύνων  και  την  

επίτευξη  των επιχειρησιακών  στόχων,  διαβιβάζονται  μέσω συγκεκριμένων καναλιών προς 

τα επάνω, προς τα κάτω και προς όλη την επιχείρηση. Το σύστημα  του  εσωτερικού  

ελέγχου  επανεξετάζεται  σε  συνεχή  βάση,  ενώ  τα  τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, 

εξετάζονται έγκαιρα και διεξοδικά.  

 

H σχέση μεταξύ των αντικειμενικών στόχων και των συνιστωσών 

 

 Μεταξύ των στόχων, τους οποίους μια οντότητα επιδιώκει να επιτύχει και τις συνιστώσες, 

που αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι, υπάρχει μια άμεση σχέση. Η 

σχέση μπορεί να απεικονιστεί από μια τρισδιάστατη μήτρα, που παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Στο 

σχήμα αυτό, οι τρεις κατηγορίες στόχων, δηλαδή οι λειτουργίες, οι χρηματοοικονομικές 

αναφορές και η συμμόρφωση, αντιπροσωπεύονται από τις κάθετες στήλες. Οι πέντε συνιστώσες 

αντιπροσωπεύονται από τις σειρές και οι μονάδες ή οι δραστηριότητες της οντότητας, τις οποίες 

αφορά ο εσωτερικός έλεγχος, απεικονίζονται από την τρίτη διάσταση της μήτρας: 

 91

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σχήμα 9: Σχέση αντικειμενικών στόχων και συνιστωσών εσωτερικού ελέγχου. 
Πηγή C.O.S.O. 

 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, κάθε συνιστώσα τέμνει και τις τρεις κατηγορίες 

στόχων. Ομοίως, εξετάζοντας τις κατηγορίες των στόχων παρατηρούμε ότι και οι πέντε 

συνιστώσες σχετίζονται η μία με την άλλη. Λαμβάνοντας για παράδειγμα μια κατηγορία στόχων, 

αυτήν που αφορά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών παρατηρούμε ότι 

και οι πέντε συνιστώσες έχουν επίπτωση στην κατηγορία αυτή και είναι σημαντικές στην 

επίτευξή τους. Είναι γνωστό ότι ο εσωτερικός έλεγχος σχετίζεται με ολόκληρη την επιχείρηση ή 

με κάποιο τμήμα αυτής. Η συγκεκριμένη σχέση απεικονίζεται από την τρίτη διάσταση, η οποία 

αντιπροσωπεύει τις θυγατρικές, τμήματα ή άλλες επιχειρησιακές μονάδες, λειτουργικές και 

άλλες δραστηριότητες όπως η αγορά, η παραγωγή και το μάρκετινγκ.  

 

Αποτελεσματικότητα του ελέγχου 

 

 Σύμφωνα με το πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται αποτελεσματικός σε κάθε μια 

από τις τρεις κατηγορίες στόχων, εάν το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση έχουν τη λογική 
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διαβεβαίωση ότι: 

 κατανοούν το βαθμό στον οποίο οι λειτουργικοί στόχοι της οντότητας επιτυγχάνονται, 

 οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται αξιόπιστα, 

 υπάρχει συμμόρφωση με τους κατάλληλους νόμους και κανονισμούς. 

 Το να προσδιορισθεί εάν ένα συγκεκριμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

"αποτελεσματικό'' αποτελεί μια υποκειμενική κρίση που απορρέει από την αξιολόγηση των πέντε 

κριτηρίων (συσιστωσών), εάν αυτά υφίστανται και λειτουργούν αποτελεσματικά. Η 

αποτελεσματική λειτουργία τους παρέχει τη λογική διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη μιας ή 

περισσότερων από τις δηλωμένες κατηγορίες στόχων. Κατά συνέπεια, οι συνιστώσες, στις οποίες 

αναφερθήκαμε προηγουμένως, αποτελούν επίσης αδιαμφισβήτητα κριτήρια για τον 

αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. 

 Παρότι και τα πέντε κριτήρια πρέπει να πληρούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε 

συνιστώσα πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ή ακόμα και στο ίδιο επίπεδο, σε διαφορετικές 

οντότητες. Επειδή οι έλεγχοι μπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλους σκοπούς, οι έλεγχοι σε μια 

συνιστώσα μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό των ελέγχων που κανονικά μπορεί να υπάρχει 

σε διαφορετική συνιστώσα. Για παράδειγμα η συνιστώσα της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

στη συνιστώσα των ελεγκτικών Διαδικασιών. Επιπλέον, οι έλεγχοι μπορούν να διαφέρουν 

ανάλογα με το βαθμό με τον οποίο απευθύνονται σε έναν ιδιαίτερο κίνδυνο, έτσι ώστε οι 

συμπληρωματικοί έλεγχοι, ο κάθε ένας με την περιορισμένη του επίδραση, να μπορούν 

σωρευτικά να είναι ικανοποιητικοί. 

 Οι συνιστώσες λοιπόν και τα κριτήρια ισχύουν για ένα ολόκληρο Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου, ή για μια ή περισσότερες κατηγορίες στόχων. Κατά την εξέταση οποιασδήποτε 

κατηγορίας όπως για παράδειγμα στους ελέγχους υποβολής των χρηματοοικονομικών αναφορών,  

πρέπει να ικανοποιούνται και τα πέντε κριτήρια προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών αναφορών είναι αποτελεσματικός. 

 Στη συνέχεια γίνεται μια πιο αναλυτική περιγραφή των πέντε συνιστωσών του 

εσωτερικού ελέγχου. 

6.1.3.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL ENVIRONMENT) 

 Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί τη βάση για τις υπόλοιπες συνιστώσες του πλαισίου και 
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περιλαμβάνει τις στάσεις, τις ικανότητες, την ευσυνειδησία, και τις ενέργειες του προσωπικού 

μιας οντότητας και ειδικά της διοίκησης του, με δεδομένο ότι οι ενέργειες αυτές έχουν 

επιπτώσεις στη γενικότερη λειτουργία και τον έλεγχο της επιχείρησης. Θέτει το γενικότερο 

πνεύμα του οργανισμού επηρεάζοντας τη συνείδηση των ατόμων για τον έλεγχο.  

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον ελέγχου ενός οργανισμού είναι οι 

παρακάτω [40]: 

 Ακεραιότητα και ηθικές αξίες 

 Δέσμευση για ικανότητα 

 Συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου 

 Φιλοσοφία και τρόπος λειτουργίας της διοίκησης 

 Οργανωτική δομή 

 Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

 Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων 

 

Ακεραιότητα και ηθικές αξίες. Η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία 

του περιβάλλοντος ελέγχου και επηρεάζουν το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και την παρακολούθηση 

των συνιστωσών του εσωτερικού ελέγχου. Η ακεραιότητα αποτελεί προαπαιτούμενο της ηθικής 

συμπεριφοράς σε όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η διοίκηση 

μπορεί να προωθήσει την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες στον οργανισμό θέτοντας 

ρεαλιστικούς στόχους απόδοσης, απομακρύνοντας ή μειώνοντας τα κίνητρα για ανήθική ή 

παράνομη συμπεριφορά και παρέχοντας ηθική καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

ύπαρξης γραπτού κώδικα δεοντολογίας και της διασφάλισης ότι αυτός μεταβιβάζεται επαρκώς 

και ακολουθείται από όλα τα μέλη του οργανισμού. Η ύπαρξη ωστόσο ενός κώδικα δεοντολογίας 

και η τεκμηρίωση ότι αυτός είναι γνωστός στον οργανισμό, δεν παρέχει τη διαβεβαίωση ότι 

ακολουθείται από το προσωπικό. Η συμμόρφωση με τα ηθικά πρότυπα διασφαλίζεται πρωτίστως 

με τις δράσεις και τα παραδείγματα της ανώτατης διοίκησης. 

 

Δέσμευση για ικανότητα. H ικανότητα συνίσταται στη γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται 

για την επιτέλεση των στόχων των εργασιών των ατόμων. Η διοίκηση πρέπει να προσδιορίσει τα 

επίπεδα ικανότητας για τις ιδιαίτερες εργασίες και να τα μεταφράσει στις απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ύπαρξή επίσημων ή ανεπίσημων περιγραφών 
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των θέσεων εργασίας. Ωστόσο οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες εξαρτώνται από τη 

νοημοσύνη, την κατάρτιση και την εμπειρία των ατόμων. Μεταξύ των πολλών παραγόντων που 

πρέπει να εξετάζονται στην ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας περιλαμβάνονται η φύση 

και ο βαθμός κρίσης που εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη εργασία. 

 

Συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου. Το διοικητικό συμβούλιο και 

η επιτροπή ελέγχου επηρεάζουν σημαντικά τη συνείδηση του οργανισμού για τον έλεγχο και 

πρέπει να ασκούν τις έμπιστες αρμοδιότητες τους με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 

παρακολουθώντας με ενεργό τρόπο τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου και της 

επιτροπής ελέγχου είναι οι ακόλουθοι: 

 Η ανεξαρτησία από την διεύθυνση. 

 Η εμπειρία και το ηθικό ανάστημα των μελών του. 

 Η έκταση της συμμετοχής και η διερεύνηση των δραστηριοτήτων της οντότητας. 

 Η καταλληλότητα των δράσεων τους. 

 Ο βαθμός στον οποίο εγείρονται και επιλύονται δύσκολά ερωτήματα με τη διεύθυνση. 

 Η αλληλεπίδρασή τους με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. 

 

Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης. Η φιλοσοφία της διοίκησης και το ύφος 

λειτουργίας της επηρεάζουν τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης. Μια οντότητα που 

αναλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους με επιτυχία, μπορεί να έχει μια διαφορετική προοπτική 

στον εσωτερικό έλεγχο σε σχέση με μία άλλη οντότητα που έχει αντιμετωπίσει σκληρές 

οικονομικές ή ρυθμιστικές συνέπειες ως αποτέλεσμα επικίνδυνων εγχειρημάτων. Μια ανεπίσημα 

διοικούμενη εταιρία μπορεί να ελέγξει τις λειτουργίες σε ένα μεγάλο μέρος μέσω της 

προσωπικής επαφής με τους βασικούς διευθυντές. Σε εταιρίες διοικούμενες με πιο επίσημες 

διαδικασίες, μεγαλύτερο ενδιαφέρον μπορεί να δοθεί στις έγγραφες υποδείξεις για την εφαρμογή 

πολιτικών και των δεικτών απόδοσης. Άλλα στοιχεία φιλοσοφίας της διοίκησης και του ύφους 

λειτουργίας περιλαμβάνουν τη στάση απέναντι στις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη 

συντηρητική ή επιθετική επιλογή από τις διαθέσιμες εναλλακτικές λογιστικές αρχές, την 

ευσυνειδησία και το συντηρητισμό με τον οποίο οι λογιστικές εκτιμήσεις αναπτύσσονται, και τη 

στάση απέναντι στην επεξεργασία δεδομένων, τις λογιστικές λειτουργίες και το προσωπικό. 
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Η οργανωτική δομή. Η οργανωτική δομή της οντότητας παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 

δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων της οντότητας σχεδιάζονται, εκτελούνται, 

ελέγχονται και παρακολουθούνται. Η καθιέρωση μιας σχετικής οργανωτικής δομής περιλαμβάνει 

την εξέταση των βασικών τομέων αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και την καθιέρωση των 

κατάλληλων γραμμών υποβολής αναφορών. Η καταλληλότητα της οργανωτικής δομής μιας 

οντότητας εξαρτάται, εν μέρει, από το μέγεθός και τη φύση των δραστηριοτήτων της. 

Παράγοντες όπως το επίπεδο της τεχνολογίας στον τομέα της βιομηχανίας όπου 

δραστηριοποιείται η οντότητα ή οι εξωτερικές επιδράσεις, όπως αυτή των νομοθετικών πλαισίων, 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της οργανωτικής δομής. 

 

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Περιλαμβάνει την ανάθεση της αρμοδιότητας και της 

ευθύνης για τις λειτουργικές δραστηριότητες, και την καθιέρωση των σχέσεων της υποβολής 

εκθέσεων και των πρωτοκόλλων εξουσιοδότησης. Περιλαμβάνει επίσης το βαθμό στον οποίο τα 

άτομα ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την πρωτοβουλία στην αντιμετώπιση των ζητημάτων 

και την επίλυση των προβλημάτων, καθώς και τα όρια της αρμοδιότητας τους. Εξετάζει 

παράλληλα τις πολιτικές, περιγράφοντας τις κατάλληλες επιχειρησιακές πρακτικές, τη γνώση και 

την εμπειρία του βασικού προσωπικού καθώς και τους πόρους που παρέχονται για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Τέλος εντοπίζει τις πολιτικές και τη χρήση της επικοινωνίας με κύριο 

σκοπό τη διασφάλιση, ότι το σύνολο του προσωπικού έχει κατανοήσει τους στόχους της 

οντότητας, γνωρίζοντας πως οι εξατομικευμένες ενέργειες αλληλοσυσχετίζονται και συμβάλλουν 

στους στόχους αυτούς και αναγνωρίζοντας επιπλέον το βαθμό και το επίπεδο ευθύνης του. 

 

Οι πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. Οι πρακτικές των ανθρωπίνων 

πόρων μεταφέρουν το μήνυμα στους εργαζομένους αναφορικά με τα αναμενόμενα επίπεδα 

ακεραιότητας, ηθικής συμπεριφοράς και ικανοτήτων. Οι πρακτικές αυτές σχετίζονται με την 

πρόσληψη, την κατεύθυνση, την αξιολόγηση, τη συμβουλευτική, την προώθηση, τις αμοιβές και 

τις διορθωτικές δράσεις. Για παράδειγμα, πρότυπα για την πρόσληψη των ικανότερών ατόμων 

και πολιτικές που περιλαμβάνουν διαδικασίες αναλυτικών συνεντεύξεων δείχνουν τη δέσμευση 

της εταιρίας προς τα ικανά άτομα αλλά και στο σύνολο των ανθρώπων που την απαρτίζουν. 
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6.1.3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK ASSESSMENT) 

 Κάθε οντότητα αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους που προέρχονται από εξωτερικές και 

εσωτερικές πηγές οι οποίοι πρέπει να εκτιμηθούν. Βασική προϋπόθεση στην αξιολόγηση του 

κινδύνου αποτελεί η καθιέρωση στόχων, που συνδέονται με διαφορετικά επίπεδα της οντότητας 

και είναι εσωτερικά συνεπείς. Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση 

των κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων, δημιουργώντας μια βάση όσον 

αφορά τον τρόπο διαχείρισής τους. Επειδή λοιπόν οι οικονομικές, βιομηχανικές, ρυθμιστικές και 

επιχειρηματικές συνθήκες θα συνεχίσουν να αλλάζουν, χρειάζονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί 

για την αναγνώριση και το χειρισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις αναμενόμενες αλλαγές. 

 Οι κυριότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αλλαγές είναι: 

 Αλλαγές στο λειτουργικό (επιχειρησιακό) περιβάλλον. Ένα διαφοροποιημένο ρυθμιστικό ή 

οικονομικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις και 

σημαντικά διαφορετικούς κινδύνους. 

 Νέο προσωπικό. Ανώτερα στελέχη, νέα σε μια οντότητα, πιθανώς να μη μπορούν να 

κατανοήσουν την κουλτούρα του οργανισμού ή μπορεί να εστιάζονται απλώς στους 

στόχους απόδοσης και όχι στον εσωτερικό έλεγχο. 

 Νέα ή βελτιωμένα συστήματα πληροφοριών. Σημαντικές ή ραγδαίες αλλαγές στα 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να αλλάξουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

 Ταχεία ανάπτυξη. Όταν οι λειτουργίες επεκτείνονται σημαντικά και γρήγορα τα 

υπάρχοντα συστήματα μπορεί να πιεστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ασφαλιστικοί 

μηχανισμοί να καταρρεύσουν. 

 Νέα τεχνολογία. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία ή τα 

πληροφοριακά συστήματα μπορεί να αλλάξει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

 Νέες γραμμές προϊόντων ή δραστηριότητες. Η είσοδος της επιχείρησης σε νέες 

δραστηριότητες ή προϊόντα που είναι άγνωστα για την επιχείρηση μπορεί να 

δημιουργήσει νέους κινδύνους για τον οργανισμό. 
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 Η εταιρική αναδιάρθρωση. Οι αναδιαρθρώσεις μπορεί να συνοδεύονται από μειώσεις του 

προσωπικού, να επιφέρουν αλλαγές στην επίβλεψη και τον διαχωρισμό των καθηκόντων 

και να μεταβάλουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο. 

 Ξένες επιχειρήσεις. Η επέκταση σε ξένες αγορές ή η απόκτηση ξένων επιχειρήσεων 

εγκυμονεί νέους και μοναδικούς κινδύνους που η διοίκηση πρέπει να διερευνήσει. 

6.1.3.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL ACTIVITIES) 

Οι δραστηριότητες του ελέγχου αποτελούν πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν 

στη διασφάλιση ότι, οι οδηγίες της διοίκησης εκτελούνται και ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη των 

στόχων της οντότητας. Οι δραστηριότητες του ελέγχου εμφανίζονται σε όλη την οργάνωση, σε 

όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες. Περιλαμβάνουν ένα φάσμα διαφορετικών 

δραστηριοτήτων όπως εγκρίσεις, επαληθεύσεις, συμφωνίες, αναθεωρήσεις της λειτουργικής 

απόδοσης και διαχωρισμό των καθηκόντων. 

6.1.3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (INFORMATION & 
COMMUNICATION) 

Τα πληροφοριακά συστήματα παράγουν τις αναφορές, που περιέχουν τις επιχειρησιακές, 

οικονομικές και τις σχετικές με την συμμόρφωση πληροφορίες, οι οποίες ενισχύουν τη διοίκηση 

και τον έλεγχο της επιχείρησης. Τα συστήματα αυτά εντοπίζουν όχι μόνο τα εσωτερικά 

παραγόμενα δεδομένα, αλλά και τις πληροφορίες για τα εξωτερικά γεγονότα, τις δραστηριότητες 

και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την επίκαιρη πάντα λήψη επιχειρησιακών 

αποφάσεων και τις εξωτερικές αναφορές. Η αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει να ρέει σε όλα 

τα τμήματα του οργανισμού. Όλο το προσωπικό πρέπει να λαμβάνει το σαφές μήνυμα, από την 

κορυφή της διοίκησης, ότι οι ευθύνες του ελέγχου πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά. Πρέπει 

επίσης να κατανοήσει το ρόλο του στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και το πώς 

οι μεμονωμένες δραστηριότητες σχετίζονται μεταξύ τους. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει τα μέσα 

για την άμεση προώθηση των σημαντικών πληροφοριών προς τα ανώτερα τμήματα της 

οργάνωσης. Αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει να υπάρχει επίσης και με τα εξωτερικά 

συμβαλλόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι ρυθμιστικές αρχές και οι μέτοχοι. 
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6.1.3.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) 

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρακολουθούνται ανελλιπώς. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω συνεχόμενων δραστηριοτήτων παρακολούθησης ή ξεχωριστών 

αξιολογήσεων ή έναν συνδυασμό και των δύο. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τη συνήθη 

διοίκηση και τις δραστηριότητες επίβλεψης όπως και όλες τις λοιπές δράσεις που αναλαμβάνει 

το προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Το εύρος και η συχνότητα των ξεχωριστών 

αξιολογήσεων βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση των κινδύνων και στην αποτελεσματικότητα των 

συνεχόμενων διαδικασιών παρακολούθησης. Οι ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να 

αναφέρονται αρμοδίως στον οργανισμό και όλα τα σοβαρά θέματα να γνωστοποιούνται στην 

ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο. 

6.2 GUIDANCE ON CONTROL – THE CANADIAN INSTITUTE OF 
CHARTERED ACCOUNTANTS (COCO) 

6.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ C.O.CO. 

 Το πλαίσιο C.O.CO. αναπτύχθηκε από το Καναδικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών 

(C.I.C.A.) και αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο ελέγχου. Το παρόν πλαίσιο απευθύνεται 

στα άτομα που είναι υπεύθυνα ή άμεσα ενδιαφερόμενα για τον έλεγχο των οργανισμών όπως 

είναι τα διοικητικά συμβούλια, τα λοιπά σώματα διακυβέρνησης, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, 

τα στελέχη πρώτης γραμμής, οι ιδιοκτήτες, οι επενδυτές και οι δανειστές των οργανισμών αλλά 

και οι ελεγκτές. 

 Σκοπός του πλαισίου είναι η παροχή βοήθειας για τη βελτίωση του ελέγχου των 

οργανισμών. Περιγράφει λοιπόν και ορίζει τον έλεγχο καθορίζοντας μια σειρά κριτηρίων για την 

αποτελεσματικότητά του, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ένα πλαίσιο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και αλλαγή του ελέγχου. 

 Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία ενός 

οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων των πόρων του, των συστημάτων, των διαδικασιών, της 

κουλτούρας, της δομής και της αποστολής), τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξή των 

αντικειμενικών στόχων του οργανισμού. Οι αντικειμενικοί αυτοί στόχοι περιλαμβάνονται σε μια 

ή περισσότερες από τις ακόλουθες γενικότερες κατηγορίες [40]: 
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 Στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών, οι οποίες περιλαμβάνουν 

στόχους του οργανισμού όπως η εξυπηρέτηση των πελατών, η φύλαξη και αποδοτική 

χρήση των πόρων, η κερδοφορία και η ικανοποίηση των κοινωνικών υποχρεώσεων, 

 Στην αξιοπιστία των εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών, περιλαμβάνοντας σκοπούς 

που σχετίζονται με θέματα όπως, η τήρηση των κατάλληλων λογιστικών αρχείων και η 

αξιοπιστία της πληροφορίας που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό και δημοσιεύεται 

για τα τρίτα μέρη. Περιλαμβάνει την προστασία των αρχείων από δύο τύπους απάτης, 

δηλαδή την απόκρυψη κλοπών και την παραποίηση των αποτελεσμάτων, 

 Στη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, ρυθμίσεις και εσωτερικές πολιτικές 

περιλαμβάνοντας σκοπούς που σχετίζονται με την διασφάλισή ότι οι υποθέσεις του 

οργανισμού διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές 

υποχρεώσεις και τις εσωτερικές πολιτικές. 

 Ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός στο βαθμό που παρέχει τη λογική διαβεβαίωση ότι ο 

οργανισμός θα επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους αξιόπιστα. Ο έλεγχος οφείλει να 

καλύπτει την αναγνώριση και την εξάλειψη του κινδύνου. Οι κίνδυνοι όπως προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο διαχείρισης δεν περιλαμβάνουν μόνο τους γνωστούς κινδύνους που σχετίζονται με την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων αλλά και δύο περισσότερο θεμελιώδεις κινδύνους για τη 

βιωσιμότητα και την επιτυχία του οργανισμού: 

1. την αποτυχία του οργανισμού να διατηρήσει την δυνατότητα αναγνώρισης και 

εκμετάλλευσης των ευκαιριών. 

2. την αποτυχία του οργανισμού να διατηρήσει την ικανότητα αντιμετώπισης και 

υιοθέτησης των απροσδόκητων κινδύνων, ευκαιριών και λήψης αποφάσεων στη 

βάση ενδείξεων και απουσίας βεβαιωμένων πληροφοριών. 

Οι παρακάτω έννοιες είναι σημαντικές για την κατανόηση της φύσης του ελέγχου [40]: 

1. Ο έλεγχος επηρεάζεται από τα άτομα που στελεχώνουν τον οργανισμό 

περιλαμβάνοντας το διοικητικό συμβούλιο (ή το ισοδύναμο του), την διεύθυνση 

και το λοιπό προσωπικό. 

2. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα, είτε εξατομικευμένα είτε ομαδικά για την επίτευξη 

των στόχων, πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματικότητα του 

ελέγχου που υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων αυτών. 

3. Οι οργανισμοί βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και προσαρμογή. Οι 
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οργανισμοί προσαρμόζονται συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Προκειμένου λοιπόν ο έλεγχός να 

είναι αποτελεσματικός, τα στοιχειά ελέγχου ενός οργανισμού πρέπει να 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους, να είναι συνεπή μεταξύ τους, να έχουν τη 

δυνατότητα μεταβολής και να προσαρμόζονται. 

4. Ο έλεγχος αναμένεται να παρέχει μόνο λογική και όχι απόλυτη διαβεβαίωση. 

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους η απόλυτη διαβεβαίωση δεν είναι 

εφικτή ακόμη και εάν δοθεί η δέουσα φροντίδα και επιμέλεια. Αρχικά, υπάρχουν 

εγγενείς περιορισμοί στον έλεγχο. Αυτοί περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις 

αποτυχημένων κρίσεων στη λήψη αποφάσεων, την κατάρρευση των λειτουργιών 

λόγω ανθρώπινου λάθους, την καταστρατήγηση των δραστηριοτήτων ελέγχου 

λόγω της συνομωσίας δύο ή περισσοτέρων ατόμων και την καταπάτηση του 

ελέγχου από τη διεύθυνση. Επίσης, στο σχεδιασμό του ελέγχου των οργανισμών 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι συλλογισμοί κόστους-οφέλους. Το κόστος του 

ελέγχου πρέπει να ισορροπείται με τα οφέλη περιλαμβάνοντας και τους κινδύνους 

τους οποίους έχει προβλεφθεί να διαχειριστεί. Οι αποφάσεις σχεδιασμού λοιπόν 

περιλαμβάνουν την αποδοχή κάποιου βαθμού κινδύνου από τη στιγμή που τα 

αποτελέσματα ή οι ενέργειες δεν μπορούν να προγραμματισθούν με απόλυτη 

ακρίβεια. 

5. Ο αποτελεσματικός έλεγχος απαιτεί τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ: 

 της αυτονομίας και της ολοκλήρωσης (η διατήρηση της ισορροπίας 

περιλαμβάνει συχνά την εναλλαγή ρόλων μεταξύ της συγκέντρωσης και της 

αποκέντρωσης και μεταξύ της επιβολής περιορισμών στην επίτευξη συνέπειας 

και της παραχώρησης ελευθερίας δράσης) και  

 του κατεστημένου και της υιοθέτησης της αλλαγής (η διατήρηση της 

ισορροπίας συχνά περιλαμβάνει επίσης την εναλλαγή ρόλων μεταξύ της 

απαίτησης για μεγαλύτερη συνέπεια στην ανάκτηση αποδοτικότητας και τη 

μεγαλύτερη αποδοχή της επερχόμενης αλλαγής). 
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Διάκριση ελέγχου – διεύθυνσης 

 

 Η αξιολόγηση του ελέγχου αποτελεί απαραίτητα μια αξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο ένας οργανισμός διευθύνεται. Ωστόσο, έλεγχο δεν συνιστά οτιδήποτε σχετίζεται με τη 

διεύθυνση του οργανισμού. Ο έλεγχος αναδεικνύει την αξιόπιστη επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων, δεν υποδεικνύει όμως στα άτομα τους στόχους που πρέπει να θέσουν συνολικά. Ο 

έλεγχος μπορεί να εγγυηθεί για τα άτομα που φέρουν την ευθύνη σχετικά μα την 

παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων ότι θα τύχουν αξιόπιστης πληροφόρησης. Μπορεί να 

παρακολουθήσει και να καταγράψει τα αποτελέσματα των αναλαμβανόμενων δράσεων ή των 

αποφάσεων χωρίς ουσιαστική δράση αλλά και των παρεχόμενων πληροφοριών οι οποίες 

μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποφάσεις ή δράσεις από την πλευρά της διεύθυνσης. Ο 

έλεγχος όμως, δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη λήψη στρατηγικών και επιχειρησιακών 

αποφάσεων οι οποίες βρίσκονται προς λάθος κατεύθυνση. Τέτοιου είδους αποφάσεις σχετικά με 

την ανάληψη δράσης ή το είδος της δράσης αποτελούν χαρακτηριστικά της διεύθυνσης και 

βρίσκονται έξω από τα όρια του ελέγχου. 

 

Μετέχοντες στον έλεγχο 

 

 Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατεύθυνση του οργανισμού 

αναλαμβάνοντας τις παρακάτω ευθύνες ελέγχου: 

 Έγκριση και παρακολούθηση της αποστολής, του οράματος και της στρατηγικής, 

 Έγκριση και παρακολούθηση των ηθικών αξιών του οργανισμού, 

 Παρακολούθηση του ελέγχου της διεύθυνσης, 

 Αξιολόγηση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, 

 Επίβλεψη των εξωτερικών επικοινωνιών, 

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού συμβουλίου. 

 Η ευθύνη ωστόσο για τον έλεγχο ενυπάρχει σε ολόκληρο τον οργανισμό και στηρίζεται 

στην υπευθυνότητα όλων για την επίτευξη των στόχων. Η ευθύνη αυτή μπορεί να είναι 

αποκλειστική μπορεί όμως και όχι, ειδικά όταν ο έλεγχος αξιολογείται χωριστά από το κυρίαρχο 

στοιχείο του που είναι η υπευθυνότητα στην απόδοση. Την ευθύνη για αυτόν φέρει η ίδια η 

διεύθυνση η οποία συμμετέχει σ’ αυτόν και συνεπώς χρειάζεται να αξιολογήσει τη συνολική του 
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διάσταση και λειτουργία. 

6.2.2 ΤΑ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ C.O.CO. ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (C.I.C.A.) 

Τα κριτήρια του πλαισίου C.O.CO. μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες 

κριτηρίων, όπως δείχνει το παρακάτω Σχήμα 10 [39] [41] [65]:  

 

 

Σχήμα 10: Απεικόνιση του πλαισίου C.O.CO. Πηγή C.O.CO 1992-1995. 

 

Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου δεν μπορεί να κριθεί μεμονωμένα ανάλογα με το 

βαθμό ανταπόκρισης για κάθε κριτήριο χωριστά. Αντίθετα τα κριτήρια είναι αλληλοσυνδεόμενα 

όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ίδια τα στοιχεία του ελέγχου του κάθε  οργανισμού, τα οποία 

δεν μπορούν να σχεδιαστούν ή να αξιολογηθούν χωριστά το ένα από το άλλο. Ο έλεγχος 

σύμφωνα με το C.O.CO. αποτελεί παράλληλα μια βασική λειτουργία των ηθικών αξιών και 

πεποιθήσεων των ατόμων αλλά και των προτύπων και όλων των μηχανισμών συμμόρφωσης.  

Το C.O.CO. εμφανίζει πολλές περιοχές αλληλοκάλυψης και ταύτισης με το  C.O.S.O. 

καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές που εμφανίζονται στο πρώτο πλαίσιο βασίζονται στις βασικές 

αρχές που παρουσιάζονται και αναπτύσσονται στο δεύτερο. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν 

σημαίνει ότι τα δύο πλαίσια ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους. Στη συνέχεια γίνεται μια 

συνοπτική αναφορά στις ομάδες των κριτηρίων του πλαισίου C.O.CO. οι οποίες αναλύονται στο 

Παράρτημα III της εργασίας, ενώ στο Παράρτημα IV πραγματοποιείται η σύγκριση του πλαισίου 

αυτού με το πλαίσιο C.O.S.O. της Επιτροπής Treadway. 
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Σκοπός (Purpose) 

Ομαδοποιεί τα κριτήρια που σηματοδοτούν τη σημασία της κατεύθυνσης ενός οργανισμού. 

Απευθύνονται στις ηθικές αξίες περιλαμβάνοντας την αποστολή, το όραμα και την στρατηγική, 

τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, τις πολιτικές, το σχεδιασμό, τους στόχους απόδοσης και του 

δείκτες. 

 

Δέσμευση (Commitment) 

Ομαδοποιεί τα κριτήρια που παρέχουν την αίσθηση για την ταυτότητα και τις αξίες του 

οργανισμού. Απευθύνονται στις ηθικές αξίες περιλαμβάνοντας την ακεραιότητα, τις πολιτικές 

ανθρωπίνων πόρων, τη δικαιοδοσία, την ευθύνη και υπευθυνότητα και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. 

 

Ικανότητα (Capability) 

Ομαδοποιεί κριτήρια που είναι αναγκαία για την ικανότητα του οργανισμού. Απευθύνονται στη 

γνώση, τις δεξιότητες και τα εργαλεία, τις διαδικασίες επικοινωνίας, την πληροφορία, το 

συντονισμό και τις δραστηριότητες του ελέγχου. 

 

Παρακολούθηση και μάθηση ( Monitoring and Learning) 

Ομαδοποιεί κριτήρια που σχετίζονται με την εξέλιξη του οργανισμού. Απευθύνονται 

στην παρακολούθηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την παρακολούθηση της 

απόδοσης, την πρόκληση υποθέσεων, την επαναξιολόγηση των αναγκών των πληροφοριακών 

συστημάτων, τη συνέχεια των διαδικασιών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

ελέγχου.  

6.3 C.O.S.O. E.R.M. FRAMEWORK 

Η έκθεση C.O.S.O. E.R.M αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων. Το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν αντικαθιστά το COSO 

Internal Control πλαίσιο, αλλά αντιθέτως το ενσωματώνει και το συμπληρώνει, προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να είναι πλέον σε θέση να επανεξετάσουν το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου, για να επιτύχουν 
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μια πληρέστερη αντιμετώπιση των κινδύνων. Η σύγκριση των δυο πλαισίων παρουσιάζεται πιο 

εκτεταμένα στο Παράρτημα V της συγκεκριμένης εργασίας.  

6.3.1 Ο ΚΥΒΟΣ ΤΟΥ C.O.S.O. E.R.M. 

Το συγκεκριμένο πλαίσιο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελείται από 

τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Οι τρεις διαστάσεις του πλαισίου αυτού σχηματικά αποδίδονται 

με την μορφή κύβου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα 11. 

 

Σχήμα 11: Ο κύβος του C.O.S.O. E.R.M. Πηγή: C.O.S.O 

 

 Η πρώτη διάσταση του πλαισίου περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες στόχων: 

1. Στρατηγικοί (Strategic) 

2. Επιχειρησιακοί (Operations) 

3. Αναφορών (Reporting) 

4. Συμμόρφωσης (Compliance) 

 Οι στόχοι αυτοί ευθυγραμμίζονται με οκτώ βασικά στοιχεία του E.R.M.: 

1. Εσωτερικό περιβάλλον (Internal Environment). 

2. Καθορισμός των στόχων (Objectives Setting). 

3. Προσδιορισμός των γεγονότων (Event Identification). 

4. Εκτίμηση του κινδύνου (Risk assessment). 

5. Αντιμετώπιση του κινδύνου (Risk Response). 

6. Δραστηριότητες του ελέγχου (Control Activities). 
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7. Πληροφορία και επικοινωνία (Information and Communication). 

8. Παρακολούθηση (Monitoring). 

 Τα οκτώ βασικά στοιχεία της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, στην 

αναζήτηση της επίτευξης των τεσσάρων βασικών κατηγοριών στόχων διατρέχουν το σύνολο του 

οργανισμού σε διάφορα επίπεδα όπως : 

1. Το Επίπεδο οντότητας (Entity Level). 

2. Το Επίπεδο τμήματος (Division). 

3. Της Επιχειρηματικής μονάδας (Business Unit). 

4. Της Θυγατρικής (Subsidiary). 

 Προκειμένου η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων να είναι αποτελεσματική σε κάθε 

μια από τις κατηγορίες στόχων το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση πρέπει να έχουν την 

λογική διαβεβαίωση ότι: 

 κατανοούν το βαθμό στον οποίο οι στρατηγικοί στόχοι επιτυγχάνονται, 

 οι αναφορές της οντότητας είναι αξιόπιστες, 

 υπάρχει συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

6.3.2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Στη συνέχεια αναλύεται η κάθε διάσταση του πλαισίου χωριστά προκειμένου να 

αποδειχθεί η μεθοδολογία και οι τεχνικές που ακολουθούνται και οι οποίες βοηθούν τον κάθε 

οργανισμό στη βελτίωση των ακολουθούμενων πολιτικών και την επίτευξη των στόχων του. 

6.3.2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Το εσωτερικό περιβάλλον περικλείει την ουσία της οργάνωσης, που επηρεάζει τη 

συνείδηση των ανθρώπων για τον κίνδυνο και αποτελεί τη βάση για τις υπόλοιπες συνιστώσες 

της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Οι παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος 

περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία της διοίκησης για τον κίνδυνο, το αποδεκτό ποσό κινδύνου, την 

επίβλεψη από το διοικητικό συμβούλιο, την ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες, τις ικανότητες των 

ατόμων της οντότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αναθέτει τις αρμοδιότητες 

και τις ευθύνες οργανώνοντας και αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό της. 
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6.3.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 Οι στόχοι τίθενται σε στρατηγικό επίπεδο, το οποίο καθορίζει τη βάση για τους 

επιχειρησιακούς στόχους, τους στόχους αναφορών και τους στόχους συμμόρφωσης. Κάθε 

οντότητα αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές οι οποίες 

θεωρούνται ως προϋπόθεση στον αποτελεσματικό προσδιορισμό των γεγονότων, την εκτίμηση 

του κινδύνου, του οποίου η αντιμετώπιση αποτελεί και στοιχείο προσδιορισμού των στόχων της 

διοίκησης. Οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου της οντότητας. Ο 

καθορισμός των στόχων αποτελεί προϋπόθεση του προσδιορισμού των γεγονότων, της 

εκτίμησης του κινδύνου και της αντιμετώπισης του. 

6.3.2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 Η διοίκηση προσδιορίζει τα πιθανά γεγονότα που, εάν εμφανιστούν, έχουν επιπτώσεις 

στην οντότητα, και καθορίζει εάν αυτά αποτελούν ευκαιρίες ή εάν έχουν επιπτώσεις στην 

ικανότητα της οντότητας να εφαρμόσει επιτυχώς τη στρατηγική και την επίτευξη των στόχων. 

Τα γεγονότα με τον αρνητικό αντίκτυπο αντιπροσωπεύουν τους κινδύνους, οι οποίοι απαιτούν 

την εκτίμηση και αντιμετώπιση τους από την διοίκηση. Από την άλλη πλευρά, τα γεγονότα με το 

θετικό αντίκτυπο αντιπροσωπεύουν τις ευκαιρίες, τις οποίες η διοίκηση εντάσσει στη στρατηγική 

της. Κατά τον προσδιορισμό των γεγονότων, η διοίκηση εξετάζει ποικίλους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους ή ευκαιρίες, πάντα εντός του 

εύρους ολόκληρου του οργανισμού. 

 Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν οικονομικούς, αυτούς του φυσικού 

περιβάλλοντος, πολιτικούς, κοινωνικούς, και τεχνολογικούς. Οι εσωτερικοί παράγοντες 

περιλαμβάνουν τη δομή, το προσωπικό, τις διεργασίες και την τεχνολογία. Με βάση τους 

παράγοντες αυτούς και χρησιμοποιώντας τεχνικές προσδιορισμού των γεγονότων 

πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση τους και στη συνέχεια ο διαχωρισμός σε γεγονότα που 

αντιπροσωπεύουν ευκαιρίες και σε εκείνα που συνιστούν απειλές. 

6.3.2.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Η εκτίμηση του κινδύνου επιτρέπει σε μια οντότητα να εξετάζει το βαθμό στον οποίο τα 
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πιθανά γεγονότα επιδρούν στην επίτευξη των στόχων. Η διοίκηση αξιολογεί τα γεγονότα με 

βάση δύο προοπτικές, την πιθανότητα και τον αντίκτυπο χρησιμοποιώντας συνήθως ένα 

συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. Οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις των πιθανών 

γεγονότων πρέπει να εξεταστούν, χωριστά ή ανά κατηγορία, σε ολόκληρη την οντότητα. Οι 

κίνδυνοι αξιολογούνται τόσο σε εγγενή όσο και σε υπολειπόμενη βάση.8  

 Στην εκτίμηση των κινδύνων η διοίκηση εξετάζει τα αναμενόμενα και τα απροσδόκητα 

γεγονότα. Η μεθοδολογία της εκτίμησης του κινδύνου μιας οντότητας περιλαμβάνει έναν 

συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών. Η διοίκηση χρησιμοποιεί συχνά τις ποιοτικές 

τεχνικές εκτίμησης στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι δεν επιδέχονται ποσοτικό προσδιορισμό, 

ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα, ικανοποιητικά και αξιόπιστα στοιχεία 

εφαρμόζει τις ποσοτικές αξιολογήσεις. Το ίδιο γίνεται και σε καταστάσεις που η λήψη και η 

ανάλυση των στοιχείων δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Οι ποσοτικές τεχνικές, τυπικά, 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ακρίβεια και έχουν σαν αποτέλεσμα να συμπληρώσουν τις ποιοτικές 

τεχνικές ακόμη και στην περίπτωση των πιο σύνθετων και περίπλοκων δραστηριοτήτων. Οι 

ποσοτικές τεχνικές εκτίμησης απαιτούν συνήθως υψηλότερο βαθμό προσπάθειας και 

σταθερότητας, και σε πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα. 

6.3.2.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Η διοίκηση μετά την αξιολόγηση όλων των σχετικών κινδύνων, καθορίζει τον τρόπο 

αντιμετώπισης τους. Οι αντιμετωπίσεις περιλαμβάνουν την αποφυγή, την μείωση, την κατανομή, 

και την αποδοχή του κινδύνου. Στην εξέταση της αντιμετώπισης, η διοίκηση εκτιμά το 
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8  Εγγενής Κίνδυνος καλείται ο κίνδυνος σημαντικής παρατυπίας ή σφάλματος, που παρουσιάζεται εξ’ αρχής. 
Πιθανοί παράγοντες, που επηρεάζουν τον εγγενή κίνδυνο είναι μεταξύ άλλων:  

 η ύπαρξη πολύπλοκων κοινοτικών κανονισμών ή εθνικών κανόνων, που διέπουν την πράξη (παρανόηση, 
παρερμηνεία ή απλό σφάλμα στην εφαρμογή τους)  

 η ύπαρξη μεγάλου πλήθους πράξεων, που διαχειρίζεται ένας φορέας υλοποίησης ή η παρεμβολή 
ενδιάμεσων φορέων  

 ο τύπος της πράξης (αυξημένος εγγενής κίνδυνος για κάποιους τύπους πράξεων, όπως οι επιδοτήσεις)  
 η νομική μορφή του Τελικού Δικαιούχου.  

Υπολειμματικός Κίνδυνος καλείται ο Μη Συστηματικός Κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος που είναι μοναδικός για μια 
εταιρία όπως είναι η πιθανή απεργία του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά το εσωτερικό 
της επιχείρησης, το αποτέλεσμα μιας δυσμενούς δικαστικής απόφασης ή μια φυσική καταστροφή.  
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αποτέλεσμα με βάση την πιθανότητα και τον αντίκτυπο του κινδύνου, καθώς επίσης και το 

κόστος και το όφελος, επιλέγοντας την αντιμετώπιση εκείνη που κατατάσσει τον υπολειπόμενο 

κίνδυνο μέσα στις επιθυμητές ανοχές του κινδύνου. 

6.3.2.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Οι δραστηριότητες του ελέγχου αποτελούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που βοηθούν 

στη διασφάλιση των αντιμετωπίσεων του κινδύνου που επέλεξε η διοίκηση με σκοπό την 

υλοποίηση τους. Οι δραστηριότητες του ελέγχου εμφανίζονται σε όλη την οργάνωση, όλα τα 

επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες. Οι δραστηριότητες του ελέγχου ενοποιούνται κατά τη 

διάρκεια αντιμετώπισης του κινδύνου. Η διοίκηση λοιπόν προσδιορίζει επακριβώς τις 

δραστηριότητες ελέγχου που απαιτούνται για την διασφάλιση της κατάλληλης αλλά και πιο 

έγκαιρης εφαρμογής για την αντιμετώπισή του. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως δύο 

στοιχεία: την καθιέρωση της πολιτικής για το τι πρέπει να γίνει και τον καθορισμό των 

διαδικασιών που θα προσδιορίσουν αυτή την πολιτική. Οι πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται με 

περισυλλογή, ευσυνειδησία και συνέπεια ώστε να εστιάζονται στις συνθήκες, στις οποίες 

απευθύνονται, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές. 

