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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζεσξψ ηνλ εαπηφ 

κνπ πξαγκαηηθά ηπρεξφ πνπ παξαθνινχζεζε ην ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. 

Γη απηφ θαη ζεσξψ ππνρξέσζε κνπ λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Υξήζην Νεγθάθε, 

θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο κνπ εκπηζηεχζεθε ηελ αλάζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη πξνζέθεξε ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ κηα βαζχηαηε επραξηζηία ζηνλ θ. Αλέζηε Λαδά γηα ηελ πνιχηηκε 

γλψζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη κε βνήζεζε ζηελ βειηίσζε ηεο παξνχζεο κειέηεο.  

Σέινο, επραξηζηψ εθ βάζνπο θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηα κνπ  γηα ηελ ελζάξξπλζε, εζηθή 

ζπκπαξάζηαζε θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ παξάζεζε, αλάιπζε θαη θξηηηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ δχν 

ζηελά αιιεινζπλδεφκελσλ ελλνηψλ δειαδή απηή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πηνζέηεζε θαη 

αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη θαηάιιεισλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί 

ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε πεξηθξνχξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ 

αλαζθάιεηα ησλ απεηιψλ θαη θηλδχλσλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ.   

 

 

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ε πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιάδνπλ 

ζπλερψο θαη εθ ζεκειίσλ ηνλ ηξφπν ηνπ «επηρεηξείλ». ην ζχγρξνλν θαη εμαηξεηηθά αζηαζέο 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ νη εηαηξείεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε κηα πνηθηιία θηλδχλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, φπνπ ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, αιιά πξσηίζησο ε καθξνρξφληα επηβίσζή ηνπο, εμαξηψληαη ελ 

πνιινίο απφ ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ.  

 

Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπ έξρεηαη λα δηαδξακαηίζεη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο σο εξγαιείν αλαγλψξηζεο, νξηνζέηεζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκνχ «θαηά 

ην δνθνχλ» ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. Όζηεξα απφ κηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζσ ηεο ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ ελλνηψλ 

ηνπ «εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» θαη ηνπ «επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ» λα απνδνζεί κία νξηνζέηεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ, ηνπ ξφινπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ θαη ζπλεπψο ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
Σφζν ε Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ φζν θαη ηα πζηήκαηα θαη νη Γξαζηεξηφηεηεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηεινχλ πνιχ ελδηαθέξνληα ζέκαηα, εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη θάησ απφ ην βάξνο αξθεηψλ θαη πνιχ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ε πξφζθαηε Διιεληθή λνκνζεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηηο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο έθεξαλ έληνλα ζην 

πξνζθήλην ηελ ζρεηηθή ζεκαηνινγία θαη ζηελ Διιάδα. Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ζα πεξίκελε 

θαλείο λα γξαθηνχλ αξθεηά βηβιία θαη δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πεξί 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Πνιινί 

ιίγνη ζπγγξαθείο ή θαη επαγγεικαηίεο έρνπλ θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ηνπο θαη έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζην αληηθείκελν πνπ απαζρνιεί ηελ εξγαζία καο. 

Ίζσο ην ζεσξεηηθά πεξηνξηζκέλν θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη ε ζρεηηθή ζεκαηνινγία λα κελ 

ψζεζε αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο ζηελ θαηαγξαθή απφςεσλ θαη αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο. Καηά ηελ γλψκε καο, ην αληηθείκελν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ  απεπζχλεηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν θνηλφ απφ απηφ πνπ λνκίδεη 

θάπνηνο θαη ην νπνίν είλαη  εθηφο απφ ηνπο ζρεηηδφκελνπο αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο, 

φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εηζάγεη θαη δηαπξαγκαηεχνληαη κεηνρέο 

ζηα δηάθνξα Υξεκαηηζηήξηα αλά ηνλ θφζκν (stakeholders). 