6.3.2.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Οι σχετικές πληροφορίες προσδιορίζονται, συλλέγονται και μεταβιβάζονται σε μια 

συγκεκριμένη μορφή και αυστηρό χρονικό πλαίσιο κάτι που επιτρέπει στα άτομα να είναι 

αποδοτικά κατά την εκτέλεση των υπευθυνοτήτων τους. Τα πληροφοριακά συστήματα 

συνεκτιμούν τα εσωτερικώς παραγόμενα δεδομένα και τις πληροφορίες από τις εξωτερικές πηγές, 

παρέχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες για τη διαχείριση των κινδύνων και τη λήψη 

αποφάσεων που είναι σύμφωνες με τους στόχους. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι αναγκαίο 

εργαλείο για όλα τα τμήματα του οργανισμού. Το προσωπικό επίσης πρέπει να κάνει αποδεκτό 

το σαφές μήνυμα από πλευράς ανώτατης διοίκησης ότι οι ευθύνες διαχείρισης του 

επιχειρηματικού κινδύνου πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και ευθύνη. Η κατανόηση 

του ρόλου του στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και του τρόπου συσχέτισης 

της εργασίας και των δραστηριοτήτων των υπολοίπων μελών του οργανισμού θεωρείται ως 

ιδιαίτερα σημαντική. 
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6.3.2.8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 Η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων παρακολουθείται κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων, 

ξεχωριστών αξιολογήσεων ή ενός συνδυασμού και των δύο. Το εύρος και η συχνότητα των 

ξεχωριστών εκτιμήσεων εξαρτάται πρωτίστως από μια εκτίμηση των κινδύνων καθώς και από 

την αποτελεσματικότητα των συνεχόμενων διαδικασιών παρακολούθησης. Οι ανεπάρκειες της 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων πρέπει να αναφέρονται «προς τα πάνω», ενώ τα σοβαρά 

θέματα πρέπει να γνωστοποιούνται στην ανώτατη διοίκηση και το συμβούλιο. 

6.3.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Η αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, ασχέτως από το πόσο καλά 

έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί, παρέχει μόνο τη λογική διαβεβαίωση στη διεύθυνση και το 

διοικητικό συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων της οντότητας. Η επίτευξη των στόχων 

επηρεάζεται από έμφυτους όμως εύλογους περιορισμούς σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες. Οι 

περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την πραγματικότητα της λανθασμένης κρίσης στη λήψη των 

αποφάσεων και των παραλείψεων που μπορούν να εμφανιστούν εξαιτίας ανθρώπινων αστοχιών, 

λαθών ή σφαλμάτων. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές δικλίδες μπορούν να παρακαμφθούν από τη 

συνέργια δύο ή περισσότερων ανθρώπων, ενώ η διοίκηση δύναται να αγνοήσει τη διαδικασία 

διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, όπως και τις αποφάσεις αντιμετώπισης τους καθώς 

και τις διαδικασίες ελέγχου. 

 Ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας οφείλεται στην ανεπάρκεια κινήσεων που 

περιορίζονται μετά την εξέταση των σχετικών δαπανών και των ωφελειών που προκύπτουν από 

την αντιμετώπιση του κινδύνου. Σχετικά επίσης με τους περιορισμούς στη διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τρία στοιχεία τα οποία είναι: 

1. Ο κίνδυνος που αφορά το μέλλον, το οποίο είναι εκ των πραγμάτων αβέβαιο. 

2. Η προοπτική διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση 

τους, οι οποίες λειτουργούν διαφορετικά σε σχέση με τους διάφορους στόχους. Για τους 

στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

μπορεί να βοηθήσει τη διασφάλιση της διεύθυνσης και του διοικητικού συμβουλίου, στο 
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ρόλο της επίβλεψης, προσδιορίζοντας με έγκαιρο τρόπο, μόνο το βαθμό στον οποίο η 

οντότητα κινείται προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί 

με σιγουριά τη λογική διαβεβαίωση ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν. 

3. Το αποτέλεσμα της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων δεν διασφαλίζει την απόλυτη 

διαβεβαίωση, όσον αφορά την επιτυχή επίτευξη οποιασδήποτε στόχευσης των υπευθύνων 

του οργανισμού. 
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7. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ EUROBANK 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα επεκτάθηκε ραγδαία  τα τελευταία χρόνια, τόσο χάρη 

στην απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και λόγω της ανάγκης 

προσαρμογής στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη, η 

οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη διαρκώς εντεινόμενη διεθνοποίηση των οικονομικών συναλλαγών. 

Οι νέες αυτές συνθήκες παρέχουν αρκετές ευκαιρίες για την επέκταση των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, όμως ταυτόχρονα παρουσιάζουν προκλήσεις και κινδύνους που θέτουν υπό 

αμφισβήτηση καθιερωμένες πρακτικές και στρατηγικές διοίκησης.  

Στελέχη του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων προσανατολίζονται στη 

χρήση καινοτομικών μεθόδων για την αναγνώριση και τη διαχείριση των κινδύνων, 

προσαρμοσμένων στο πλαίσιο λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί με τη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ. 

Η Συνθήκη αυτή αναπτύσσεται στο Παράρτημα VI της συγκεκριμένης εργασίας. Η λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου στα τραπεζικά ιδρύματα με την υιοθέτηση των απαιτήσεων αυτής της 

συνθήκης δεν εξαντλείται απλά στον έλεγχο των λειτουργικών μονάδων των τραπεζών, αλλά 

επεκτείνεται κυρίως και στην παρακολούθηση και καταγραφή του επιπέδου έκθεσης των 

κινδύνων της τράπεζας, διαδραματίζοντας ίσως τον ουσιαστικότερο ρόλο στην αναγνώριση των 

περιοχών βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις 

εκείνες που δεν γίνεται ακόμη πλήρως κατανοητό το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχει την 

άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι εσωτερικοί ελεγκτές συνεχίζουν να 

εκπληρώνουν εν μέρει τη σημαντική τους αποστολή, η οποία αρκείται στον παραδοσιακό έλεγχο 

των διαδικασιών.  

 Οι επαγγελματίες εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να διακρίνουν σημαντικές λεπτομέρειες 

στο σύνολο της επιχειρηματικής λειτουργίας μιας τράπεζας και να εξετάσουν, εμπεριστατωμένα, 

τους δυνητικά επερχόμενους κινδύνους, διατηρώντας συνεχή επαφή με τους διευθυντές των 

παραγωγικών μονάδων αυτών των ιδρυμάτων, με τρόπο σύντομο και ξεκάθαρο. Για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων της αναγνώρισης και της συνεχούς καταγραφής των τραπεζικών 

κινδύνων, τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το 
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μοντέλο ελέγχου από την παραδοσιακή του προσέγγιση σε μια νέα προοδευτική κατεύθυνση, 

που να υιοθετεί τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών στα πλαίσια της συνθήκης 

της Βασιλείας ΙΙ. Μια τέτοια αναπροσαρμογή θα είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη κυρίως τους 

εταιρικούς και επιχειρησιακούς στόχους των μονάδων, κατά πρώτο λόγο, και τις στρατηγικές και 

τις επιμέρους διαδικασίες διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων.  

 Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορούν να διακριθούν σε 

πέντε διαφορετικές κατηγορίες:  

 Τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος συνδέεται με την ενδεχόμενη αδυναμία του πελάτη της 

τράπεζας να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να εξυπηρετήσει δηλαδή κατά 

κύριο λόγο το δάνειό του.  

 Τον κίνδυνο ρευστότητας ο οποίος είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανεύρεσης των επαρκών 

ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της τράπεζας.  

 Τον κίνδυνο αγοράς ο οποίος προέρχεται από την αβεβαιότητα σχετικά με τις μεταβολές 

των παραμέτρων της αγοράς, όπως τα επιτόκια, οι χρηματιστηριακές τιμές, οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και λοιπά, καθώς και οι συσχετίσεις τους.  

 Τον λειτουργικό κίνδυνο ο οποίος είναι ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από 

ανεπαρκή ή αποτυχημένη εσωτερική διαδικασία της τράπεζας, ανθρώπινο λάθος, 

δυσλειτουργία του συστήματος ή από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Ο κίνδυνος αυτός 

αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα τα επόμενα 

χρόνια. Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία, οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν εποπτικά κεφάλαια και για τον λειτουργικό 

κίνδυνο.  

 Τον κίνδυνο χώρας ο οποίος αφορά είτε την αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να 

τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του λόγω κυβερνητικών μέτρων ή ειδικών 

συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα δραστηριοποιείται 

και έχουν σαν αποτέλεσμα την υποτίμηση του νομίσματος και την πολιτική αστάθεια.[22] 

7.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) αποτελεί το σύνολο των ελεγκτικών 

μηχανισμών και των διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση το σύνολο των δραστηριοτήτων 
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ενός τραπεζικού οργανισμού, συντελώντας με τρόπο καταλυτικό στην αποτελεσματική και 

ασφαλή λειτουργία του. Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή όλων των ειδών προληπτικών ή 

κατασταλτικών έλεγχων που έχουν σαν σκοπό τη διασφάλιση τόσο της παρακολούθησης, κυρίως 

δε της συνεπούς και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων. Το Σ.Σ.Ε. άλλωστε μεριμνά 

για τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της τράπεζας χωρίς παρεκκλίσεις από 

το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρατηρείται λοιπόν ότι 

ο απλός και μόνο έλεγχος των διαδικασιών που υπόκεινται σε ένα παραδοσιακό σύστημα δεν 

είναι ικανός να αντιμετωπίσει σε βάθος τα νέα συστήματα διαχείρισης κινδύνων των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. Ο Εσωτερικός Έλεγχος για τις Ελληνικές Τράπεζες εισήχθη με την Πράξη Διοικητού 

της Τράπεζας της Ελλάδος 2438/1998 και βελτιώθηκε με την πρόσφατη Πράξη 2577/2006. Το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου μιας τράπεζας, οφείλει να περιλαμβάνει:  

 τον καθορισμό των πολιτικών της τράπεζας και την ύπαρξη κατάλληλου οργανωτικού 

σχήματος,  

 την καθιέρωση και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών για την εκτέλεση των 

εργασιών της και τη δημιουργία κατάλληλων επιπέδων ευθυνών, στην οποία 

ενσωματώνονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου,  

 τη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογισμών,  

 την αποτελεσματική διοικητική πληροφόρηση,  

 τον έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής,  

 τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων. 

7.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 Μια μεθοδολογία ελέγχου που βασίζεται στη βελτίωση των διαδικασιών και στη συνεχή 

αποτίμηση των κινδύνων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες που φανερώνουν τον τρόπο 

με τον οποίο ασκείται η διοίκηση του τραπεζικού ιδρύματος και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Το περιβάλλον του ελέγχου. 

 Το σύστημα αποτίμησης των κινδύνων. 

 Την παρεχόμενη πληροφορία και τη διάχυση αυτής. 

 Την παρακολούθηση του συνόλου των κινδύνων. 

 Η ολοκλήρωση των παραπάνω στοιχείων από το Σ.Ε.Ε. αποτελεί μια επίπονη διαδικασία 
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που εφαρμόζεται σταδιακά και παράλληλα με την εξέλιξη των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων της τράπεζας προϋποθέτοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργικών δομών, την 

υψηλή απόδοση της εκμετάλλευσης, την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και τη 

συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.  

7.3.1 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των κινδύνων από την 

τράπεζα απαιτούνται περισσότερα στοιχεία από αυτά που καταγράφονται στο συνήθη κατάλογο 

των απαιτούμενων ελέγχων σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση του Σ.Ε.Ε. Αντίθετα στο 

πλαίσιο της συνεπούς προοδευτικής προσέγγισης του εσωτερικού ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα 

να ακολουθούνται πρακτικές κατά τη διενέργεια ενός εσωτερικού ελέγχου, όπως δείχνει και ο 

Πίνακας 4:  

 
Πίνακας 4:  Παραδοσιακή και προοδευτική προσέγγιση εσωτερικού ελέγχου 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Πηγή: http://dir.icap.gr 
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Οι συγκεκριμένες πρακτικές βοηθούν: 

 Την παρακολούθηση του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνεχή 

χρήση βασικών δεικτών απόδοσης της εκμετάλλευσης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

οφείλουν να είναι ενήμεροι για οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον του τραπεζικού 

ιδρύματος, να λαμβάνουν όλες τις αναφορές της διοίκησης και να πραγματοποιούν 

τακτικές συναντήσεις με τους διευθύνοντες των τμημάτων της τράπεζας.  

 Τη συνεργασία με το τμήμα διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας. Κατά το συνολικό 

υπολογισμό της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

διαδικασιών ασφάλειας και διαχείρισης των κινδύνων της τράπεζας, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές οφείλουν να επικαλούνται, όπου βέβαια είναι εφικτό, τη χρήση των διαθεσίμων 

στοιχείων άλλων τμημάτων της τράπεζας, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις δραστηριότητες 

τους και λαμβάνοντας βέβαια υπόψη, στην προσέγγιση αυτή, τα αποτελέσματά τους από 

προηγούμενους ελέγχους.  

 Την ανάπτυξη πλάνου ελέγχου που βασίζεται σε προτεραιότητες κινδύνων. Κρίνεται 

απαραίτητος ο προσανατολισμός του εσωτερικού ελέγχου όχι κυρίως στη συχνότητα 

επανάληψής του, αλλά στον εντοπισμό της επιχειρησιακής γραμμής ή του τμήματος, που 

η τράπεζα επιδεικνύει χαμηλή επίδοση αποτελεσματικότητας, προτείνοντας ακόμη και 

σημαντικές αλλαγές στη στελέχωση του προσωπικού. Αυτό επιτρέπει στον εσωτερικό 

έλεγχο να εστιαστεί στις  προτεραιότητες υψηλότερου κινδύνου εντός των πλαισίων της 

επιχείρησης και να προβλέψει τους  κατάλληλους πόρους για την αναμόρφωση της 

συγκεκριμένης γραμμής ή του τμήματος.  

 Την ενασχόληση με την τεχνολογία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κάθε σύγχρονου και 

ανταγωνιστικού τραπεζικού οργανισμού, έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη 

ασφαλών και αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, νέων τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στην ανάλυση των διαδικασιών χρηστής διαχείρισης 

των πληροφοριακών συστημάτων των ιδρυμάτων τους. Οφείλουν δε να πραγματοποιούν 

σχολαστικούς ελέγχους ελαχιστοποιώντας τους παράγοντες κινδύνου πριν αυτοί 

αναπτυχθούν και πάρουν τη μορφή ολοκλήρωσης σε τραπεζικές εφαρμογές.  
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7.3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 Για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου το 

τραπεζικό ίδρυμα οφείλει να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό περιλαμβάνοντας τις 

παρακάτω θεματικές ενότητες που στοχεύουν στην:  

 Παροχή ενός μίγματος παραγόντων ελέγχου και μια συνεπή βαθμολόγηση τους στο 

επιχειρηματικό δίκτυο.  

 Δημιουργία του σχεδίου ελέγχου αφού αναγνωρίσει τις οντότητες ελέγχου και να 

προβαίνει σε μια τυπική αποτίμηση των κινδύνων του τμήματος.  

 Διασφάλιση του ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές ενημερώνονται για τους δείκτες κινδύνων σε 

συνεχή βάση. 

 Καθιέρωση κατάλληλων στρατηγικών επικοινωνίας των ομάδων και του τρόπου 

παρουσίασης των αναφορών. 

 Για την επίτευξη αυτών των θεματικών ενοτήτων απαιτείται η στελέχωση του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας με ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και κατά το 

δυνατόν με εμπειρία στο σύνολο της επιχειρηματικής δράσης του τραπεζικού ιδρύματος. Στελέχη 

από το δίκτυο (τραπεζικά καταστήματα), από τα τμήματα πιστοδοτήσεων, τα τμήματα 

πληροφοριακών συστημάτων και εν γένει στελέχη των τμημάτων και μονάδων παραγωγικών 

εργασιών των τραπεζών είναι σε θέση να στελεχώσουν με τον καλύτερο τρόπο τα τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου ο οποίος επιδιώκει την προοδευτική ελεγκτική προσέγγιση. 

 7.3.3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της αποτίμησης κινδύνου, που 

οι ίδιοι προσδιορίζουν για κάθε επιχειρηματική μονάδα του τραπεζικού τους οργανισμού, σε 

συνάρτηση με τη συνεχή παρακολούθηση που παρέχεται από τα συστήματα διαχείρισης 

κινδύνων, προκειμένου να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε μονάδα ανταποκρίνεται στις 

αναγνωρισμένες για αυτήν πηγές κινδύνου. Με την μεθοδολογία αυτή δύνανται να εφαρμόσουν 

τις ανάλογες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων για κάθε τμήμα ή υπηρεσία του επιχειρησιακού 

κορμού της τράπεζας. Η προηγηθείσα ανασκόπηση θέτει επίσης τις παραμέτρους του τυπικού 

ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που θα επακολουθήσει με τη σειρά της στο 

συγκεκριμένο τμήμα ή υπηρεσία.  
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 Έτσι, ολοκληρώνεται ο εσωτερικός έλεγχος με τρόπο συνεπή και επαρκή, παρέχοντας τη 

δυνατότητα άσκησης υψηλής ποιότητας ελέγχου με τη χρήση σχετικά χαμηλών πόρων, κυρίως 

λόγω της ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και του περιορισμού των “περιττών” και οικονομικά 

δαπανηρών ελέγχων.  

 Η ομάδα των εσωτερικών ελεγκτών συντάσσει, στη συνέχεια, πλήρη αναφορά με τα 

ευρήματα του ελέγχου ανά τμήμα ή υπηρεσία, κατατάσσοντας τις πηγές ελέγχου ανάλογα με την 

κλιμάκωση του κινδύνου που αυτές διατρέχουν σε υψηλού, μέτριου και χαμηλού επιπέδου 

κινδύνου. Στις αναφορές αυτές μπορεί να συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση συνολικά των 

επιχειρηματικών σχεδίων δράσης της τράπεζας.  

 Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγχόμενοι μελετούν τις παρατηρήσεις σχετικά με την επίδοσή 

τους, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις κινδύνων που αναφέρονται και στη συνέχεια προχωρούν 

στον έλεγχο αφενός μεν των παραμέτρων της έκθεσης κινδύνων, συνήθως μέσω των 

συστημάτων διαχείρισης και αφετέρου κοινοποιούν τις αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα 

των ενεργειών τους στη Διοίκηση και στη Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

7.4 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ EUROBANK   

7.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK EFG 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Με την 

απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τους 

στρατηγικούς της στόχους. Έκτοτε η EFG Eurobank Ergasias έχει ακολουθήσει μια ανοδική 

πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο 

προσοδοφόρους τομείς της αγοράς. [16] 

O Όμιλος Eurobank EFG είναι ένας Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Όμιλος που πλέον 

αναπτύσσεται δυναμικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει σύνολο ενεργητικού άνω των €82,1 

δισ., απασχολεί πάνω από 24.000 άτομα και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, τόσο 

μέσα από ένα δίκτυο, άνω των 1.600 καταστημάτων και σημείων πώλησης, όσο και μέσα από 

εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. 

 118

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η παρουσία του ομίλου είναι πολύ σημαντική σε μια σειρά χωρών όπως η Ελλάδα, η 

Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Πολωνία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το 

Λουξεμβούργο και η Κύπρος. Είναι μέλος του ομίλου EFG Bank European Financial Group, του 

τρίτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της Ελβετίας. 

Ο Όμιλος Eurobank EFG έχει στηρίξει την ύπαρξη και την πρωτοπορία του σε ένα όραμα, 

στο να είναι δηλαδή η Τράπεζα πρώτης επιλογής στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη 

λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, τους μετόχους της και την 

κοινωνία. 

Προκειμένου να προσφέρει αυξανόμενη επενδυτική αξία προς τους μετόχους της, η EFG 

Eurobank Ergasias ακολουθεί συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία συνοψίζεται στα 

εξής [16]:  

 Έμφαση σε τομείς υψηλής κερδοφορίας και ανάπτυξης 

 Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

 Πελατοκεντρική οργανωτική δομή 

 Πλήρης αξιοποίηση εναλλακτικών δικτύων διάθεσης 

 Επενδύσεις σε τεχνολογία 

 Επαγγελματισμός και δυναμισμός της διοίκησης και του προσωπικού. 

Η Τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και άλλων συναφών 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν: 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 Καταναλωτική 
Πίστη 

 Στεγαστική Πίστη 
 Επαγγελματική 

Πίστη 

 Χρηματοδότηση Μεγάλων 
Επιχειρήσεων 

 Χρηματοδότηση Μεσαίου 
Μεγέθους Επιχειρήσεων 

 Χρηματοδότηση Ναυτιλίας 
 Χρηματοδοτική Μίσθωση 
 Factoring 

 Επενδυτική Τραπεζική 
 Χρηματιστηριακές Εργασίες 
 Διαχείριση Διαθεσίμων 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 

 Αμοιβαία 
Κεφάλαια 

 Ασφαλιστικές 
Εργασίες 

 Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίων 

 Private Banking 

 Υπηρεσίες Θεματοφυλακής 
 Υπηρεσίες Διατραπεζικών Σχέσεων και Πληρωμών 
 Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας 
 Real Estate 
 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Διαδικτύου 

Πίνακας 5: Υπηρεσίες της Eurobank. Πηγή: www.eurobank.gr 
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Ο Όμιλος δεσμεύεται να τηρεί τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και 

δεοντολογίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

υποστηριζόμενο από εξειδικευμένο τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης, έχει την εποπτεία των 

θεμάτων του Ομίλου και συνεχώς επιδιώκει να βελτιώνει και να ενισχύει τις διαδικασίες, τις 

δομές και τις πολιτικές του Ομίλου. Πέρα από τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Ομίλου με 

το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στόχος είναι η διαφάνεια και η υπευθυνότητα 

ως προς τη λήψη αποφάσεων, όπως και η ανάπτυξη εταιρικής νοοτροπίας και αντίληψης που 

βασίζεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και την προάσπιση των συμφερόντων των 

μετόχων και όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον. Η δέσμευση του Ομίλου έγκειται στο να 

προάγει τις σχέσεις πίστης και εμπιστοσύνης με το κοινό και να εξασφαλίζει μεθοδική και 

σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Η διαφάνεια της εταιρικής διακυβέρνησης είναι εμφανής τόσο από τη διαφάνεια στη 

σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, όσο και από τις ανεξάρτητες 

διαδικασίες και τις επιτροπές αλλά και από τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που υπάρχει στον 

όμιλο για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων του προσωπικού.  

7.4.2 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ EUROBANK EFG 

 Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Eurobank 

EFG καθώς επίσης και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η τράπεζα διαθέτει 

σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη των πολιτικών, των μεθόδων και των υποδομών της, 

προκειμένου να διασφαλίζει την αναβάθμισή τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές 

και τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας. Η Eurobank EFG εφαρμόζει συγκεκριμένες 

διαδικασίες έγκρισης και ανεξάρτητης αναθεώρησης πιστώσεων, αποτελεσματικές πολιτικές 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου της αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις θυγατρικές της στο εξωτερικό. Οι πολιτικές διαχείρισης 

κινδύνων που εφαρμόζονται από την τράπεζα και από τις θυγατρικές της, καθώς επίσης και από 

τους τομείς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης του ομίλου αναθεωρούνται σε 

ετήσια βάση. 

 Η πολιτική διαχείρισης των κινδύνων του ομίλου προσδιορίζεται από την Επιτροπή 

Κινδύνων, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα 
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Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους Τραπεζικής Επιχειρήσεων, Τραπεζικής 

Ιδιωτών Πελατών και Διαχείρισης Κινδύνων και δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή 

Κινδύνων της Τράπεζας, η οποία συνεδριάζει κάθε τρίμηνο, αναφέρεται απευθείας στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι τοπικές Επιτροπές Κινδύνων, οι οποίες συνεδριάζουν με την ίδια 

συχνότητα σε κάθε μία από τις χώρες του εξωτερικού, αναφέρονται με τη σειρά τους στην 

Επιτροπή Κινδύνων της τράπεζας. [16] 

7.4.2.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Α) Έγκριση Χορηγήσεων 

  Από το έτος 2004, η τράπεζα αναλύει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας το μοντέλο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

Moody’s Risk Advisor (MRA), ενώ από το έτος 2007 για την τελική απόφαση που αφορά την 

αξιολόγηση των πιστοδοτήσεων, χρησιμοποιείται επιπροσθέτως ένα σύστημα βαθμολόγησης 

(Transactional Rating), το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη 

(πιστοληπτική ικανότητα), όσο και τις εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που παρέχονται. Όλες οι 

πιστοδοτήσεις επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η διαδικασία έγκρισης δανείων 

προς τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.) βασίζεται σε ένα 

πλαίσιο κεντροποιημένων διαδικασιών και σαφών πολιτικών που αφορούν τις εξασφαλίσεις και 

την αρχή του διττού ελέγχου. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ανάλυση της οικονομικής 

κατάστασης του πελάτη, της προηγούμενης σχέσης του με την τράπεζα και σε στατιστικά 

μοντέλα (scorecard). Στην καταναλωτική πίστη, η διαδικασία έγκρισης χορηγήσεων είναι και 

αυτή κεντροποιημένη. Η τράπεζα χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα αξιολόγησης αιτήσεων και 

συμπεριφοράς, καθώς και σαφή κριτήρια πιστοδότησης βάσει επισταμένης ανάλυσης δεδομένων. 

Κάθε τομέας δραστηριοποίησης της καταναλωτικής πίστης και κάθε προϊόν έχει αναλυθεί με 

σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η 

διαδικασία έγκρισης στεγαστικών δανείων είναι επίσης κεντροποιημένη και βασίζεται στις 

συνολικές υποχρεώσεις του πελάτη, τα εισοδήματά του, την αξία του ακινήτου και στην αρχή 

του διττού ελέγχου. Η τράπεζα εφαρμόζει ένα εμπεριστατωμένο σύνολο πιστοδοτικών κριτηρίων, 

καθώς και ένα στατιστικό μοντέλο αξιολόγησης των νέων αιτήσεων στεγαστικών δανείων. Η 

εκτίμηση των ακινήτων για όλες τις μονάδες της τράπεζας πραγματοποιείται από την EFG 
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Eurobank Property Services, θυγατρική της τράπεζας 

 

Β) Παρακολούθηση και Αναθεώρηση Χορηγήσεων 

 Μετά την έγκριση, η ποιότητα των χορηγήσεων του ομίλου στους κλάδους Τραπεζικής 

Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

παρακολουθείται και αξιολογείται από τον Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου. Ο Τομέας Πιστωτικού 

Ελέγχου αξιολογεί την ποιότητα των χαρτοφυλακίων μέσω επιτόπιων ελέγχων (σε επίπεδο 

πελάτη) για τους πελάτες Τραπεζικής Επιχειρήσεων και μέσω στατιστικών αναλύσεων σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίου για τους πελάτες Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών. Ο Τομέας ελέγχει 

επίσης την πολιτική ανανέωσης πιστοδοτήσεων. Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου λειτουργεί 

ανεξάρτητα από όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και αναφέρεται στον Αναπληρωτή 

Διευθύνοντα Σύμβουλο Διαχείρισης Κινδύνων. Η τράπεζα έχει θεσπίσει όρια και 

συγκεκριμένους ελέγχους όσον αφορά τη συγκέντρωση κινδύνων σε συγκεκριμένους πελάτες, 

ομίλους ή κλάδους. Οι εν λόγω κίνδυνοι παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

υπόκεινται σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία επανεξέταση και αξιολογούνται από την Επιτροπή 

Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

Γ) Το Σύμφωνο «Βασιλεία ΙΙ» 

 Στο πλαίσιο της στρατηγικής για εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη 

διαχείριση των κινδύνων, η τράπεζα ξεκίνησε από το έτος 2004 ένα έργο μεγάλης κλίμακας, για 

την υιοθέτηση της Μεθόδου Εσωτερικών Διαβαθμίσεων9 (Internal Ratings Based Approach), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Συμφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστού ως 

«Βασιλεία ΙΙ». Στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, η τράπεζα προχώρησε στην 

υλοποίηση των ακόλουθων βασικών ενεργειών: 

 δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων, 

 ανάπτυξη σειράς εξελιγμένων μοντέλων για την αξιολόγηση και τη μέτρηση του 
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9 Με τη Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB), τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν τις εσωτερικές τους εκτιμήσεις για τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη, ώστε να αξιολογήσουν τον 
πιστωτικό κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά τους, σύμφωνα με τα αυστηρά μεθοδολογικά και γνωστοποιημένα πρότυπα. 
Επιπλέον, ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα εκτιμά τη φερεγγυότητα κάθε δανειολήπτη και τα αποτελέσματα 
μεταφράζονται σε εκτιμήσεις μιας ενδεχόμενης μελλοντικής απώλειας ποσού, που διαμορφώνει τη βάση των 
ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης, έκθεση σε κίνδυνο και εκτίμηση ζημιών), 

τα οποία συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα αξιολόγησης, 

 διαμόρφωση πλαισίου για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (μακροοικονομικοί 

και μικροοικονομικοί παράγοντες), και 

 υλοποίηση μηχανισμού για την αυτόματη παραγωγή αναφορών προς τις εποπτικές αρχές, 

τους αναλυτές, τους επενδυτές και προς τη Διοίκηση της Τράπεζας. 

7.4.2.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Ως κίνδυνος αγοράς θεωρείται ο κίνδυνος απωλειών που ενδέχεται να προκύψει από τις 

μεταβολές στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές μετοχών και τις τιμές των 

προϊόντων και των εμπορευμάτων. Η τράπεζα προκειμένου να ελέγχει αποτελεσματικά τους 

κινδύνους της αγοράς που απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ακολουθεί 

ορισμένες αρχές και πολιτικές. Οι πολιτικές θέτουν το πλαίσιο για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων αγοράς σε επίπεδο ομίλου και διασφαλίζουν την 

εφαρμογή των κανόνων των εποπτικών αρχών. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών 

είναι αρμόδια για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς και 

ρευστότητας καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης του 

κινδύνου αγοράς. 

 

A) Αξία Σε Κίνδυνο – Value At Risk (VaR) 

 Όλοι οι κίνδυνοι αγοράς παρακολουθούνται και υπολογίζονται από το εσωτερικό 

μοντέλο αποτίμησης κινδύνων της τράπεζας, το οποίο χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία Value at 

Risk (αξία σε κίνδυνο) σε καθημερινή βάση. Η τράπεζα έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει ένα 

πλαίσιο ορίων VaR προκειμένου να ελέγχει και να διαχειρίζεται πιο αποδοτικά τους κινδύνους 

αγοράς, στους οποίους είναι εκτεθειμένη.  

 

Β) Εκ των υστέρων έλεγχος (Back testing) 

 Η τράπεζα εφαρμόζει επίσης τον εκ των υστέρων έλεγχο, ώστε να ελέγχει την ορθότητα 

των ρυθμίσεων, καθώς και τη δυνατότητα πρόβλεψης του εσωτερικού μοντέλου αποτίμησης 

κινδύνου. Ο εκ των υστέρων έλεγχος αφορά τη σύγκριση των ημερήσιων αποτιμήσεων του VaR 
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και των αντίστοιχων μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου. 

 

Γ) Προσομοίωση καταστάσεων κρίσης (Stress Testing) 

 Δεδομένου ότι η προσέγγιση VaR δεν καλύπτει τις ακραίες συνθήκες της αγοράς, η 

τράπεζα εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests), προκειμένου 

να απεικονίσει την επίδραση μεταβολών απόκλισης των παραγόντων κινδύνου μεγέθους 

πολλαπλάσιας απόκλισης εφαρμόζοντας την κατάτμηση των ιστορικών συσχετίσεων. 

7.4.2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι σημαντικό εργαλείο της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης, σχεδιασμένο να διασφαλίζει ότι η τράπεζα είναι πάντα σε θέση 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες και τις τράπεζες, όποτε οι υποχρεώσεις 

αυτές καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες. Ως ελάχιστη απαίτηση, η τράπεζα στοχεύει να 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, της νομοθεσίας και του 

ομίλου. Η διαχείριση ρευστότητας δε διασφαλίζει μόνο τη διατήρηση του παράγοντα 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας εντός ορίων, αλλά και εξετάζει τον αντίκτυπο των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων στα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας. Η προσέγγιση της 

τράπεζας όσον αφορά τη διαχείριση ρευστότητας συνίσταται στην αποτελεσματική διαχείριση 

των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διατηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο 

ρευστότητας και να γίνεται η διαχείριση των αναντιστοιχιών στις ημερομηνίες λήξης των 

ταμειακών διαθεσίμων της τράπεζας, ώστε να παραμένει φερέγγυα σε περίπτωση κρίσης 

ρευστότητας στην αγορά. Επιπρόσθετα, η τράπεζα στοχεύει στη διατήρηση μιας σταθερής και 

διαφοροποιημένης χρηματοδοτικής βάσης. 

7.4.2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί μέσω της Επιτροπής Κινδύνων το επίπεδο και 

τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού κινδύνου της Τράπεζας και ειδικότερα το επίπεδο των 

λειτουργικών ζημιών, τη συχνότητα και το ύψος τους ενώ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, τα 
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θέματα που προκύπτουν από το Σύστημα Εσωτερικών Ελέγχων και άπτονται του λειτουργικού 

κινδύνου. Οι επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες του ομίλου διατηρούν την πρωταρχική ευθύνη 

διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων των εργασιών τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 

αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική διακυβέρνηση της διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου. Η Διεύθυνση Λειτουργικών Κινδύνων έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και την 

υλοποίηση της μεθοδολογίας που αφορά την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την αναφορά των 

λειτουργικών κινδύνων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Κινδύνων, εφαρμόζοντας τις Κανονιστικές και θεσμικές απαιτήσεις και 

κατευθυντήριες αρχές του ομίλου. Επίσης η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 

του επιπέδου και των χαρακτηριστικών του λειτουργικού κινδύνου με την υποβολή σχετικών 

εκθέσεων στην Επιτροπή Κινδύνων αλλά και για την εκπόνηση και εφαρμογή της μεθόδου που 

προσδιορίζει τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

Το έτους 2007 ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης λειτουργικών κινδύνων και ελέγχων 

(risk & control self assessment), το οποίο σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων 

της Eurobank EFG τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επί του παρόντος, η Τράπεζα 

εφαρμόζει την τυποποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι των λειτουργικών κινδύνων, όπως ορίζεται στο Σύμφωνο «Βασιλεία ΙΙ», στη σχετική 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κεφαλαιακή επάρκεια και στους σχετικούς κανονισμούς 

της Τράπεζας της Ελλάδας. [16] 

7.4.3 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ EUROBANK EFG 

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας, αυτός πραγματοποιείται τόσο από 

ανεξάρτητη μονάδα της τράπεζας, όσο και από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία του μητρικού 

ομίλου. Κύριος ρόλος του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της τράπεζας αναφορικά με το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της παροχής ανεξάρτητων και συστηματικών αξιολογήσεων της 

επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των επιμέρους μηχανισμών 

εσωτερικού ελέγχου που διέπουν  τη λειτουργία της τράπεζας και των θυγατρικών εταιριών. Ο 

Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου οργανωτικά αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου, 

ενδυναμώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του και κατοχυρώνοντας την ανεξαρτησία 

 125

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

και το κύρος του.  

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές 

ετησίως, συνίσταται στη συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την 

διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, η οποία επιτυγχάνεται με την: 

 Επισκόπηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες θα παρουσιαστούν στους 

μετόχους.  

 Επιβεβαίωση της αποτελεσματικής αποδοτικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, το 

οποίο έχει διαμορφωθεί από τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Εποπτεία της διαδικασίας ελέγχου.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υιοθέτηση κοινών ελεγκτικών προτύπων από τις 

θυγατρικές του εξωτερικού, συστάθηκε το 2006, εντός του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου της 

Τράπεζας, εξειδικευμένη διεύθυνση παρακολούθησης και υποστήριξης των Τμημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου των θυγατρικών εξωτερικού. [16] 
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8. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 Τα τελευταία 60 χρόνια, ο εσωτερικός έλεγχος έχει εξελιχθεί από μια απλή λειτουργία 

ελέγχου για την επιθεώρηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε μια σημαντική βοηθητική 

διαδικασία που θωρακίζει τη διοίκηση όσον αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας 

και των πολιτικών της. Η διοίκηση στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στους εσωτερικούς 

ελεγκτές για να αξιολογήσει εάν οι έλεγχοί τους είναι ικανοί προκειμένου να διαχειριστεί 

κινδύνους και αβεβαιότητες που έχει να αντιμετωπίσει. [12] 

 Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει μια επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της, 

παρουσιάζοντας σ’ αυτήν αναλυτικά μια συστηματική προσέγγιση ώστε να είναι σε θέση να 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης του επιχειρηματικού της κινδύνου, του 

ελέγχου και των διεργασιών όλων των υπευθύνων και κατ’ επέκταση της διοίκησης. Μόνο ένας 

αποτελεσματικός εσωτερικός ελεγκτής, με ευσυνειδησία μπορεί να πραγματοποιήσει τα 

καθήκοντα του και μάλιστα με ορθολογικό τρόπο. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος και αντικειμενικός, τα μέλη που τον διενεργούν πρέπει να έχουν  τα κατάλληλα 

προσόντα και την απαραίτητη εμπειρία ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση και να προστίθεται 

αξία στην επιχείρηση.[70] 

Τον προηγούμενο αιώνα, ο εσωτερικός έλεγχος περιοριζόταν σε απλούς ελέγχους 

βασισμένους σε τυποποιημένα πρότυπα, ενώ σήμερα τα πρότυπα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά 

καθώς στην έρευνα που γίνεται από τον εσωτερικό έλεγχο εμπεριέχεται και η διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου. Προβλέπεται ότι το μέλλον του εσωτερικού ελέγχου θα παρουσιάσει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα έχει περαιτέρω εξέλιξη αφού ο κίνδυνος, η παγκοσμιοποίηση, η 

πληροφορία και η τεχνολογία εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και αποτελούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά της προόδου των σημερινών κοινωνιών. 

Ο εσωτερικός έλεγχος κατά την προηγούμενη δεκαετία ασχολούνταν κυρίως με τον 

οικονομικό έλεγχο και οι εκθέσεις του απευθύνονταν πάντα στον Οικονομικό Διευθυντή. Οι 

ασκούντες τον εσωτερικό έλεγχο θεωρούνταν από τους άλλους συμμετέχοντες στον οργανισμό 

ως κατάσκοποι ή καταδότες. Υπήρχε η εντύπωση ότι σε περιόδους κρίσεως η κατάργηση του 

εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να μειώσει το κόστος. Η κατάργηση όμως αυτή δεν ευνοούσε 

θετικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, αντίθετα αποδείχθηκε ότι δημιουργούσε κενά και 
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αμφιβολίες και έτσι ο εσωτερικός έλεγχος όχι απλά επιβίωσε αλλά άρχισε να βοηθά σημαντικά 

την κάθε επιχείρηση. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι οι πρώτοι που διαπίστωσαν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις το 

πρόβλημα που παρουσιαζόταν στις λειτουργίες του οργανισμού δεν ήταν μόνο πρόβλημα μη 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις διαδικασίες, αλλά και αδυναμιών που παρουσίαζαν οι ίδιες 

οι διαδικασίες. Από τη διαπίστωση αυτή άρχισε η προσπάθεια της επικέντρωσης με στόχο να 

βελτιωθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες και έγιναν οι πρώτες εισηγήσεις για τη μείωση του 

κόστους, αποδεικνύοντας με τις εισηγήσεις αυτές ότι μπορούσε να προστεθεί συνεχώς αξία στον 

κάθε οικονομικό οργανισμό. 

Οι ακόλουθοι τρεις παράγοντες συνέτειναν σημαντικά στην αναγέννηση και την πλήρη 

αναγνώριση του εσωτερικού ελέγχου τα τελευταία χρόνια:  

1. Η γενική αντίληψη που επικράτησε ότι καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να είναι 

ανταγωνιστική, αν δεν καταφέρει να γίνει πρώτα ανθρωποκεντρική και πελατοκεντρική. 

Ήταν ξεκάθαρο πλέον στους εσωτερικούς ελεγκτές ότι, για να επιζήσει η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου, επιβαλλόταν να θεωρεί τις υπόλοιπες διευθύνσεις του οργανισμού 

ως πελάτες της και όχι σαν πιθανά «θύματά της». Αναμενόταν από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας με τους πελάτες τους, να έχουν 

συμβουλευτικό ρόλο και να τους βοηθούν στη δημιουργία περιβάλλοντος καλής 

διοίκησης (best practice management).  

2. Η νέα αντίληψη που αναπτύχτηκε και απέδειξε ότι οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου 

δεν είναι επαρκείς όταν επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στον απλό οικονομικό 

έλεγχο, αλλά πρέπει να επεκτείνονται και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

οργανισμού. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούν πρόσθετη αξία για τους οργανισμούς.  

3. Tο γεγονός ότι, οι Αρχές που καθιέρωσε η Εταιρική Διακυβέρνηση προϋποθέτουν ότι οι 

εταιρείες λειτουργούν μόνο με αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

(effective internal controls) και ότι γίνεται ορθολογική διαχείριση των κινδύνων. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες επέφεραν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε 

σχέση με τις μέχρι σήμερα ακολουθούμενες παραδοσιακές μεθόδους και συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Επικεντρώνεται σε εσωτερικούς 
οικονομικούς ελέγχους 

Επικεντρώνεται σε επιχειρηματικούς κινδύνους 
και σε ευρύ φάσμα εσωτερικών ελέγχων 

Εισηγείται απόλυτο έλεγχο, ανεξαρτήτως 
κόστους 

Εισηγείται επαρκή έλεγχο των κινδύνων, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο κόστος 

Διενεργεί ελέγχους κατά τοποθεσία, τμήμα 
και λειτουργία 

Διενεργεί ελέγχους σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες εντός του λειτουργικού 
πλαισίου 

Στελεχώνεται με λογιστές και έχει σχετικά 
ψηλό βαθμό εναλλαγής προσωπικού 

Στελεχώνεται από  ομάδα ατόμων με 
διαφορετικές επιστημονικές καταρτίσεις  

Εργάζεται βάσει ελεγκτικού προγράμματος, 
όπως καθορίζεται από τους εσωτερικούς 
ελεγκτές 

Εργάζεται βάσει προγράμματος, όπως 
καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών της 
υπηρεσίας 

Ζητά η ανεξαρτησία της υπηρεσίας να 
απορρέει από τη  θέση της στην οργανική 
δομή 

Προτιμά να παρουσιάζεται ως αντικειμενική, 
αλλά με ανάμειξη στις δραστηριότητες του 
οργανισμού (“η ανεξαρτησία είναι τρόπος 
σκέψης”) 

Αναφέρεται στα άτομα του οργανισμού ως 
“ελεγχόμενα” 

Αναφέρεται στα άτομα του οργανισμού ως 
“εσωτερικοί πελάτες” ή “πελάτες” 

Ετοιμάζει εκθέσεις με όλα τα λάθη, τις 
αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου και τη μη συμμόρφωση σε αυτά 

Βοηθά τους πελάτες της να πετύχουν τους 
στόχους τους με συγκεκριμένες εισηγήσεις 

Λειτουργεί χρησιμοποιώντας μέσα 
εξαναγκασμού 

Λειτουργεί, χρησιμοποιώντας θετικά την 
επιρροή της στις υπηρεσίες 

Θεωρείται ως “υπηρεσία αστυνόμευσης” η 
οποία διενεργεί απροειδοποίητες επιδρομές 
στα τμήματα για εντοπισμό “δραστών”  

Θεωρείται ως υπηρεσία με συμβουλευτικό και 
υποβοηθητικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων  των πελατών της  

Πίνακας 6 : Αλλαγές στον τρόπο άσκησης εσωτερικού ελέγχου. Πηγή : www.cyta.com 

  

 Εντός των επόμενων πέντε ετών, η σημασία του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών που 

χρησιμοποιούν τις παλιές παραδοσιακές μεθόδους θα μειωθεί και αυτό φαίνεται στην 

καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι επιβαλλόμενες πλέον 

από τα πράγματα νέες δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον κίνδυνο ενός οικονομικού 

οργανισμού προκειμένου να υπάρχει αποφασιστική συμβολή τόσο στην ασφάλεια όσο και στη 

διαχείριση του κινδύνου. Τα παραπάνω αποτελούν και τα κυρίαρχα συμπεράσματα της έρευνας 
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της PricewaterhouseCoopers που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να σκιαγραφήσει την εικόνα που 

θα έχει ο εσωτερικός έλεγχος μελλοντικά μέχρι και το έτος 2012. [67] 

 Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποδεικνύεται ότι οι τέσσερις 

διαφορετικές και επικρατούσες σήμερα τάσεις, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στη 

διαχείριση του κινδύνου, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, το ταλέντο και τα οργανωσιακά ζητήματα 

όπως και οι συνεχώς εναλλασσόμενοι ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών, θα έχουν μεγαλύτερη 

σημασία και επιρροή στον εσωτερικό έλεγχο τα επόμενα χρόνια. Αν γίνουν κατανοητές οι τάσεις 

αυτές και οι συνέπειες τους, από τους ίδιους τους εσωτερικούς ελεγκτές τότε και μόνο τότε 

μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τα ανώτερα στελέχη στο να εντοπίζουν τον κίνδυνο και να 

τον διαχειρίζονται.  