 

Κη ελψ ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηελ Διιάδα είλαη ηνπιάρηζηνλ πεξηνξηζκέλε, απηφ δελ 

ηζρχεη ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Πιεζψξα εθδφζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ θαη ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο βξίζθεηαη δηαζέζηκε θπξίσο ιφγσ 

ηεο ζεκαληηθφηαηεο πξνζθνξάο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (The 

Institute of Internal Auditors) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο θαη Ηξιαλδίαο ηα νπνία έρνπλ ζπζηήζεη θαη αληίζηνηρνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο 

(Research Foundations) πνπ αλαπηχζζνπλ ηερλνγλσζία ζηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αληηθείκελα εξγαζίαο. Μία έξεπλα ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη ζε 

βηβιηνζήθεο νηθνλνκηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαηαιήγεη ζε αλαξίζκεηα δηαζέζηκα βηβιία, 

επηζηεκνληθέο εθδφζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εηδηθέο νκάδεο κειέηεο θαη άιιεο ζρεηηθέο 

πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην εμεηαδφκελν επηζηεκνληθφ πεδίν.  

 

 

χκθσλα κε ηνπο Cool θαη Wincle (1976) ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζνκνηάδεη ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ αθνχ δηαθιαδίδεηαη θαη απιψλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

κεηαθέξεη εληνιέο θαη αληηδξάζεηο απφ θαη πξνο ηε Γηνίθεζε. πλδέεηαη δε άκεζα κε ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Cai, 1997). 

 

Ο φξνο „εζσηεξηθφο έιεγρνο‟ πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Αγγινζάμνλεο („Internal 

Auditing‟) θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, δειαδή ζηηο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο εθεί φπνπ δηαπηζηψλνπκε αδπλακίεο. 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ. 
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη έλα κνλνδηάζηαην εξγαιείν ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ 

θαηαζηάζεσλ αιιά απνηειεί κέζνδν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ 

επηρείξεζε κε κέζσ ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο δξάζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο 

ησλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (Goodwin, 2004). 

 

χκθσλα κε ηνλ Mcnamee (1995) ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ζθφπηκε, πξνγξακκαηηζκέλε 

θαη εζηηαζκέλε επίδξαζε ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ απηή ε 

θαηάζηαζε κειινληηθά λα αλακνξθσζεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί πξνζεγγίδνληαο ην βέιηηζην. 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηνλ Bounton θαη Κellwalter (1996), 

είλαη αθελφο ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε Γηνίθεζε θαη 

αθεηέξνπ κέζσ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε παξνρή βνήζεηαο ζηε 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θπξίσο 

κέζσ ηεο παξνρήο ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

 

Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Schleifer θαη Greenawalt (1996) 

εθαξκφδνληαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο σο εξγαιεία πνπ πξνζζέηνπλ αμία. 

Δπηηπγράλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, σο ζχλνιν. 

 

χκθσλα κε ηνλ Williams (1995) ε αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ θαη 

δχζθνιν ζηάδην ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ βαζηθή κεηαβιεηή γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη ε επηζηακέλε αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην δπζκελέο γεγνλφο ( Godfrey, 1996).    

 

χκθσλα κε ηνπο Selim and McNamee (1999) ν θίλδπλνο νξίδεηαη σο «έλλνηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κηα πιηθή επίδξαζε ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

νξγάλσζεο». 

 

πσο πξναλαθέξακε παξφιν πνπ έρνπλ γξαθηεί θαη εθδνζεί εθαηνληάδεο βηβιία, 

δεκνζηεχζεηο θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ηε 

Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ, δπζηπρψο ζηελ Διιάδα (ίζσο θαη ιφγσ ηεο κε 

επηθαηξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο κέρξη πξφζθαηα) δελ έρεη δηελεξγεζεί κεγάιεο έθηαζεο έξεπλα 

ηφζν απφ ηα νηθνλνκηθά παλεπηζηήκηα φζν θαη απφ ηηο Λνγηζηηθέο θαη Διεγθηηθέο εηαηξίεο. 