 Επίσης από την ίδια έρευνα προκύπτουν σημαντικές προτάσεις που θα αποτελέσουν τη 

βάση για τον εσωτερικό έλεγχο υψηλής απόδοσης για τα επόμενα χρόνια Οι προτάσεις αυτές 

συγκεκριμενοποιούνται στην: 

1. Επίτευξη επαρκούς στρατηγικής δομής εσωτερικού ελέγχου εντός της επιχείρησης. 

2. Ανάπτυξη και συνεχή ενημέρωση του στρατηγικού σχεδίου που θα συντονίζεται με τους 

στόχους της επιχείρησης και τις προσδοκίες των μετόχων. 

3. Συνεχή επικοινωνία με τους μετόχους για ενημέρωση, που θα ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες και την ικανοποίηση τους από τον εσωτερικό έλεγχο.  

4. Ευθυγράμμιση των στρατηγικών με τις ανάγκες της επιχείρησης και των μετόχων. 

5. Υιοθέτηση μιας λογικής με επίκεντρο τον κίνδυνο που εστιάζεται κυρίως στους 

επιχειρηματικούς κινδύνους. 

6. Υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες τις 

οποίες ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει. 

7. Ανάπτυξη της τεχνολογίας, που θα βελτιώσει τις λειτουργίες του ελέγχου. 

8. Ανάπτυξη της γνώσης και της εμπειρίας εσωτερικού ελέγχου. 

9. Δέσμευση για συνεχή βελτίωση ποιότητας. 

10. Σύνδεση της απόδοσης με τους στρατηγικούς στόχους. 

Σήμερα λοιπόν πλανάται το ερώτημα που αφορά και το μέλλον, εάν δηλαδή ο 

εσωτερικός έλεγχος συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τη λογική του διαχειριστικού 

οικονομικού ελέγχου ή διεξάγεται για να προνοεί και να συμμετέχει στη διαχείριση του 

κινδύνου. Εάν ισχύει το δεύτερο τότε πέρα από τις δραστηριότητες που ήδη πραγματοποιεί, θα 
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συμβάλλει αφ’ ενός στην αλλαγή της νοοτροπίας που συνεχίζει ακόμη να υπάρχει σε πολλά 

στελέχη των επιχειρήσεων και αφετέρου στην καλυτέρευση της θέσης τους στην αντιμετώπιση 

των δύσκολων συνθηκών του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος. Ένας τέτοιος 

ουσιαστικός ρόλος θα καθιερώσει τον εσωτερικό έλεγχο σαν στοιχείο σύνδεσης με τις διαρκώς 

αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις που σχετίζονται κυρίως με τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η κάθε διοίκηση. Για να το κάνει όμως αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί η άποψη 

ότι ο κίνδυνος σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο στην πορεία μιας επιχείρησης χωρίς αυτό 

να δημιουργεί ανασφάλεια ή εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα να συμβάλει στη δημιουργία του 

ανάλογου κλίματος και νοοτροπίας, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει η ετοιμότητα τόσο η 

διοικητική, όσο και η ανθρώπινη ώστε με την αντιμετώπιση του να έχουμε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα.  
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που 

υπάρχουν στο περιβάλλον τους. Κυριότερα «όπλα» στην αντιμετώπιση των κινδύνων είναι η 

ύπαρξη στην εταιρία λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και λειτουργίας διενέργειας εσωτερικού 

ελέγχου. Η έλλειψη οργανωμένης πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και η ανυπαρξία ενός υγιούς 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να αποβούν καταστροφικές για οποιονδήποτε 

οικονομικό οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και 

τα στελέχη που τον διοικούν. Η υιοθέτηση πλαισίων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη 

δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόμενου εταιρικής απάτης. 

Οι νέες οικονομικές συνθήκες παρέχουν πολλές ευκαιρίες για την επέκταση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όμως ταυτόχρονα παρουσιάζουν προκλήσεις και κινδύνους 

που θέτουν υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες πρακτικές και στρατηγικές διοίκησης. Ιδίως στον 

τραπεζικό τομέα, στον οποίο αναφερθήκαμε διεξοδικά, ο εσωτερικός έλεγχος δεν εξαντλείται 

απλώς στον έλεγχο των λειτουργικών μονάδων αλλά επεκτείνεται κυρίως και στην 

παρακολούθηση και καταγραφή του επιπέδου έκθεσης των κινδύνων. Έχει καταλυτικό ρόλο και 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή όλων των ειδών ελέγχου τόσο σε προληπτικό όσο και σε 

κατασταλτικό επίπεδο.   

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει  να  υποτιμούν ή να αψηφούν  τον  εσωτερικό  έλεγχο,  

καθώς  αποτελεί  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  της αποτελεσματικής  εταιρικής διακυβέρνησης. Τα 

νομοθετικά πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, όσο αυστηρά και εάν είναι, δεν επαρκούν από 

μόνα τους για την αποτροπή της εταιρικής απάτης. Απαιτείται λοιπόν η δέσμευση της ανώτατης 

διοίκησης στις επιταγές των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η γνωστοποίηση τους στο 

σύνολο του οργανισμού και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του οργανισμού σ’ αυτές. Η μη 

δέσμευση της ηγεσίας στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες δημιουργεί ένα περιβάλλον ελέγχου 

ευάλωτο στη διαφθορά και τις δολιεύσεις. Επιπλέον, αναιρεί τα οφέλη που δημιουργούνται από 

την εφαρμογή των πλαισίων του εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση των επιχειρηματικών 

κινδύνων. Σημαντική κρίνεται εξάλλου η μέριμνα για την διαρκή εκπαίδευση των διοικητικών 

στελεχών στα θέματα της διακυβέρνησης των εταιριών, του ελέγχου και της διαχείρισης των 

κινδύνων. 
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Ένας  εσωτερικός  ελεγκτής  δεν είναι  κάποιος  που  απλώς  ανασκοπεί  την  

παρελθοντική  πορεία  της  εταιρίας ή αρκείται στη συνήθη και απλή καθημερινή λειτουργία της. 

Είναι εκείνος που αποσκοπεί στο μεγαλύτερο συμφέρον της επιχείρησης και σε συνεργασία με 

τη διοίκηση προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να το επιτύχει. Σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάλογη υποστήριξη από το 

διοικητικό συμβούλιο. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο και ισάξιο συστατικό στοιχείο της εταιρικής εποπτείας. 

Οι περισσότερες  επιχειρήσεις  θεωρούν πλέον τη  λειτουργία  του  εσωτερικού  ελέγχου  

ζωτικής σημασίας για την ικανοποιητική και αποτελεσματική πορεία της κάθε εταιρίας. Για το 

λόγο αυτό, πολλές απ’ αυτές έχουν προχωρήσει στη δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

παρόλο που η λύση της πρόσληψης ελεγκτή από ελεγκτική  εταιρία περιορίζει τα υπάρχοντα 

τμήματα και κατ’ επέκταση τα λειτουργικά έξοδα. Με την επιλογή αυτή οι εταιρίες 

διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα  του  ελεγκτή  δείχνουν εμπιστοσύνη στην  

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου παρέχουν υπηρεσίες  προς  τη  διοίκηση,  μέσω της  

διαρκούς  επικοινωνίας,  προσφέρουν βοήθεια στα μέλη του οργανισμού, συμβουλές και 

αναλυτικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη συσχέτιση με τους αντικειμενικούς 

στόχους και τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει πρωτεύοντα 

ρόλο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την παροχή διοικητικής πληροφόρησης και 

υποστήριξης και μάλιστα σε θέματα που απαιτείται, υψηλού επιπέδου, γνώση και κρίση. 

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. Τα προβλήματα 

επάρκειας και αντιλήψεων αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να τον υιοθετήσουν. Αυτά 

εντοπίζονται στην έλλειψη ικανών εσωτερικών ελεγκτών που σε συνδυασμό με την 

πολυπλοκότητα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσκολία 

εφαρμογής της ελεγκτικής λειτουργίας. Επίσης η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι χρονοβόρα 

και δύσκολη επειδή απαιτεί ειδικές γνώσεις για τον εσωτερικό έλεγχο. Παρόλα αυτά, οι βασικές 

αρχές λειτουργίας άρχισαν να εφαρμόζονται και οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 

προσαρμόζονται σιγά-σιγά προσβλέποντας στην αποδοτικότητα του ελέγχου και προσπαθώντας 

να τον ενισχύσουν με διάφορους τρόπους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει 

 133

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

θετική εξέλιξη η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα, ο οποίος θα είχε την ευθύνη 

ελέγχου των διαδικασιών και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των ελέγχων των επιχειρήσεων.   

 Στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσονται οι 

επιχειρήσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλέον απαραίτητος για την ορθή και αναπτυσσόμενη 

πορεία μιας εταιρείας. Είναι αυτός που θα αναλάβει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο. Ένα από τα μελλοντικά αντικείμενα μελέτης με χρήσιμα για τις 

διοικήσεις συμπεράσματα, θα μπορούσε να αποτελέσει η σχέση του ελεγκτή με την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αφού ληφθούν υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης αλλά 

και οι συνέπειες που μπορεί να έχει σε αυτήν ο λαθεμένος τρόπος προσέγγισης και επίλυσης των 

επιχειρηματικών κινδύνων. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται πλέον βασικός πόλος αναφοράς για τη 

διασφάλιση των μετόχων του οργανισμού αλλά και όλων των φορέων - ενδιαφερομένων που 

έχουν νόμιμο συμφέρον από αυτόν (stakeholders). Οι εταιρίες μέσω της αποτελεσματικής 

διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου θα μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο και να 

προσθέσουν μεγαλύτερη αξία. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν δύναμη και ενδεχομένως θα 

καταστούν ικανές να αντλήσουν ευκολότερα πόρους για νέες επενδυτικές δραστηριότητες, με 

στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τους. [14] [17] [84] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

H ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ SARBANES – OXLEY 

Η νομοθεσία Sarbanes – Oxley θεσπίστηκε με στόχο την επαναφορά της χαμένης 

εμπιστοσύνης των επενδυτών στις επιχειρήσεις και την ακεραιότητα όσον αφορά τα οικονομικά 

αποτελέσματα που δημοσιεύονται. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις που εισήγαγε η νομοθεσία αυτή ήταν η 

ισχυροποίηση μιας ανεξάρτητης ελεγκτικής επιτροπής (internal audit committee). Η επιτροπή 

αυτή αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με στόχο την συλλογή 

πληροφοριών από τη διεύθυνση (management), την υποστήριξη των εσωτερικών ελέγχων και τη 

συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές, με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων. Η επιτροπή 

ουσιαστικά έχει αρμοδιότητες επίβλεψης, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι η εταιρεία 

ανεξαρτητοποιείται από τη διεύθυνση και δεν χειραγωγείται από αυτή. Οι ελεγκτές (auditors) 

(εσωτερικοί ή εξωτερικοί) είναι λογιστές υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την εκτίμηση των 

λογιστικών δεδομένων που συλλέγονται από τη διεύθυνση και τους εργαζομένους.  

Οι δημόσιες εταιρείες, πλέον, οφείλουν να ακολουθούν τις νέες οδηγίες όσον αφορά τις 

πληροφορίες που υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν, όμως σημειώνεται ότι οι επενδυτές 

στερούνται του δικαιώματός τους να προσλαμβάνουν οι ίδιοι δικηγόρους με σκοπό να μηνύσουν 

τις εταιρείες, όταν τίθεται ζήτημα παρανομίας ή απάτης. Αντίθετα πρέπει να αναμένουν από το 

υπουργείο δικαιοσύνης να κινήσει τις διαδικασίες για λογαριασμό τους. Θα πρέπει να τονισθεί 

όμως ότι οι επενδυτές σήμερα βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, 

όπου ήταν δύσκολο να αποδειχθούν τα σκάνδαλα και οι παρανομίες, αφού τώρα μπορούν να 

επικαλούνται και να στηρίζονται στα πρότυπα του SOX. 

 

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ο Διευθύνων και ο Οικονομικός Σύμβουλος κάθε οργανισμού έχει την ευθύνη, επί ποινή, 

να πιστοποιεί εγγράφως ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιούμενες 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις είναι ακριβείς. Στην περίπτωση που οι αναφορές της επιχείρησης 

κρίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, τα συγκεκριμένα άτομα πέρα από τις ποινικές ευθύνες 
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έχουν και την υποχρέωση να επιστρέψουν τις πρόσθετες αμοιβές τους (bonus) για την κάλυψη 

του απολεσθέντος κόστους. 

 

ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ SOX  

 Τα βασικότερα σημεία της Νομοθεσίας του SOX είναι: 

 Η ίδρυση του Συμβουλίου Επίβλεψης Απολογισμών Δημοσίων Εταιρειών (Public 

Company Accounting Oversight Board), το οποίο επιβλέπει τον έλεγχο των δημοσίων 

εταιριών, καθιερώνει ελεγκτικά πρότυπα και κανόνες και επιθεωρεί τις ελεγκτικές 

εταιρίες. 

 Η υποχρεωτική τήρηση των σχετικών εγγράφων για το χρονικό διάστημα των επτά ετών. 

 Η υποχρεωτική συνεργασία δυο τουλάχιστον συνεταίρων για την επικύρωση του 

οποιουδήποτε ελέγχου. 

 Αξιολόγηση (από τους ελεγκτές) των εσωτερικών διαδικασιών, που έχουν αναπτύξει οι 

εταιρείες, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των οικονομικών αρχείων που αφορούν 

συναλλαγές. 

 Η ανεξαρτησία των ελεγκτών. 

 Η επικύρωση των εκθέσεων από τη διεύθυνση. 

 Η παραίτηση από το δικαίωμα του bonus σε περιπτώσεις ανάκλησης και αναθεώρησης 

των απολογισμών. 

 Η απαγόρευση λήψης προσωπικών δανείων από τα στελέχη. 

 Η ενημέρωση για αλλαγές στην ιδιοκτησία των μετοχών. 

 Η υποστήριξη και χρηματοδότηση ερευνών. 

 Η επιβολή ποινών σε πρόσωπα τα οποία εκουσίως έχουν καταστρέψει, αλλάξει, 

αποκρύψει, παραποιήσει αρχεία ή έχουν υπογράψει χρηματοοικονομικές αναφορές που 

δεν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία. 

 Η προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις σε εταιρίες ή 

συμμετέχουν βοηθητικά σε σχετικές έρευνες. 

Με στόχο την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των ελεγκτικών εταιριών, οι 

τελευταίες απαγορεύεται να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, οι 

περιπτώσεις των οποίων είναι βέβαιο ότι επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων όπως: 
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 Η τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

 Ο σχεδιασμός οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων. 

 Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. 

 Οι χρηματιστηριακές ή επενδυτικές συμβουλές. 

Οι ελεγκτές δεν πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα 

στην ίδια εταιρία, καθώς αυτή η συνεχής απασχόληση θεωρείται ότι δημιουργεί στενότερες 

σχέσεις πέρα από τα επιτρεπτά όρια και έχει σαν αποτέλεσμα να αμφισβητείται η ανεξαρτησία 

και η αξιοπιστία του ελέγχου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές προφανώς συνεργάζονται με την επιτροπή 

ελέγχου (audit committee) της ίδιας της εταιρίας, της οποίας ο ρόλος θεωρείται σαν ιδιαίτερα 

σημαντικός και υποχρεωτικά πρέπει να προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. 

Σημείο σταθμός στη νομοθεσία Sarbanes – Oxley είναι το τμήμα 404, που προβλέπει ότι 

στους ετήσιους απολογισμούς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

και μια «έκθεση εσωτερικού ελέγχου» η οποία να συγκεντρώνει : 

 Την αξιολόγηση της διεύθυνσης για την αποτελεσματικότητα της δομής των εσωτερικών 

ελέγχων όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα 

 Την επικύρωση του ελεγκτή για την επάρκεια αξιολόγησης του διευθυντή της 

επιχείρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

C.O.S.O. GUIDANCE FOR SMALLER PUBLIC ENTITIES 

 Στα μέσα του 2006, η επιτροπή Treadway έδωσε στο κοινό την έκθεση της με τίτλο 

Internal Contrοl over Financial reporting Guidance for Smaller Public Companies, σε μια 

προσπάθεια να υποβοηθήσει τις μικρότερες οικονομικές μονάδες να εφαρμόσουν τις αρχές και 

κατευθύνσεις που παρείχε η αρχική έκθεση του 1992, C.O.S.O. Ιnternal Control Framework. Η 

έκθεση αυτή [45], αποτελείται από τρεις τόμους. Ο πρώτος τόμος περιορίζεται σε μια περίληψη, 

o δεύτερος τόμος περιγράφει τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή του πλαισίου και ο τρίτος τόμος 

παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή. 

 Η έκθεση αυτή δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί το αρχικό πλαίσιο C.O.S.O. αλλά 

υποδεικνύει τις κατευθύνσεις για τον τρόπο εφαρμογής του στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στις χρηματοοικονομικές αναφορές. Παρόλο που δεν 

αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της έκθεσης, οι οδηγίες που παρατίθενται μπορούν να είναι 

χρήσιμες στη διοίκηση για την αποδοτικότερη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων που είναι καθιερωμένα από τις 

νομοθετικές αρχές. Οι κατευθύνσεις αυτές επομένως βρίσκονται σε πλήρη συνέπεια με τους 

ορισμούς του πλαισίου, τα στοιχεία και τα κριτήρια του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. 

Σχήμα 12: Σχηματική απεικόνιση του C.O.S.O. Πηγή C.O.S.O. 2006. 
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 Τα πέντε στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν συνιστώσες μιας ολοκληρωμένης 

διαδικασίας η οποία υπογραμμίζει την αλληλοσυσχέτισή τους και αναγνωρίζει ότι η διοίκηση 

έχει την ευελιξία επιλογής των ασφαλιστικών μηχανισμών για την επίτευξη των στόχων. 

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το Σχήμα 12, η διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου ξεκινά με τον καθορισμό σκοπών στις χρηματοοικονομικές αναφορές που είναι σχετικές 

με τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνθήκες της εταιρίας. Μετά τον 

καθορισμό των σκοπών η διοίκηση αναγνωρίζει και εκτιμά το σύνολο των κινδύνων που αυτοί 

εμπεριέχουν και προσδιορίζει τον τρόπο διαχείρισης αυτών μέσω ενός εύρους ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων. Η διοίκηση εφαρμόζει διάφορες προσεγγίσεις για την άντληση, επεξεργασία 

και κοινοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται και αφορούν τις χρηματοοικονομικές 

αναφορές καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Όλα αυτά 

υλοποιούνται εντός του περιβάλλοντος ελέγχου της εταιρίας και παρακολουθούνται προκειμένου 

να διασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία τους στη διάρκεια του χρόνου. 

 Το C.O.S.O. προτείνει στις κατευθύνσεις του για τις μικρότερες σε μέγεθος 

επιχειρηματικές μονάδες μια ομάδα 20 κριτηρίων που στηρίζονται στις θεμελιώδεις του αρχές οι 

οποίες συσχετίζονται και έχουν σαν βάση τα πέντε στοιχεία του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου 

(C.O.S.O. Internal Control Framework) που αναλύονται στη συνέχεια. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα υπόλοιπα 

στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου και προσδιορίζει τα συστατικά του κάθε οργανισμού. Επτά 

αρχές σχετίζονται με το περιβάλλον ελέγχου και αυτές είναι: 

1. Η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες. Ισχυρή ακεραιότητα και ηθικές αξίες, ειδικά στην 

κορυφή της διοίκησης είναι αναγκαίο να αναπτύσσονται, να γίνονται κατανοητές από 

όλους και να θέτουν τα πρότυπα δεοντολογίας για τις χρηματοοικονομικές αναφορές 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται και ασκεί την 

ευθύνη του, όσον αφορά την επίβλεψη που σχετίζεται με τις χρηματοοικονομικές 

αναφορές και τους εσωτερικούς ασφαλιστικούς μηχανισμούς. 

3. Η φιλοσοφία διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας. Η φιλοσοφία της διοίκησης και ο 

τρόπος λειτουργίας χρειάζεται να υποστηρίζει τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο 

που αφορά τις χρηματοοικονομικές αναφορές. 
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4. Η οργανωτική δομή. Η οργανωτική δομή της εταιρίας πρέπει να είναι πάντα σε θέση 

να υποστηρίζει τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο πάνω στις χρηματοοικονομικές 

αναφορές. 