Δμαίξεζε απνηειεί ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (2002), ην 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Οξθσηψλ Διεγθηψλ Grant 

Thornton (2005 θαη 2006) θαη πξφζθαηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο 

(2009).  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 
H ζεκεξηλή εκθάληζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ, είλαη κηα πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

πξνβιεκαηίδεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηηο θέξλεη αληηκέησπεο κε ην 

παγθφζκην ζθεληθφ αλαδεηψληαο επηηαθηηθέο ιχζεηο, κέζσ ζχγρξνλσλ ηξφπσλ άζθεζεο ηεο 

δηνίθεζεο. ην πιέγκα απηφ ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ ρηιηάδεο θίλδπλνη απεηινχλ ηελ 

επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη νη εηαηξίεο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα πνηθηιία θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, πνπ 

ππνρξεψλνπλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή απηή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, λα κεηαιιάζζεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ επηβάιιεη ηελ απφξξηςε φισλ ησλ παιαηψλ αληηιήςεσλ 

θαη λννηξνπηψλ νη νπνίεο παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζηα παιαηά θαη άθαηξα πξφηππα 

ειέγρσλ ηεο απιήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 

ηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία φπνπ νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα επηηχρνπλ 

φιν θαη κεγαιχηεξα θέξδε κέζα απφ φζν ην δπλαηφλ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο, 

ν Έιεγρνο σο κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνηθεηηθήο Οξγαλψζεσο θαηέρεη ηε δηθή 

ηνπ εμέρνπζα ζέζε. 

 

Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ιεηηνπξγεί ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

θάζε νξγαληζκνχ. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο  πξνζεγγίδεη νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο Έιεγρνο 

έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ αθελφο ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο 

Γηνηθήζεσο ηεο Δπηρείξεζεο, αθεηέξνπ ηελ πξνζηαζία ησλ ερφλησλ λφκηκα ζπκθέξνληα 

ζηελ εηαηξεία (stakeholders) εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε Δηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα 

επηρεηξήζεηο. Κάζε νξγαληζκφο έρεη νξγαλσκέλν ην δηθφ ηνπ χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

ην νπνίν κέζα απφ θαλνληζκνχο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, νδεγίεο, απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ή αθφκε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ Κηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα. 

 

Απνζηνιή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα βνεζήζεη ηηο Γηνηθήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Οη εηαηξίεο κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνζζέζνπλ κεγαιχηεξε αμία αμηνπνηψληαο ηηο 

ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Ζ πηνζέηεζε πιαηζίσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

πεξηβάιινληνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ελ ηέιεη ηελ απνηξνπή ηνπ ελδερνκέλνπ εηαηξηθήο 

απάηεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ δχλακε θαη ηζρχ θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ηθαλέο ζηελ άληιεζε πξφζζεησλ πφξσλ γηα λέεο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. 
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Δλψ ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (ΖΠΑ, Καλαδάο, Μεγάιε Βξεηαλία θαη άιιεο) ε Γηαρείξηζε 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, δπζηπρψο ζηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα είλαη γλσζηή ζαλ έλλνηα, 

γεγνλφο πνπ απνδπλακψλεη θαη ηελ δπλακηθή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ έλλνηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθέο 

εηαηξίεο θαζψο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ πηζαλφηεηα φηη θάηη θαιφ δελ ζα ζπκβεί φζν θαη απφ 

ηελ απεηιή  φηη θάηη αληίμνν θαη αξλεηηθφ ζα πξνθχςεη. 

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ απνθεχγνπλ ή κεηαθπιχνπλ απαξαίηεηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ηεο ραξαθηεξίδνπλ, αιιά αληίζεηα ραξάζζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο βάζεη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθφηεξα θέξδε ζηνπο κεηφρνπο ηνπο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη ηφζν ζε 

επηρεηξεζηαθφ (entity level), φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηψλ (process level) ηνπ νξγαληζκνχ 

νξγαλψλνληαη ζρεηηθά πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζρεδηαζκέλα λα παξέρνπλ ινγηθή 

επηβεβαίσζε σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην 

είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη απηφο. Έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