5. Οι ικανότητες και η επάρκεια των χρηματοοικονομικών αναφορών. Η εταιρία 

διατηρεί και προσλαμβάνει άτομα ικανά στη διαχείριση χρηματοοικονομικών 

αναφορών και των ρόλων επίβλεψης. 

6. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες. Ανατίθενται κατάλληλα πεδία αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών στη διοίκηση και τους υπαλλήλους ώστε να διευκολύνεται ο 

αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος σχετικά με τις χρηματοοικονομικές αναφορές. 

7. Οι ανθρώπινοι πόροι. Οι πολιτικές και πρακτικές που αφορούν τους ανθρώπινους 

πόρους πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται για τη διευκόλυνση του 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Η εκτίμηση των κινδύνων στις μικρομεσαίες εταιρίες μπορεί να είναι σχετικά 

αποτελεσματικότερη διότι η πλήρης γνώση των περιορισμένων λειτουργιών της εταιρίας σε 

σχέση με τις μεγάλες επιτρέπει στους διοικούντες να έχουν άμεση πληροφόρηση για τις πηγές 

των κινδύνων. Η εκτίμηση του κινδύνου σχετίζεται άμεσα με το σκοπό των αξιόπιστων 

χρηματοοικονομικών αναφορών και εμπεριέχει την αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων 

ουσιωδών λανθασμένων διατυπώσεων. Επίσης με την εστίαση στους κινδύνους των λειτουργιών 

και της συμμόρφωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ακόλουθοι κίνδυνοι που σχετίζονται 

με την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών: 

1. Η αποτυχία σύλληψης και καταγραφής όλων των συναλλαγών. 

2. Η καταγραφή ανύπαρκτων περιουσιακών στοιχείων ή ανυπόστατων συναλλαγών. 

3. Η καταγραφή συναλλαγών σε λανθασμένη περίοδο ή με λανθασμένο ποσό ή σε λάθος 

λογαριασμούς. 

4. Η απώλεια ή μεταβολή καταχωρημένων συναλλαγών. 

5. Η αποτυχία συγκέντρωσης των σχετικών πληροφοριών για τη διεξαγωγή αξιόπιστων 

εκτιμήσεων. 

6. Η καταγραφή μη ενδεδειγμένων καταχωρήσεων στο ημερολόγιο. 

7. Οι ακατάλληλοι λογιστικοί χειρισμοί συναλλαγών ή εκτιμήσεων. 
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8. Η ακατάλληλη εφαρμογή τύπων ή υπολογισμών.  

Με την εκτίμηση του κινδύνου στις περιπτώσεις αυτές συνδέονται τρείς αρχές: 

 Σκοποί των χρηματοοικονομικών αναφορών: η διοίκηση καθορίζει τους σκοπούς των 

χρηματοοικονομικών αναφορών με επαρκή διαφάνεια και κριτήρια ώστε να μπορεί να 

είναι δυνατή η αναγνώριση των κινδύνων που απειλούν τις αξιόπιστες 

χρηματοοικονομικές αναφορές. 

 Κίνδυνοι των χρηματοοικονομικών αναφορών: η εταιρία αναγνωρίζει και αναλύει τους 

κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών, των χρηματοοικονομικών 

αναφορών σαν τη βάση για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των κινδύνων. 

 Κίνδυνοι απάτης: το ενδεχόμενο επίσης ουσιωδών λανθασμένων διατυπώσεων εξαιτίας 

της απάτης λαμβάνεται σαφώς υπόψη κατά την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται 

με την επίτευξη των σκοπών των χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Οι δραστηριότητες ελέγχου πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα της κάθε εταιρίας για 

τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών των χρηματοοικονομικών 

αναφορών, σε αντίθεση με τις μικρότερες σε μέγεθος εταιρίες οι οποίες συχνά στηρίζονται στα 

λεγόμενα κανάλια επικοινωνίας, μέσω των οποίων τα εμπειρότερα στελέχη επικοινωνούν άμεσα 

με το υπόλοιπο προσωπικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διοίκηση καθιερώνει διαδικασίες 

ελέγχου χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφοριών οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές 

στην υποστήριξη των σκοπών των χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 Στις δραστηριότητες του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τέσσερα κριτήρια: 

1. Η ενοποίηση με την εκτίμηση κινδύνου: αναλαμβάνονται δραστηριότητες για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των σκοπών των 

χρηματοοικονομικών αναφορών. 

2. Η επιλογή και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ελέγχου: οι δραστηριότητες ελέγχου 

επιλέγονται και αναπτύσσονται, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην μετρίαση των κινδύνων, που σχετίζονται με την 

επίτευξη των σκοπών των χρηματοοικονομικών αναφορών. 
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3. Οι πολιτικές και διαδικασίες: πολιτικές σχετικές με τις αξιόπιστες χρηματοοικονομικές 

αναφορές εγκαθίστανται και μεταβιβάζονται μέσα στην εταιρία ώστε σε συνδυασμό με 

τις αντίστοιχες διαδικασίες να καταλήγουν στην εκτέλεση των οδηγιών της διεύθυνσης. 

4. Οι τεχνολογίες πληροφορικής: οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνολογιών πληροφορικής, 

όπου αυτές είναι κατάλληλες, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για την επίτευξη των 

σκοπών των χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Τα πληροφοριακά συστήματα αναγνωρίζουν, συλλαμβάνουν, επεξεργάζονται και 

διανέμουν την πληροφορία θέτοντας σαν προτεραιότητα την επίτευξη των σκοπών των 

χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 Σε πολλές μικρές επιχειρήσεις τα συστήματα αυτά βασίζονται περισσότερο σε 

χειροκίνητες ή μεμονωμένες εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής, σε αντίθεση με τις 

περίπλοκες ολοκληρωμένες εφαρμογές μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική 

εσωτερική επικοινωνία μεταξύ της ανώτατης διοίκησης και των υπαλλήλων μπορεί να 

υποβοηθηθεί στις περιπτώσεις των μειωμένων επιπέδων και του μικρότερου αριθμού 

εργαζομένων καθώς και από τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του διευθύνοντος συμβούλου. 

 Τα κριτήρια που συνδέονται με το στοιχείο της επικοινωνίας και της πληροφορίας είναι 

τα παρακάτω: 

1. Πληροφορία των χρηματοοικονομικών αναφορών: οι σχετικές πληροφορίες 

αναγνωρίζονται, εντοπίζονται  και χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας και 

διανέμονται με τον κατάλληλο τρόπο και χρόνο ώστε να υποστηρίζεται η επίτευξη του 

σκοπού των χρηματοοικονομικών αναφορών. 

2. Πληροφορία εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών: η πληροφορία που απαιτείται για 

την διευκόλυνση της λειτουργίας των υπολοίπων στοιχείων του ελέγχου εντοπίζεται, 

αξιολογείται, χρησιμοποιείται και διανέμεται με ορθολογικό τρόπο και σε αναλογούντα 

χρόνο που επιτρέπει στους εργαζόμενους να εκτελούν τις ευθύνες του εσωτερικού 

ελέγχου. 

3. Εσωτερική επικοινωνία: οι διάφορες επικοινωνίες επιτρέπουν και υποστηρίζουν την 

κατανόηση και την εκτέλεση των σκοπών του εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών και 

των ατομικών ευθυνών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 
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4. Εξωτερική επικοινωνία: θέματα που επηρεάζουν την επίτευξη των σκοπών των 

χρηματοοικονομικών αναφορών κοινοποιούνται με τη σειρά τους σε όλα τα εξωτερικά 

μέρη του οργανισμού. 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 Τα συστήματα του εσωτερικού ελέγχου παρακολουθούνται με σκοπό την εκτίμηση της 

ποιότητας της απόδοσης τους κατά την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνεχή 

έλεγχο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, των ξεχωριστών εκτιμήσεων ή το συνδυασμό και 

των δύο. Τα διοικητικά στελέχη των μικρότερων σε μέγεθος εταιριών έχουν άμεση γνώση των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας ενώ η στενή ενασχόληση τους με τις λειτουργίες, επιτρέπει να 

αναγνωρίζουν τις αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις ενδεχόμενες 

ανακρίβειες στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

 Τα κριτήρια που έχουν σχέση με το στοιχείο της παρακολούθησης είναι δυο: 

1. Συνεχείς και ξεχωριστές εκτιμήσεις: οι συνεχείς και ξεχωριστές εκτιμήσεις καθιστούν τη 

διοίκηση ικανή να καθορίσει εάν τα υπόλοιπα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου πάνω 

στις χρηματοοικονομικές αναφορές συνεχίζουν να λειτουργούν με την πάροδο του 

χρόνου. 

2. Αναφορά των ανεπαρκειών: Οι ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου αναγνωρίζονται και 

μεταβιβάζονται με επίκαιρο και ορθολογικό τρόπο στα μέρη που είναι υπεύθυνα για τη 

λήψη των διορθωτικών αποφάσεων, τη διεύθυνση και το διοικητικό συμβούλιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΤΑ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ C.O.CO. ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (C.I.C.A.) 

 

ΣΚΟΠΟΣ (PURPOSE) 

 Στη συνέχεια παρατίθενται τα κριτήρια που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία: 

 

Α1. Οι αντικειμενικοί στόχοι πρέπει να καθορίζονται και να κοινοποιούνται. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι προσδιορίζουν την κατεύθυνση του κάθε οργανισμού. Μπορεί να είναι 

τόσο, μακροπρόθεσμοι όσο και βραχυπρόθεσμοι και ομαδοποιούνται σε μία ή περισσότερες 

γενικότερες κατηγορίες όπως είναι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών, η 

αξιοπιστία των εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

νόμους, οι ρυθμίσεις και οι εσωτερικές πολιτικές. 

 

Αποστολή, όραμα και στρατηγική. 

Η αποστολή, το όραμα και η στρατηγική αντιπροσωπεύουν τους συνολικούς σκοπούς του 

οργανισμού. Η αποστολή αποτελεί το λόγο ύπαρξης του οργανισμού, ενώ το όραμα αποτελεί τη 

μελλοντική κατάσταση στην οποία ο οργανισμός φιλοδοξεί να οδηγηθεί. Στην τελευταία 

περιλαμβάνονται επίσης οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού και τα σχέδια για την 

πραγματοποίηση τους. Η αποστολή και το όραμα γίνονται αποτελεσματικότερα εφόσον τα άτομα 

συμμετέχουν προσωπικά σε αυτά. 

 

Α2. Οι ουσιαστικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός στην 

επίτευξη των αντικειμενικών του στόχων πρέπει να αναγνωρίζονται και να εκτιμούνται. 
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Ο οργανισμός πρέπει να αναγνωρίζει τους σημαντικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους 

σε συνεχή βάση ώστε να αντιδρά στις αλλαγές με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο. Η αξιολόγηση 

του κινδύνου περιλαμβάνει την εκτίμηση της πιθανότητας ενός γεγονότος και τη σημαντικότητα 

των συνεπειών του έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες 

προκειμένου να τύχουν της ανάλογης διαχείρισής τους. Η εκτίμηση και αξιολόγηση του 

κινδύνου πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε σημαντική κατηγορία στόχων του οργανισμού.  
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Α3. Πολιτικές σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων και την διαχείριση 

των κινδύνων πρέπει να αναπτύσσονται και να κοινοποιούνται προκειμένου να αποτελούν, 

αντικείμενο πρακτικής ώστε τα άτομα να κατανοούν άμεσα τι αναμένεται από αυτές και το πεδίο 

των ελευθεριών δράσης. 

Οι πολιτικές αυτές περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες ενέργειες και έργα 

πρέπει να εκτελούνται, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τις ακατάλληλες δράσεις και καθορίζοντας 

παράλληλα τα όρια των αποδεκτών πράξεων. Εφαρμόσιμες πολιτικές, οι οποίες κοινοποιούνται 

στον οργανισμό και μεταφράζονται σε συγκεκριμένες πρακτικές, υποδεικνύουν κατευθύνσεις για 

τον τρόπο διεξαγωγής των λειτουργιών και αντικατοπτρίζουν το είδος της κρίσης σε σχέση με 

τους κινδύνους, οι οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να αναπτυχθούν 

σε έναν αριθμό περιοχών, όπως οι σχέσεις με τους πελάτες, το επίπεδο των υπηρεσιών, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των κινδύνων, οι λογιστικές και 

χρηματοοικονομικές αναφορές, η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και οι δαπάνες. Η ανάγκη για 

συγκεκριμένες πολιτικές και ο βαθμός τεκμηρίωσης τους εξαρτώνται από το μέγεθος του 

οργανισμού, τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τους κινδύνους που εμπεριέχονται και το 

βαθμό στον οποίο κρίνεται απαραίτητη μια ξεκάθαρη κοινοποίηση των ορίων των αποδεκτών 

δράσεων. 

 

Α4. Τα σχέδια καθοδήγησης των προσπαθειών για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του 

οργανισμού πρέπει να καταρτίζονται και να ανακοινώνονται. 

Ο σχεδιασμός μεταφράζει του αντικειμενικούς σκοπούς και την εκτίμηση του κινδύνου σε 

στρατηγικές, σε σχέδια δράσης και σε λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους με τους 

οποίους μπορεί να μετρηθεί και να παρακολουθηθεί η πρόοδος. Ο σχεδιασμός αποτελεί μια 

συνεχή διαδικασία και τα σχέδια δεν πρέπει να είναι στατικά. Αντιθέτως, είναι αναγκαίο να 

αλλάζουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον 

επιμερισμό των χρηματοοικονομικών, φυσικών και ανθρωπίνων πόρων. Ο επιμερισμός των 

πόρων ξεκινά με τον προσδιορισμό των μέσων που χρειάζεται ο οργανισμός για την επίτευξη 

των σκοπών του, και στην περίπτωση που οι πόροι είναι περιορισμένοι ο επιμερισμός 

περιλαμβάνει επίσης και αποφάσεις για τη βέλτιστη κατανομή τους. Η επάρκεια των πόρων 

έγκειται πάνω από όλα στη σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς που πρέπει να επιτευχθούν 

 153

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Ο οργανισμός λοιπόν πρέπει να παραμένει αξιόπιστος 

ώστε να μπορεί να συνεχίζει να εκπληρώνει τους σκοπούς του ακόμη και σε περιπτώσεις 

έκτακτων περιστατικών, κατάρρευσης των λειτουργιών ή περιόδους χαμηλής δραστηριότητας. Η 

επισημότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, των παραγόμενων σχεδίων και του επιπέδου 

λεπτομέρειας τους εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος του οργανισμού, η δομή της 

λήψης των αποφάσεων και η αναγκαιότητα της παροχής ή λήψης επίσημης έγκρισης για 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η αποτελεσματική επικοινωνία των σχεδίων είναι αναπόσπαστη 

με την ικανότητα του οργανισμού να διευθύνει τις προσπάθειες των ατόμων για την επίτευξη των 

στόχων. 

 

Α5. Οι αντικειμενικοί σκοποί και τα σχετικά με αυτούς σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν 

μετρήσιμους στόχους και δείκτες απόδοσης. 

Οι οργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιούν ένα μίγμα ποσοτικών στόχων απόδοσης, όπως οι 

προϋπολογισμοί, καθώς και ποιοτικών, όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση των πελατών. Οι 

στόχοι αυτοί πρέπει να είναι μετρήσιμοι και ευθυγραμμισμένοι με τους αντικειμενικούς στόχους. 

Εξωτερικά παραγόμενες συγκριτικές προτυποποιήσεις (benchmarking) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των πόρων. Οι 

δείκτες απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τους 

στόχους και να παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις εάν οι στόχοι έχουν υπερβληθεί ή δεν έχουν 

επιτευχθεί. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ποιοτικών στόχων απόδοσης οι σχετικοί δείκτες 

πρέπει να εκφράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν αντικειμενικά και 

λογικά.  

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 Στη συνέχεια παρατίθενται τα κριτήρια που αναφέρονται στις αξίες και στην ταυτότητα 

του οργανισμού: 

 

Β1. Πρέπει να καθιερωθούν, να κοινοποιηθούν και να εξασκηθούν σε όλο τον οργανισμό κοινές 

ηθικές αξίες συμπεριλαμβανομένης και της ακεραιότητας. 

Οι κοινές ηθικές αξίες επηρεάζουν ολόκληρη τη συμπεριφορά του οργανισμού. Επιπλέον, σε 

συνάρτηση με την κατανόηση της αποστολής και του οράματος, οι ηθικές αξίες συνιστούν τη 
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βασική ταυτότητα που θα διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο, μια ομάδα, ένας 

οργανισμός ή συμβούλιο λειτουργεί και παρέχουν την σταθερότητα στην πάροδο του χρόνου. Οι 

κοινές αξίες συμβάλουν στον έλεγχο διότι παρέχουν έναν οδηγό στα άτομα ή τις ομάδες ατόμων 

για τη λήψη αποφάσεων, τη δράση και την πολιτική. Οι αξίες και οι προτιμήσεις των ανώτερων 

διευθυντικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου ασκούν μεγάλη επίδραση στους 

σκοπούς και τα συστήματα του οργανισμού. Οι αξίες και οι προτιμήσεις αυτές αναφέρονται σε 

θέματα όπως: 

 Καλά εταιρικά δικαιώματα και καθήκοντα. 

 Δέσμευση για πραγματικούς και ειλικρινείς χειρισμούς. 

 Δέσμευση για ποιότητα και επάρκεια. 

 Συμμόρφωση με τους νόμους, ρυθμίσεις, κανόνες και την πολιτική του οργανισμού. 

 Δίκαιη μεταχείριση και σεβασμό των ατόμων. 

 Ειλικρινείς σχέσεις με τους ανταγωνιστές. 

 Ακεραιότητα των συναλλαγών και των αρχείων. 

 Επαγγελματική προσέγγιση στις χρηματοοικονομικές αναφορές. 

Τέλος, οι ηθικές αξίες αποτελούν μέρος της εταιρικής κουλτούρας και παρέχουν έναν άγραφο 

κώδικα δεοντολογίας με βάση τον οποίο μπορεί να μετρηθεί η συμπεριφορά. Ένας επίσημος 

γραπτός κώδικας δεοντολογίας παρέχει το μέσο για τη συνεχή προβολή των προτύπων ηθικής 

συμπεριφοράς. Τα άτομα που στελεχώνουν τον οργανισμό πρέπει να ερωτώνται περιοδικά ώστε 

να επιβεβαιώνεται η κατανόηση και η παρακολούθηση του κώδικα. 

 

Β2. Οι πολιτικές και πρακτικές των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να είναι συνεπείς με τις ηθικές 

αξίες και την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

Οι πολιτικές και πρακτικές των ανθρωπίνων πόρων προσεγγίζουν θέματα όπως η αξιολόγηση της 

απόδοσης, οι προαγωγές, οι αποζημιώσεις, η εκπαίδευση, οι απολύσεις, η στελέχωση, η 

ανάπτυξη καριέρας, η υγιεινή και η ασφάλεια. Η ανταπόκριση της διεύθυνσης στη συμμόρφωση 

με αυτές τις πολιτικές πρέπει να υποστηρίζει τις ηθικές αξίες του οργανισμού. Η ανθρώπινη 

συμπεριφορά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα πιστεύουν ότι 

πρέπει να διοικούνται και να ανταμείβονται. Αντίστοιχα, τα συστήματα αμοιβών και οι 

μετρήσεις απόδοσης πρέπει να είναι συνεπείς με τις ηθικές αξίες του οργανισμού, να 

υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων και να διευκρινίζονται εξ’ αρχής. Τα συστήματα 
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αμοιβών περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και μη κίνητρα και κυρώσεις. Οι μετρήσεις 

απόδοσης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι σαφείς όπως συμβαίνει με τη μορφή επίσημων 

μεθόδων αξιολόγησης ή με τον τρόπο μέτρησης που εφαρμόζεται κατά την κρίση των 

προαγωγών. Οι μετρήσεις απόδοσης είναι αναγκαίο να αναπτύσσονται με προσοχή προκειμένου 

να επιτευχθούν στόχοι όπως, η συνέπεια στις αμοιβές, η εξισορρόπηση των βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων στόχων, η αποφυγή της επίρριψης ευθυνών στα άτομα για προβλήματα που 

αποδίδονται στον οργανισμό και η παροχή των αμοιβών στα παραγωγικά άτομα. 

 

Β3. Η εξουσιοδότηση, η ευθύνη και η υπευθυνότητα επιβάλλεται να είναι καθαρά καθορισμένες 

συνεπείς με τους στόχους του οργανισμού, ώστε οι όποιες αποφάσεις ή δράσεις να 

αναλαμβάνονται από τα κατάλληλα άτομα. 

Εξουσιοδότηση είναι η δύναμη της λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων και της εκτέλεσης 

συγκεκριμένων δράσεων μέσα σε καθορισμένα όρια. Η ευθύνη αποτελεί το καθήκον για την 

εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Η υπευθυνότητα από την άλλη πλευρά, συνιστά την 

υποχρέωση απάντησης για την απόδοση των ευθυνών. Κάθε άτομο ή ομάδα πρέπει να έχει την 

εξουσιοδότηση και την ευθύνη για την κάθε ενέργεια προκειμένου να αναλαμβάνει την ευθύνη. 

Ανάλογα με το βαθμό ευθύνης, τον οποίο τα άτομα γνωρίζουν ότι θα τους αναλογεί, σχετίζονται 

και οι αποφάσεις ή οι δράσεις που αναλαμβάνουν. Για το λόγο αυτό λοιπόν η αρμοδιότητα, η 

ευθύνη και η υπευθυνότητα πρέπει να είναι καθορισμένες από την αρχή μέσω των εργασιών ή 

των περιγραφών των θέσεων εργασίας στον εσωτερικό κανονισμό. Έτσι μόνο η οργανωτική 

δομή θα αντικατοπτρίζει και θα υποστηρίζει την αρμοδιότητα, την ευθύνη και την υπευθυνότητα 

διασφαλίζοντας τις κρίσιμες αποφάσεις που χρειάζονται να ληφθούν από τα αρμόδια άτομα. 