 

 κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο ιαζψλ θαη αηαζζαιηψλ,  

 δηαζθαιίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, 

 εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο 

 εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη επειημίαο απηήο 

 εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ θαη  

 εμαζθαιίδεη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

 

Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  θαη ε αλππαξμία ελφο πγηνχο 

ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ επψδπλεο θαη θαηαζηξεπηηθέο γηα 

νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπ, ηελ αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηα ζηειέρε πνπ ηνλ δηνηθνχλ. Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο νξγάλσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεγάδεη θαη' αξρήλ απφ ην γεγνλφο φηη ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη 

επηρεηξήζεηο εθηίζεληαη ζε κηα πιεζψξα «επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ».  

Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο απαηηνχλ, απφ ηε κία πιεπξά, ηε ζπλερή πξνζήισζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία ή θαιχηεξα ηνπ κάλαηδκελη ζην «ηξέμηκν ηεο εηαηξείαο». Απφ ηελ άιιε, νη 

ίδηνη νη θίλδπλνη, ζαλ λα ήηαλ δσληαλνί νξγαληζκνί, έρνπλ πιένλ εμειηρζεί θαη ν ξπζκφο 

απηήο ηεο εμέιημεο επηηαρχλεηαη, ελψ κηθξαίλεη θαη ν κέζνο ρξφλνο πνπ έλαο θίλδπλνο απφ 

ππνδεέζηεξνο κπνξεί λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο σο θξίζηκνο γηα κηα εηαηξεία. Δηαηξείεο νη 

νπνίεο επί ζεηξά δεθαεηηψλ ελεξγνχζαλ ζε έλα ζρεηηθά ακεηάβιεην πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθφ) βξέζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξν εθπιήμεσλ θαινχκελεο λα αληηκεησπίζνπλ 

θηλδχλνπο πνπ πνηέ σο πξφζθαηα δελ είραλ θαληαζηεί. Καη ε αληηκεηψπηζε απηή δελ 

απνδείρζεθε πάληνηε ε πην απνηειεζκαηηθή, ε πην νηθνλνκηθή ή ε πην έγθαηξε.  

Δίλαη πιένλ αλάγθε γηα ηηο εηαηξείεο, θάηη πνπ δηεζλψο έρεη εδξαησζεί σο ηδέα θαη σο 

πξαθηηθή, ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ λα αλαηίζεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ έρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη ηα νπνία αθηεξψλνπλ ζην έξγν απηφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

2. 1 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ
1
 

 

ην ζεκεξηλφ ζχλζεην θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ησλ 

κεγάισλ αληζνηήησλ θαη ηεο  κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ησλ θεθαιαίσλ, ν ξφινο ηεο 

Διεγθηηθήο γηα ηνλ ηδησηηθφ αιιά θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν είλαη δσηηθφο, κε δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία. 

Ζ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, πξνυπνζέηεη έλα θιίκα 

ηάμεο θαη επηαμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ, έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο  ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο θαλφλεο ηεο θάζε Πνιηηείαο. Ζ 

ειεγθηηθή, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, είρε κηα ζεηηθή παξνπζία θαη ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

ησλ πην πάλσ παξακέηξσλ ηνπ δεκνζίνπ βίνπ. 

Ζ Διεγθηηθή επηζηήκε πεξηιακβάλεη ζην πεξηερφκελν ηεο ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ, 

φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απνηειεί θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα 

ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο. 

Μία πξψηε απφδεημε ηεο έθηαζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ειεγθηηθήο θαη ησλ ειέγρσλ ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία απνηεινχλ ηα παξαθάησ : 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρηιηάδσλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηεο ρψξαο καο ειέγρνληαη 

ζε εηήζηα βάζε, κε ηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ λα ζπλνδεχνπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, 

λα εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη λα πξνζζέηνπλ αμία. 

 Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη θνξείο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 Δθαηνκκχξηα θνξνινγηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη θαη‟ έηνο θαη ειέγρνληαη απφ ηνπο 

θνξνινγηθνχο ειεγθηέο. 

 Σέινο, ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ειεγθηηθά θιηκάθηα 

ρηιηάδεο έιεγρνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγηεηλήο ησλ πνιηηψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

θαλφλσλ ζεβαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

                                                           
1
 Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Αλδξέα Κνπηνχπε, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα 2003. 
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Ζ ζχγρξνλε ειεγθηηθή, σο ζεζκφο, θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νξγαλσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κηαο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 

 

2.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 2 

 

Ζ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ ειέγρνπ, ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

ειεγθηηθήο θαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη απφ ησλ παιαηνηάησλ ρξφλσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ην ρξφλν ηεο 

εκθάληζεο ησλ πξψησλ αληαιιαγψλ αγαζψλ κεηαμχ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο σο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ αμηψλ θαη σο κέζνπ δηεμαγσγήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ειέγρνπ ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ. 

Οη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ κε ζηνηρεία ειεγθηηθψλ 

καξηπξηψλ εκθαλίδνληαη ζηελ αξραία Βαβπιψλα ην 3000 π.Υ. ηελ αξραία Αίγππην 

ζεζπίδεηαη ην αμίσκα ησλ «Δπηζηαηψλ» γηα ην ζηνηρεηψδε έιεγρν ηεο ζπγθνκηδήο ησλ 

ζηηεξψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ θφξσλ. 

ηελ αξραία Διιάδα, ζηελ πεξίνδν 500-300 π.Υ., απαληάηαη ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα 

δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ «Λνγηζηψλ» θαη ησλ «Δχζπλσλ» νη νπνίνη κε πξνθαζνξηζκέλε 

νξγαλσηηθή ηεξαξρία θαη ζπγθξφηεζε, είραλ σο θχξην έξγν, ηνλ έιεγρν ηεο ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ ησλ πφιεσλ, ησλ λαψλ θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ Γηαρείξηζεο ησλ 

αμησκαηνχρσλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα. 

ηελ επζχλε ησλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ εθείλεο ηεο επνρήο αλήθε ην έξγν ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο πνξηζκάησλ θαη ε θαηαδίθε ή απαιιαγή ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα απάηε, 

παξαιείςεηο, θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Με ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ήηαλ 

επηθνξηηζκέλνη ζηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα νη «Δμεηαζηέο», «πλήγνξνη» θαη 

«Γνθηκαζηήξηνη» ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία, νη «Απφινγνη» ζηε Θάζν, θαη νη «Αξρεζθφπνη» 

ζηε Φζηψηηδα. ηελ επνρή ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ππήξραλ νη «Όπαηνη», νη 

«Κήλζνξεο», νη «Σηκεηέο» θαη νη «Σακίεο», κε αξκνδηφηεηεο θαη πξαθηηθέο αλάινγεο ησλ 

ειεγθηψλ ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη κε ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ 

ηνπο ζηε ξσκατθή χγθιεην γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξήκαηνο. 

ην Βπδάληην, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή 

δσή, ν ζεζκφο ησλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ ηζρπξνπνηείηαη, κε θχξηα ππεπζπλφηεηα ηελ εμέιεγμε 

                                                           
2 Tζαθιάγθαλνο Α. (2005), «Διεγθηηθή» 
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θαη δηαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

ηε Γπηηθή Δπξψπε, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα, δελ παξαηεξνχληαη 

αμηνζεκείσηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Διεγθηηθήο. ηηο αξρέο ηεο Αλαγέλλεζεο, ε 

νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή άλζηζε ησλ πφιεσλ ηεο Ηηαιίαο δίλεη λέα ψζεζε ζην ζεζκφ ηνπ 

ειέγρνπ. ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα ε πφιε ηεο Πίδαο είρε ηνλ επίζεκν ειεγθηή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ελψ ην 1581 εκθαλίδεηαη ζηε Βελεηία ε «Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ 

Διεγθηψλ». Ζ ζεκαληηθή γεσγξαθηθή δηεξεχλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο πνιιψλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθάιεζε ηελ αλάγθε αλάζεζεο κέξνπο ηνπ εκπνξηθνχ έξγνπ ζε 

ηξίηνπο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία κηαο γεληθεπκέλεο αλάγθεο γηα επηζθφπεζε θαη έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπο. 