 

Β4. Πρέπει να καλλιεργηθεί η ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης ώστε να υποστηρίζεται η 

ροή της πληροφορίας μεταξύ των ατόμων καθώς και η αποτελεσματική απόδοση τους για την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη υποστηρίζει την ομαλή ροή της πληροφορίας την οποία χρειάζονται τα 

άτομα για τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσης. Αναδεικνύει επίσης την συνεργασία 

και την ανάθεση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματική απόδοση. Η 

εμπιστοσύνη βασίζεται στην πίστη, στην ακεραιότητα και τις ικανότητες των υπολοίπων ατόμων 

ή ομάδων. Η ανοιχτή επικοινωνία δημιουργεί εμπιστοσύνη αλλά και στηρίζεται σ’ αυτήν μέσα σ’ 
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έναν υγιή και καλά οργανωμένο οικονομικό οργανισμό. Το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης βοηθά 

και ενθαρρύνει τα άτομα να διασφαλίσουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες 

χρειάζεται να είναι γνωστές σε περισσότερα του ενός ατόμων.  

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

  Τα κριτήρια που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι τα παρακάτω: 

 

C1. Τα άτομα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και εργαλεία για την 

υποστήριξη της επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

Η ύπαρξη ατόμων με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ξεκινά από την επιλογή του 

προσωπικού. Οι πολιτικές των ανθρωπίνων πόρων και οι πρακτικές στον τομέα αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνουν των καθορισμό των αναγκαίων ικανοτήτων, τη χρήση κριτηρίων απασχόλησης 

και την εξέταση του υποβάθρου των υποψηφίων. Η συνεχής εκτίμηση των απαιτήσεων και των 

πόρων καταλήγει σε αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την επίβλεψη, την ανάθεση 

ενεργειών, και την αναδιάρθρωση. Μπορεί επίσης να προβλέπουν τη χρησιμοποίηση εξωτερικών 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υπαλλήλους 

του οργανισμού. Ως εργαλεία του συγκεκριμένου κριτηρίου τέλος θεωρούνται ο μηχανολογικός 

και λοιπός εξοπλισμός, τα προγράμματα, οι ευρεσιτεχνίες και οι μεθοδολογίες εργασίας. Αν τα 

παραπάνω είναι ανεπαρκή  και εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση είναι δυνατόν η 

συγκεκριμένη κατάσταση να οδηγήσει σε μειωμένη αποδοτικότητα και αναποτελεσματικότητα 

του ελέγχου. 

 

C2. Οι διαδικασίες επικοινωνίας πρέπει να υποστηρίζουν τις αξίες του οργανισμού και την 

επίτευξη των σκοπών του. 

Οι διαδικασίες επικοινωνίας εξυπηρετούν έναν αριθμό σκοπών. Διαφορετικές διαδικασίες μπορεί 

να χρειάζονται για την μετάδοση των εντολών, την επίτευξη συμφωνίας, τον επιμερισμό των 

πόρων, το συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αναζήτηση πληροφοριών και την άμεση 

επικοινωνία ανάλογα με τους κινδύνους και τις εμφανιζόμενες ευκαιρίες. Οι διαδικασίες αυτές 

μπορεί να είναι επίσημες (όπως οι περιοδικές συναντήσεις και αναφορές) ή ανεπίσημες (όπως οι 

περιπτώσεις συζητήσεων για νέα θέματα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συχνά ή αραιά 

διαστήματα. Για την αναφορά προβλημάτων ή ευαίσθητων θεμάτων θα πρέπει να οργανώνονται 
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οι λεγόμενες ανώνυμες διαδικασίες. Αντίθετα οι διαδικασίες επικοινωνίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την μεταβίβαση μιας ευρείας κατηγορίας θεμάτων περιλαμβάνοντας τις 

προσδοκίες για τις ηθικές αξίες, τις πολιτικές, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και υπευθυνότητες, 

τους σκοπούς του οργανισμού και τα σχέδια για την επίτευξη τους. Θα πρέπει επίσης να 

ανατροφοδοτούν τη λειτουργική απόδοση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού. Η αμφίδρομη επικοινωνία τέλος συμβάλει στη διασφάλιση των 

διαδικασιών επικοινωνίας, στην ελαστικότητά τους και στην ανταπόκρισή τους εντός του 

οργανισμού αλλά και εκτός, δηλαδή στον κάθε ενδιαφερόμενο.  

 

C3. Επαρκείς και σχετικές πληροφορίες πρέπει να αναγνωρίζονται και να κοινοποιούνται  

έγκαιρα ώστε να επιτρέπουν στα άτομα να εκτελούν τις ανατεθείσες σε αυτά υπευθυνότητες. 

 

O κίνδυνος μετριάζεται όταν τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις έχουν όλη την σχετική 

πληροφόρηση προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα. Η πληροφορία θα πρέπει να ρέει 

στα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις από όλα τα μέρη του οργανισμού προκειμένου να τα 

καταστήσει ικανά να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα πρότυπα, τύπους ή ενδείξεις που 

σηματοδοτούν επικίνδυνες ή βλαβερές καταστάσεις κατά την περίοδο δημιουργίας τους. 

Προκειμένου η παρακολούθηση να είναι αποδοτική, η σωρευμένη πληροφορία πρέπει να είναι 

σχετική και αξιόπιστη, προσβάσιμη ή διαχειρίσιμη από εκείνους που έχουν τη σχετική 

αρμοδιότητα και να επιβεβαιώνεται αρκετά σύντομα προκειμένου να βοηθά στην 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η πληροφορία είναι πάντα σχετική ανάλογα με το χρήστη 

στο βαθμό που αφορά θέματα εντός των ορίων της αρμοδιότητας του, αλλά εξαρτάται και από το 

βαθμό ικανότητας του ίδιου του χρήστη να εκτιμήσει τη σπουδαιότητά της. 

 

C4.Οι αποφάσεις και οι δράσεις των διάφορων μερών του οργανισμού πρέπει να είναι 

συντονισμένες 

Ο συντονισμός βελτιώνει την ολοκλήρωση, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα περιορίζοντας 

την αυτόνομη δράση. Συχνά οι υποομάδες χρειάζεται να θυσιάσουν ένα μέρος του βαθμού 

αποτελεσματικότητας τους στην επίτευξη επιμέρους σκοπών προκειμένου να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα του οργανισμού συνολικά. Είναι συνεπώς σημαντικό τα άτομα να σκέφτονται 

πάντα τις συνέπειες που έχουν οι αποφάσεις και οι δράσεις τους στον οργανισμό συνολικά. Τα 
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προβλήματα είναι πιθανότερο να επέλθουν όταν ένα λειτουργικό σύστημα επεκτείνεται σε δύο ή 

περισσότερα τμήματα διότι τα άτομα του ενός τμήματος μπορεί να αγνοούν παντελώς τη 

λειτουργία των ατόμων του άλλου τμήματος. 

 

C5. Οι δραστηριότητες του ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασμένες ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

λειτουργίας ενός οργανισμού λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους στόχους και τους κινδύνους για 

την επίτευξη τους καθώς και την αλληλουχία των στοιχείων του ελέγχου. 

Οι δραστηριότητες του ελέγχου αποτελούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, οι οποίες 

αποσκοπούν στην παροχή της διαβεβαίωσης ότι οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν όπως 

σχεδιάστηκαν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολιτικών του οργανισμού. Κάθε άτομο 

στον οργανισμό είναι πιθανό να φέρει ευθύνη για τις δραστηριότητες του ελέγχου. Ορισμένοι 

συλλογισμοί, που πρέπει να εξεταστούν στο σχεδιασμό και την επιλογή των δραστηριοτήτων 

ελέγχου, περιλαμβάνουν τις πολιτικές του οργανισμού, τη φύση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών του, τη σημαντικότητα της συνεχούς εξυπηρέτησης των πελατών, το μέγεθος και τη 

δομή του οργανισμού και την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Οι 

δραστηριότητες του ελέγχου μπορεί επίσης να είναι σχεδιασμένες για την επίτευξη στόχων, όπως 

η εξισορρόπηση της αποτροπής των λαθών και της πρόληψης τους, η λειτουργία των 

δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση και ο διαχωρισμός των ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων. 

Εφαρμογές συνηθισμένων δραστηριοτήτων ελέγχου αποτελούν η παρατήρηση, η σύγκριση, η 

έγκριση, οι αναφορές, ο συντονισμός, η ανάλυση, η εξουσιοδότηση, η ανασκόπηση και ο 

διαχωρισμός καθηκόντων. Οι δραστηριότητες ελέγχου λοιπόν, δεν περιορίζονται στις 

παραδοσιακές λογιστικές διαδικασίες αλλά περιλαμβάνουν επίσης και τις δραστηριότητες 

εκείνες που είναι σχεδιασμένες για να διασφαλίσουν την πληρότητα, την ακρίβεια και τη 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Για το περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων 

υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες ελέγχου όπως, λογικοί και φυσικοί περιορισμοί πρόσβασης, 

υποστήριξη και ανάκληση των δεδομένων, προγραμματισμός των εργασιών, έλεγχοι 

ολοκλήρωσης και επιλογές -δοκιμές λογισμικού, οι οποίες θεωρούνται συνήθεις και αναγκαίες 

προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργική τους χρησιμότητα. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Τα κριτήρια που υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα ακόλουθα: 

 

D1. Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να παρακολουθείται για την απόκτηση 

πληροφοριών που ενδέχεται να επαναφέρουν την ανάγκη για επανεκτίμηση των στόχων ή 

ελέγχου του οργανισμού. 

Οι αλλαγές στις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες ασκούν σημαντική επίδραση στην 

ικανότητα του οργανισμού προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του. Επισημαίνεται επίσης ότι 

παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση για 

την κατάσταση του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η διοίκηση της επιχείρησης αφού μελετήσει τις 

επιδράσεις αυτές μπορεί σε μεγάλο βαθμό να μεταβάλει ή να ελέγξει το εσωτερικό περιβάλλον 

του οργανισμού. Οι όποιες αλλαγές όμως σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του επιδρούν με τη 

σειρά τους και στον έλεγχο. Η παρακολούθηση λοιπόν της διαμορφούμενης κατάστασης είναι 

απαραίτητη για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων αδυναμιών των μηχανισμών ελέγχου. Εκτός 

αυτού, η παρακολούθηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος εντοπίζει εγκαίρως τις 

αλλαγές και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αδυναμίες του και καθιστά τον οργανισμό 

ικανό να αντιδράσει άμεσα. Τέλος, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μετά από διαρκή 

παρακολούθηση και μελέτη μπορούν να σηματοδοτήσουν την ανάγκη για επαναξιολόγηση των 

σκοπών και των λοιπών χαρακτηριστικών του οργανισμού. 

 

D2. Η απόδοση πρέπει να παρακολουθείται σε αντιπαραβολή με τους στόχους και τους δείκτες 

που έχουν καθοριστεί και είναι βασισμένοι στους σκοπούς και τα σχέδια του οργανισμού. 

Η παρακολούθηση της απόδοσης απαιτεί την αξιόπιστη πληροφόρηση ως προς τα λειτουργικά 

αποτελέσματα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι στόχοι και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει 

συνήθως να μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο που μεταβάλλονται οι στόχοι και οι σκοποί του 

οργανισμού. Η απόδοση των δραστηριοτήτων ελέγχου επίσης, αποτελεί ένα στοιχείο που 

χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση διότι συμβάλει στον εντοπισμό και τη διόρθωση των 

αδυναμιών που παρουσιάζονται από τον ελλειπή σχεδιασμό και τη μειωμένη αποδοτικότητα. 

Τέτοια προβλήματα μπορούν να προκύψουν εάν οι δραστηριότητες του ελέγχου έχουν χάσει την 

αποτελεσματικότητά τους ή εάν οι εναλλακτικές δραστηριότητες έχουν καταστεί 

αναποτελεσματικές από πλευράς κόστους. 
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D3. Οι υποθέσεις που γίνονται για τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού πρέπει σε 

περιοδικά διαστήματα να αμφισβητούνται. 

Οι σκοποί του οργανισμού και τα στοιχεία του ελέγχου που υποστηρίζουν την αξιόπιστη 

επίτευξη τους βασίζονται σε θεμελιώδεις υποθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι 

στρατηγικοί στόχοι για παράδειγμα, μπορεί να βασίζονται στη ζήτηση της αγοράς, τις 

ανταγωνιστικές συνθήκες και την ταχύτητα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Εάν οι υποθέσεις αυτές 

είναι αβάσιμες και εκτός πραγματικότητας τότε και ο έλεγχος μπορεί να είναι 

αναποτελεσματικός. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η περιοδική αναθεώρηση τους. 

 

D4. Οι ανάγκες για πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να επαναξιολογούνται 

καθώς οι αντικειμενικοί στόχοι αλλάζουν και εντοπίζονται ανεπάρκειες στις αναφορές. 

H παρακολούθηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου, είναι ευθυγραμμισμένη 

τελικά με τους ίδιους τους στόχους του οργανισμού. Όταν οι στόχοι του οργανισμού αλλάζουν, 

αλλάζουν επίσης και οι ανάγκες για πληροφορίες. Επειδή λοιπόν οι οργανισμοί λειτουργούν σε 

ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου οι σκοποί και οι στόχοι αλλάζουν, τα 

πληροφοριακά συστήματα πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβολές αυτές. Η αποτυχία 

συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση της πολιτικής για 

συλλογή πληροφοριών και των διεργασιών σχετικά με τις αναφορές, γεγονός που μπορεί να 

περιλαμβάνει και την αλλαγή ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος. 

 

D5. Απαιτείται να εγκαθιδρύονται και να εκτελούνται διαδικασίες παρακολούθησης έτσι ώστε να 

διασφαλίζονται οι ενδεδειγμένες αλλαγές ή δράσεις που πραγματοποιούνται. 

Προκειμένου ο έλεγχος να είναι διαρκώς αποτελεσματικός, ο οργανισμός χρειάζεται συνεχείς 

αλλαγές. Για να είναι όμως η αλλαγή αποτελεσματική, οι πληροφορίες, όπως τα αποτελέσματα 

της εκτίμησης του ελέγχου, πρέπει να μεταβιβάζονται στα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

προβούν στις αλλαγές αυτές. Εάν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, 

είναι σημαντικό να υπάρξει ο ορισμός των υπευθύνων ατόμων για την εκτέλεση και εκτίμηση 

των δραστηριοτήτων που χρειάζεται να αλλάξουν, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά ή 

περιορισμοί. Σε τελική ανάλυση, οι οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή δράσεις που πρόκειται 

να πραγματωθούν, απαιτούν την επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης. 
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D6. Η διοίκηση πρέπει περιοδικά να εκτιμά την αποτελεσματικότητα του ελέγχου του 

οργανισμού και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα στα άτομα που είναι υπεύθυνα γι’ αυτόν. 

Η εκτίμηση του ελέγχου ενός οργανισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια σειρά από τρόπους, 

είτε ανεπίσημα όπως για παράδειγμα μέσω της άμεσης επαφής, είτε επίσημα με την 

χρησιμοποίηση ειδικών σε θέματα ελέγχου όπως είναι οι ελεγκτές. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

επίσης και τεχνικές αυτοαξιολόγησης. Ασχέτως, του τρόπου πραγματοποίησης της εκτίμησης, τα 

αποτελέσματα πρέπει να αναφέρονται στα άτομα που έχουν την ευθύνη για το σύνολο του 

οργανισμού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό υπευθυνότητας. Χρειάζεται να υπάρχει 

συσχετισμός των αναφορών αυτών με τις περιοδικές αναφορές που γίνονται για την απαλλαγή 

των υπευθύνων από τις επιχειρησιακές ευθύνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ C.O.S.O. INTERNAL CONTROL FRAMEWORK ΜΕ 

GUIDANCE ON CONTROL C.O.CO. 

 

 Μεταξύ των δύο αναφερόμενων πλαισίων υπάρχουν μεγάλες περιοχές αλληλοκάλυψης 

και ταύτισης καθότι οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει το C.O.CO. βασίζονται στις βασικές 

αρχές που παρουσιάζονται και αναπτύσσονται στο C.O.S.O. Ωστόσο το γεγονός αυτό δε 

σημαίνει ότι τα δύο πλαίσια ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους. Οι κυριότερες διαφορές, όπως 

αυτές παρουσιάζονται στο παράρτημα του C.O.CO. είναι οι ακόλουθες: 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το C.O.S.O. ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως «μία διεργασία η οποία διενεργείται από το 

διοικητικό συμβούλιο, τη διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό του οργανισμού, σχεδιασμένη κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη λογική διαβεβαίωση αναφορικά με την επίτευξή των 

αντικειμενικών σκοπών στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

 αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

 συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς» 

Το C.O.CO. ορίζει τον έλεγχο ως «τα στοιχεία εκείνα ενός οργανισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των πόρων, των συστημάτων, των διαδικασιών, της κουλτούρας, της 

οργανωτικής δομής και των καθηκόντων) τα οποία αν ληφθούν όλα μαζί υπόψη, υποστηρίζουν 

τους ανθρώπους στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών, αναφέροντας τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

 την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

 τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». 

Από τους δυο παραπάνω ορισμούς του εσωτερικού ελέγχου προκύπτει ότι και τα δύο 

πλαίσια επιδιώκουν την επίτευξη των ίδιων αντικειμενικών στόχων, με τη διαφορά ότι το 

C.O.S.O. προσδιορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως διαδικασία. 
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χαρακτηριστικά της διεύθυνσης στο πεδίο του ελέγχου τα οποία το C.O.S.O. παραλείπει όπως 

είναι ο καθορισμός των στόχων, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διαχείριση κινδύνου καθώς και 

η εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων. 

 Το C.O.CO. είναι απόλυτα σαφές στην ερμηνεία κάποιων εννοιών οι οποίες δεν 

αναφέρονται με σαφήνεια στο C.O.S.O. και οι έννοιες αυτές επισημαίνουν ότι: 

1. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αναγνώριση και την μετρίαση του κινδύνου όταν ο 

οργανισμός αποτύχει στην αναγνώριση και την εκμετάλλευση των οποιονδήποτε 

ευκαιριών. 

2. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αναγνώριση και την μετρίαση του κινδύνου αποτυχίας ενός 

οργανισμού ο οποίος αδυνατεί να επιτύχει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, 

ικανότητα ανταπόκρισης και υιοθέτησης των απροσδόκητων κινδύνων και ευκαιριών, 

λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση τις ενδείξεις και όχι τις βέβαιες πληροφορίες. 

3. Tο C.O.CO. περιλαμβάνει δύο κριτήρια τα οποία δεν εκφράζονται με σαφήνεια στο 

C.O.S.O.. Αυτά σχετίζονται με την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ των ανθρώπων και την 

περιοδική εξέταση των υποθέσεων. Επιπλέον, στηρίζει την έννοια της παρακολούθησης η 

οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια  του ελέγχου της απόδοσης των λειτουργιών του 

οικονομικού οργανισμού. 

 

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Σύμφωνα με το C.O.S.O. ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αξιολογηθεί αποτελεσματικά 

σε κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες στόχων αντίστοιχα, εάν το διοικητικό συμβούλιο και η 

διεύθυνση έχουν τη λογική διαβεβαίωση ότι: 

 κατανοούν το βαθμό στον οποίο οι λειτουργικοί-αντικειμενικοί σκοποί του οργανισμού 

έχουν επιτευχθεί, 

 οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις διέπονται από αξιοπιστία. 

Το να διαπιστωθεί ότι ένα συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου είναι αποτελεσματικό 

αποτελεί μια υποκειμενική κρίση η οποία απορρέει από την εκτίμηση του εάν τα πέντε στοιχεία 

(περιβάλλον ελέγχου, εκτίμηση κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, πληροφορία και επικοινωνία 

και παρακολούθηση) συνυπάρχουν και λειτουργούν αποτελεσματικά. Η αποδοτική τους 

λειτουργία παρέχει τη λογική και σίγουρη διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη μιας η 

περισσοτέρων κατηγοριών αντικειμενικών στόχων. Συνεπώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν επίσης 
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κριτήρια για τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. 

 Το C.O.CO. παρουσιάζει διαφορές με το C.O.S.O. σε τρία σημεία: 

1. Η κρίση της αποτελεσματικότητας εντοπίζεται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο στόχο (π.χ. 

εξυπηρέτηση πελατών) και όχι στη λογική της κατηγορίας στόχων (π.χ. 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών). 

2. Το C.O.CO. ορίζει ότι η εκτίμηση πρέπει να γίνεται με βάση είκοσι συγκεκριμένα 

κριτήρια. Το C.O.S.O. από την άλλη πλευρά απαιτεί η εκτίμηση να γίνεται για κάθε ένα 

από τα πέντε στοιχεία (περιβάλλον ελέγχου, εκτίμηση κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, 

πληροφορία και επικοινωνία, παρακολούθηση) και παρέχει θέματα προς εξέταση για 

κάθε στοιχείο χωριστά. Όλα τα θέματα που προτείνει το C.O.S.O. περιλαμβάνονται 

άμεσα ή έμμεσα στο C.O.CO. εκτός από ορισμένα όπως: 

 τη δεκτικότητα της διεύθυνσης στις προτάσεις των εργαζομένων για τρόπους 

βελτίωσης της παραγωγικότητας, της ποιότητας ή άλλων παρόμοιων αιτημάτων, 

 το βαθμό στον οποίο το προσωπικό κατά την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων 

του αποκτά πληροφόρηση για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εάν εξακολουθεί να 

είναι λειτουργικό, 

 το βαθμό στον οποίο τρίτα μέρη δύνανται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με τα ηθικά 

πρότυπα του οργανισμού, 

 το βαθμό στον οποίο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι λοιπές συσκέψεις παρέχουν 

επαρκή ανατροφοδότηση για τις διαδικασίες ελέγχου και ότι αυτές λειτουργούν 

αποτελεσματικά, 

 το επίπεδο καταλληλότητας των διαδικασιών τεκμηρίωσης, έγγραφης και απόδειξης. 

3. Το C.O.CO. συγκεκριμενοποιεί ως εξής τον ορισμό του αποτελεσματικού ελέγχου: 

έλεγχος είναι οτιδήποτε κάνει έναν οργανισμό αξιόπιστο στην επίτευξη των στόχων του. 

Ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός στο βαθμό, στον οποίο παρέχει τη λογική διαβεβαίωση 

ότι ο οργανισμός θα πετύχει τους στόχους του ή στο βαθμό, που επισημαίνεται ότι οι 

υπολειπόμενοι κίνδυνοι αποτυχίας του οργανισμού στην επίτευξη των σκοπών του 

κρίνονται εκ των πραγμάτων ως αποδεκτοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ C.O.S.O. E.R.M. & C.O.S.O. Ι.C. FRAMEWORK 

Η θέσπιση από το 2002 του νόμου Sarbanes - Oxley στην Αμερική (και αντίστοιχων 

νόμων/διατάξεων σε άλλες χώρες), δημιούργησε την απαίτηση για επέκταση του πλαισίου 

διαχείρισης του κινδύνου, σε θέματα πιστοποίησης του εσωτερικού ελέγχου, με στόχο να 

παρέχεται μια ευρύτερη και πιο σταθερή εστίαση στα ευρύτερα θέματα αντιμετώπισης των 

κινδύνων. Έτσι το COSO ERM πλαίσιο που αναπτύχθηκε τελικά, δεν προορίζεται και δεν 

αντικαθιστά το COSO Internal Control πλαίσιο, αλλά αντιθέτως το ενσωματώνει και το 

συμπληρώνει προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι πλέον σε θέση να επανεξετάσουν το πλαίσιο 

διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες του 

εσωτερικού ελέγχου, για να επιτύχουν μια πληρέστερη αντιμετώπιση των κινδύνων. [43] 

 

Σχήμα 13 : Σύγκριση C.O.S.O. Internal Control Framework και C.O.S.O. E.R.M. 

Πηγή: C.O.S.O. 

 

 Όσον αφορά το εύρος των πλαισίων, το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων 

είναι αρκετά ευρύτερο από το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου υποδεικνύοντας την εστίαση του 
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εσωτερικού ελέγχου στον οποιονδήποτε κίνδυνο. 

 Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου συγκεκριμενοποιεί τρεις κατηγορίες στόχων, τους 

επιχειρησιακούς, των χρηματοοικονομικών αναφορών και της συμμόρφωσης. Η κατηγορία των 

αναφορών έχει άμεση σχέση με την αξιοπιστία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

Στο πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση κινδύνων η κατηγορία των αναφορών επεκτείνεται 

σημαντικά έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις αναφορές που αναπτύσσονται σχετικά με την 

οντότητα, τόσο για το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της περιβάλλον. Επίσης, το εύρος αυτό 

επεκτείνεται από τις χρηματοοικονομικές αναφορές προκειμένου να καλύψει όχι μόνο τις 

οικονομικές πληροφορίες αλλά και τις μη οικονομικές εξίσου. 

 Το C.O.S.O. E.R.M. προσθέτει επιπλέον μια ακόμη κατηγορία στόχων δηλαδή, τους 

στρατηγικούς οι οποίοι σχεδιάζονται στο ανώτατο επίπεδο του οργανισμού. Οι στρατηγικοί 

στόχοι καθορίζονται με βάση το όραμα ή την αποστολή ενώ οι στόχοι των λειτουργιών, των 

αναφορών και της συμμόρφωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται μαζί τους. Στο ίδιο επίπεδο 

σχεδιασμού τοποθετείται και η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων οι οποίοι αποτελούν 

συστατικό στοιχείο του καθορισμού της στρατηγικής. 

 Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων εισάγει την έννοια του αποδεκτού 

ποσού κινδύνου (risk appetite) και την αποδοχή του κινδύνου (risk tolerance). Το αποδεκτό ποσό 

του κινδύνου αποτελεί το εύρος του ποσού του κινδύνου που ο οργανισμός είναι διατεθειμένος 

να αναλάβει στην εκπλήρωση της αποστολής του ενώ η αποδοχή του κινδύνου είναι το αποδεκτό 

επίπεδο απόκλισης από την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 Μια άλλη έννοια που δεν προβλέπεται στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου είναι η θέση του 

χαρτοφυλακίου του κινδύνου. Εκτός από την εστίαση στον κίνδυνο κατά την εξέταση της 

επίτευξης των στόχων της οντότητας σε μεμονωμένη βάση, είναι απαραίτητο να εξετάζονται και 

οι σύνθετοι κίνδυνοι που έχουν σχέση με την προοπτική του «χαρτοφυλακίου». 

 Με την ενισχυμένη εστίαση στον κίνδυνο, το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών 

κινδύνων επεκτείνει την συνιστώσα της εκτίμησης του κινδύνου του πλαισίου εσωτερικού 

ελέγχου, δημιουργώντας τέσσερις άλλες συνιστώσες που είναι ο καθορισμός των στόχων (ο 

οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τον εσωτερικό έλεγχο), ο προσδιορισμός των γεγονότων, η 

εκτίμηση του κινδύνου, και η αντιμετώπιση του κινδύνου. 

 Λόγω της καθοριστικής σημασίας του διοικητικού συμβουλίου και της σύνθεσής του, το 

πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων επεκτείνει τη σύσταση του πλαισίου εσωτερικού 
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ελέγχου για τουλάχιστον ένα κρίσιμο αριθμό ανεξάρτητων μελών, γεγονός που δηλώνει ότι 

προκειμένου η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων να είναι αποτελεσματική, το διοικητικό 

συμβούλιο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια πλειοψηφία ανεξάρτητων μελών. 

 Τα δύο πλαίσια αναγνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι εμφανίζονται σε κάθε επίπεδο της 

οντότητας και προκύπτουν από ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης 

εξετάζουν τον προσδιορισμό του κινδύνου στα πλαίσια του πιθανού αντίκτυπου στην επίτευξη 

των στόχων. 

 Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προσεγγίζει την έννοια των πιθανών 

συμβάντων προσδιορίζοντας ένα γεγονός ως το γεγονός ή το περιστατικό που προέρχεται από 

εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή της στρατηγικής ή την 

επίτευξη των στόχων. Τα πιθανά γεγονότα με θετικό αντίκτυπο αντιπροσωπεύουν τις ευκαιρίες, 

ενώ εκείνα με αρνητικό αντίκτυπο αντιπροσωπεύουν τους κινδύνους. Η διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των πιθανών γεγονότων 

χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τεχνικών που εξετάζουν εξίσου τις παλαιότερες και τις 

αναδυόμενες τάσεις, καθώς και τα αίτια που προκαλούν τα γεγονότα. 

 Παρότι και τα δύο πλαίσια απαιτούν την εκτίμηση του κινδύνου με όρους πιθανότητας , 

στο ότι δηλαδή ένας δεδομένος κίνδυνος όπως και ο πιθανός αντίκτυπός του είναι πιθανόν να 

εμφανιστεί, το συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προτείνει μια πιο 

επιθετική εκτίμηση του κινδύνου. Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε εγγενείς και υπολειμματικούς και 

μετρώνται κατά προτίμηση στην ίδια μονάδα μέτρησης η οποία ισχύει και για τους στόχους με 

τους οποίους σχετίζονται. Οι χρονικοί ορίζοντες πρέπει να είναι συνεπείς με τις στρατηγικές και 

τους στόχους της οντότητας. Επίσης, το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων δίνει 

μεγάλη προσοχή στους αλληλοσυνδεόμενους κινδύνους, περιγράφοντας πώς ένα και μόνο 

γεγονός μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλάσιους κινδύνους. 

 Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προσδιορίζει τέσσερις κατηγορίες 

αντιμετώπισης του κινδύνου, την αποφυγή, τη μείωση, το μοίρασμα, και την αποδοχή. Ως τμήμα 

της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, η διοίκηση εξετάζει τις πιθανές αντιμετωπίσεις των 

κατηγοριών αυτών με πρόθεση την επίτευξη ενός επιπέδου υπολειπόμενου κινδύνου που να 

ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ανοχή κινδύνου της οντότητας. Μετά την εξέταση των 

αντιμετωπίσεων του κίνδυνου είτε σε εξατομικευμένη είτε σε ομαδική βάση, η διοίκηση εξετάζει 

τη συνολική επίδραση των αντιμετωπίσεων του κινδύνου σε όλα τα τμήματα της οντότητας. 
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 Τα δύο πλαίσια (risk appetite και risk tolerance) παρουσιάζουν τις δραστηριότητες του 

ελέγχου ως μέσο υποβοήθησης της διασφάλισης και ότι οι αντιμετωπίσεις των κινδύνων 

πραγματοποιούνται από τη διοίκηση. Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων ωστόσο, 

τονίζει ρητά ότι σε μερικές περιπτώσεις οι δραστηριότητες ελέγχου είναι από μόνες τους μια 

μορφή αντιμετώπισης κινδύνου. 

 Επίσης το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων επεκτείνεται στη συνιστώσα 

της πληροφορίας και επικοινωνίας του εσωτερικού ελέγχου, δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση των 

στοιχείων που προκύπτουν από παρελθόντα, παρόντα και πιθανά μέλλοντα γεγονότα. Τα 

ιστορικά στοιχεία επιτρέπουν στην οντότητα να εντοπίσει την πραγματική απόδοση σε σχέση με 

τους στόχους, τα σχέδια, και τις προσδοκίες, και παρέχει πληροφορίες για την απόδοση της 

οντότητας στις προηγούμενες περιόδους υπό ποικίλες και διαφορετικές συνθήκες. Η παρούσα ή 

τρέχουσα κατάσταση δεδομένων παρέχει σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες και νέα στοιχεία 

σχετικά με πιθανά μελλοντικά γεγονότα και ανάλογους παράγοντες, ενδυναμώνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την ανάλυση των πληροφοριών. Η υποδομή των πληροφοριών αντλεί και 

προσλαμβάνει τα δεδομένα με βάση ένα χρονικό πλαίσιο, στηριζόμενη στη λεπτομέρεια, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οντότητας για τον, όσο το δυνατόν, πιο ακριβή 

προσδιορισμό των γεγονότων, εκτίμηση και περιορισμό των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα. 

 Τόσο το ένα πλαίσιο διαχείρισης όσο και το άλλο δίνουν μεγάλη σημασία στους ρόλους 

και τις ευθύνες των διαφόρων μερών που αποτελούν κομμάτι του συνόλου των πληροφοριών 

επειδή παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, χρήσιμες στον εσωτερικό έλεγχο αλλά και στη 

διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων 

περιγράφει καθαρά το ρόλο και τις ευθύνες των στελεχών της διαχείρισης των κινδύνων και 

επεκτείνεται με τη σειρά του και στο επίπεδο του διοικητικού συμβουλίου της οντότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» 

 Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες στοχεύουν στην 

ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης των ζημιών, σε περίπτωση που επέλθουν μη 

προβλέψιμοι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες με τη λειτουργία τους. Οι 

κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων έχουν διαμορφωθεί  από  την Επιτροπή 

της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.  

 Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει νομική οντότητα, εδρεύει στην Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών (Bank for International Settlements) της Βασιλείας στην Ελβετία, η οποία και 

της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.   Ιδρύθηκε το 1974 με τη συμμετοχή 13 χωρών στη 

σύνθεσή της (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας 

αποβλέπει κυρίως στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, αλλά και στη διαμόρφωση ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού. Η Επιτροπή 

ενθαρρύνει συνεννοήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών της και άλλων τραπεζικών 

εποπτικών αρχών. Διακινεί παγκοσμίως σε όλους τους εποπτικούς φορείς  δημοσιευμένα  ή μη 

κείμενα που παρέχουν κατευθύνσεις σχετικές με τα θέματα εποπτείας.  Η συνεχής επικοινωνία 

ενδυναμώνεται από το Διεθνές Συνέδριο Τραπεζικής Εποπτείας (International Conference of 

Banking Supervisors / ICBS), το οποίο συνέρχεται κάθε δύο χρόνια.  

 Με τη τροποποίηση του Οκτωβρίου του 2006, η Επιτροπή αναδιοργάνωσε το πεδίο των 

εργασιών της, στις παρακάτω τέσσερις (4) υπό-επιτροπές:  

 The Accord Implementation Group 

 The Policy Development Group 

 The Accounting Task Force 

 The International Liaison Group 

 Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή 

επάρκεια των διεθνών τραπεζών διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν 

δημοσιεύθηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια, με τίτλο «Διεθνής 
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Σύγκληση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων». Η προσέγγιση αυτή, 

περιελάμβανε μια σειρά από συντελεστές για τα διάφορα τραπεζικά προϊόντα, με σκοπό τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, σε ένα στεγαστικό δάνειο το 4% 

του υπολοίπου του πρέπει να αντιστοιχεί στο εποπτικό κεφάλαιο, ενώ για ένα επιχειρηματικό 

δάνειο το 8%. Ο παραπάνω απλός υπολογισμός έδωσε ένα κοινό μέτρο σύγκρισης της 

κεφαλαιακής επάρκειας για όλες τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά, είχε σοβαρές αδυναμίες 

καθώς δεν διαφοροποιούσε αποτελεσματικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη 

το διαφορετικό βαθμό κινδύνου του κάθε προϊόντος. Επίσης, δεν συμπεριελάμβανε όλους τους 

τύπους των κινδύνων όπως αυτόν του λειτουργικού κινδύνου. Έτσι, το Σύμφωνο τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε πολλές φορές με σημαντικότερη τροποποίηση εκείνη του 1996 προκειμένου 

να συμπεριληφθούν και οι κίνδυνοι αγοράς.  

Το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ξεπεράστηκε από τις ραγδαίες 

εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι,  η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε στις 26 Ιουνίου 

2004 νέο Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή επάρκεια. Το νέο πλαίσιο προέβλεπε µία  προσέγγιση  

αρτιότερη  και  περισσότερο προσαρμοσμένη  στη φύση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, 

προάγοντας την ενισχυμένη διαχείριση του κινδύνου από τα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

γεγονός που συνέβαλε στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενέπνευσε 

εμπιστοσύνη  στα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενίσχυσε την προστασία του καταναλωτή. Οι 

νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας διακρίνονται σε τρεις πυλώνες:  

 

Πυλώνας Ι  

 

Υπολογισμός ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με την   

προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου.  

Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις του 8% των ιδίων  

κεφαλαίων σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι διατάξεις αναφορικά με  

την εποπτική μεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραμένουν αμετάβλητες. Η κύρια 

διαφοροποίηση  έγκειται στην μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβανομένης και της 

εποπτικής αντιμετώπισης των μέσων και τεχνικών μείωσής του, καθώς και στην καθιέρωση 

επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον  λειτουργικό κίνδυνο. Για την μέτρηση του 
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πιστωτικού κινδύνου παρέχονται δύο κύριες εναλλακτικές  μέθοδοι:   

α) η τυποποιημένη μέθοδος (standardised), όπου οι συντελεστές στάθμισης 

προσδιορίζονται με βάση τις διαβαθμίσεις οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας και  

β) η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), όπου  τα  Πιστωτικά  Ιδρύματα 

μπορούν με βάση εσωτερικές εκτιμήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων 

να εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Για κάποιες κατηγορίες ανοιγμάτων  παρέχονται  

δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις, η βασική προσέγγιση (Foundation) και η εξελιγμένη 

προσέγγιση (Advanced).  

 

Πυλώνας II 

 

Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review process) 

 

Το μέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η 

κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων πέραν των μηχανισμών του πρώτου  πυλώνα.  

Τα  Πιστωτικά  Ιδρύματα  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σύστημα εκτίμησης κεφαλαιακής επάρκειας 

και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων που 

αναλαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και μέτρησης αυτών  και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου 

πυλώνα ή  κάποιοι κίνδυνοι που δεν αντιμετωπίζονται από τον ίδιο πυλώνα και δεν έχουν 

καλυφθεί επαρκώς με κεφάλαια από τα Πιστωτικά  Ιδρύματα. Οι γενικές αρχές που διέπουν το 

μέρος αυτό του πλαισίου είναι:  

α) τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα πρέπει να έχουν διαδικασία εκτίμησης της συνολικής 

κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν ανάλογα με 

την στρατηγική τους και  

β) οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιμήσεις των Πιστωτικών  

Ιδρυμάτων αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη στρατηγική τους καθώς 

επίσης και την ικανότητα τους να παρακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις που αφορούν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ταυτόχρονα να λαμβάνουν τα 

 172

 



«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

απαραίτητα μέτρα εφόσον δεν είναι ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα της σχετικής 

διαδικασίας.  

 

Πυλώνας III 

 

Πειθαρχία της Αγοράς (market discipline)  

 

Η ενίσχυση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά  στις τράπεζες μέσω της καθιέρωσης 

κανόνων γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων. Στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας προβλέπονται εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, πιο 

ευαίσθητες, ως προς τον κίνδυνο επιτυγχάνοντας  σύγκλιση μεταξύ του εποπτικού και του 

οικονομικού κεφαλαίου. Επιπλέον το νέο πλαίσιο πλεονεκτεί καθώς δίνει την δυνατότητα 

διαφόρων προσεγγίσεων για τον υπολογισμό του κόστους σε συστήματα και νέες διαδικασίες 

που η τράπεζα είναι διατεθειμένη να αναλάβει.  

Το σημαντικότερο γεγονός σχετικά με  το νέο πλαίσιο υπολογισμού  κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, που προτείνει η Επιτροπή, έχει να κάνει με την ειδική κεφαλαιακή απαίτηση έναντι 

του λειτουργικού κινδύνου, θέτοντας νέους κανόνες που θεσπίζονται σε συνεργασία με τους 

εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες. Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων μεθοδολογιών μέτρησης. Η δυσκολία που 

παρουσιάζεται σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμος και η 

αναφορά γίνεται για όλα τα είδη κινδύνων  που  δεν  μπορούν  να χαρακτηρισθούν  είτε  ως  

κίνδυνοι  αγοράς,  είτε  ως πιστωτικοί κίνδυνοι.  

Σύμφωνα  με  το  προηγούμενο  πλαίσιο  του 1988,  τα  ποσοστά  στάθμισης  των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων είχαν καθοριστεί και σχετίζονταν περισσότερο με τον πιστωτικό 

κίνδυνο και ήταν ακόμα υψηλότερα προκειμένου να καλύπτουν και άλλες μορφές κινδύνου 

εκτός από τον πιστωτικό. Καθώς όμως στο νέο εποπτικό πλαίσιο προτείνονται συγκεκριμένες 

μεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό κίνδυνο, μένουν ακάλυπτοι κίνδυνοι άλλων 

μορφών. Έτσι, η Επιτροπή επιβάλει επιπρόσθετους κανόνες για τον λειτουργικό κίνδυνο, που 

κυρίως αναφέρονται στην αυξημένη πολυπλοκότητα και το μεγάλο εύρος των τραπεζικών 

εργασιών καθώς επίσης και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων.  

Όσον αφορά τις τράπεζες, αυτές επιλέγουν την μέθοδο αξιολόγησης του λειτουργικού 
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κινδύνου ανάλογα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν. 

Όμως, ενθαρρύνονται να κινηθούν προς την υιοθέτηση των περισσότερο εξελιγμένων μεθόδων 

όσο οι ίδιες αναβαθμίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα συστήματα αποτίμησης 

λειτουργικού κινδύνου. Η μέθοδος που θα επιλέγεται θα πρέπει να αντιστοιχεί στην 

ιδιαιτερότητα των δραστηριοτήτων τους. Τέλος επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφορετικών 

μεθόδων για διαφορετικές μονάδες δραστηριότητας.  

 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύματος, βάσει και της Βασιλείας  

II, συμπεριλαμβάνει πλέον και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου (operational risk) που αναλαμβάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα.  

Το νέο πλαίσιο αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής 

του να επιφέρει μεταβολές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών ανάλογες με το προφίλ 

κινδύνου που θα παρουσιάζουν, αφήνοντας, όμως, αμετάβλητες τις συνολικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις ολοκλήρου του τραπεζικού συστήματος.  

Έτσι λοιπόν, χαρτοφυλάκια με πιστούχους που έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα ή 

ασθενείς εξασφαλίσεις ή  μεγάλες καθυστερήσεις θα έχουν σημαντικά υψηλότερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Ανάλογα θα συμβεί και σε χαρτοφυλάκια τίτλων με μεγάλη μεταβλητότητα. Οι 

τράπεζες, ειδικά αυτές που θα ακολουθήσουν το σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων, θα 

αναγκαστούν να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια τους με αυστηρότερες πολιτικές εγκρίσεων, 

παρακολούθησης και Collections. Εναλλακτικά, θα οδηγηθούν σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές  

απαιτήσεις  και  σε  τιμολόγηση  που  να  δικαιολογεί  τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.  

Οι τράπεζες με υγιή χαρτοφυλάκια θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν το νέο πλαίσιο και να 

μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από αυτό. Για να το πραγματοποιήσουν  θα  

χρειαστούν  συστήματα,  μοντέλα  και  δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι που  έχουν 

αναλάβει όντως οδηγούν σε  χαμηλότερες κεφαλαιακές  απαιτήσεις. Θα πρέπει να  εκτιμήσουν  το  

κατά  πόσο  η  επένδυση  σε συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό αντισταθμίζεται από το κέρδος 

σε κεφαλαιακές απαιτήσεις, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν. Από την άλλη, χρηματοπιστωτικοί  

οργανισμοί  με χαρτοφυλάκια που περιέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 

αυτό θα τους κοστίσει σε επιπλέον κεφάλαια και ότι θα πρέπει να αιτιολογείται με μεγαλύτερη 

κερδοφορία.  Στην  τελευταία περίπτωση  ο  ρόλος  της  διαχείρισης  κινδύνων  είναι  πολύ 

σημαντικός, γιατί ελέγχει ότι τόσο το επίπεδο κινδύνων όσο και η κερδοφορία, βρίσκονται 

μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αναλαμβανόμενων κινδύνων κερδοφορίας της τράπεζας. 
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