Ο φξνο Διεγθηέο (Auditors) πξσηνεκθαλίδεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1285 ζε ζρεηηθφ 

δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ Α‟, ην νπνίν φξηδε φηη φινη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο 

ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Αuditors. ηελ ίδηα ρψξα κε κε ηνλ εηαηξηθφ λφκν ηνπ 1862 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα αθξηβνδίθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε καδί κε ηελ 

αλάγθε γηα αλεμάξηεην έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηθξψλ θαη κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηελ πξσηνπνξία ησλ εμειίμεσλ ηεο Διεγθηηθήο 

αλέιαβαλ θαη θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ νη Ζ.Π.Α. κε αξθεηέο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, 

αξγφηεξα λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο.  

 

 

ΟΙ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 
 

 

H Διεγθηηθή, ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα, βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο εμειίμεηο απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Ζ Παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

 Σν θχκα ησλ δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

 Ζ πξνάζπηζε ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ Διεγθηψλ 

 Ζ δήηεζε λέσλ ππεξεζηψλ 

 Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Ο έιεγρνο θαη ε απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ εγθιήκαηνο. 
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2.3
 
Ο ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 
 

2.3.1 ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο: 

 

 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Λνγηζηηθφο Έιεγρνο), 

 ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε δηνίθεζε,  

 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο,  

 ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαζψο θαη  

 ζηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

 

Παξάιιεια, κέζσ απηνχ ηνπ ειέγρνπ αμηνινγείηαη ε ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο θαη 

δηαπηζηψλνληαη πηζαλέο ειιείςεηο. Ζ δηνίθεζε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηεξεί άκεζα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο απμάλνληαη 

θαη νη νηθνλνκηθέο ηεο ζπλαιιαγέο, γη‟ απηφ ην ιφγν δηαζέηεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors / IIA,2004), 

ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
3
 είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. πληειεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

εθηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Ακεξηθάλσλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American 

Institute of Certified Public Accountants, AICPA), ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην 

ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ 

πηνζεηνχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ 

πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Ζ Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, κε ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε θαη ην γηγαληηαίν κέγεζνο, 

γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε. Κάζε κεγάιε επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πνιιέο 

δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα ψζηε ε επίβιεςε εθαηνληάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο λα κελ είλαη εχθνιε αλ δελ έρνπλ επηλνεζεί θαη εθαξκνζηεί κνληέξλεο κέζνδνη 

δηνίθεζεο θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία. 

 

 

                                                           
3
  Δκκαλνπήι Η. αθθέιεο, «Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ» 
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 Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, 

νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ θαη άιισλ ζε αμίεο θαη πνζφηεηεο, ψζηε νη δηεπζπληέο, κε έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα βαζηζηνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επίβιεςε θαη παξαηήξεζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηελ ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ αμηνπηζηία φκσο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο αθνινπζνχκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε απηψλ. 

 

Έηζη, απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη ζηφρνη θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχληαη ζσζηά απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ 

Management θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αλ επηηπγράλνληαη νη αλακελφκελεο απνδφζεηο, αλ 

ππνινγίδνληαη ζσζηά νη απνθιίζεηο θαη αλ απηέο αλαθνηλψλνληαη ζηνπο αξκφδηνπο 

ππεχζπλνπο θαη αλ ηειηθά ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Σν Management ηεο επηρείξεζεο έρεη επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, πνπ 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε ην λα είλαη αθξηβήο, 

επαξθήο θαη αμηφπηζηε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη θαη ε επζχλε απηή 

ζπκπιεξψλεηαη. 

 

Γεληθφηεξα, ε πιαηηά θαη θαζνιηθή έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα αλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηε ζπλζεηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ 

κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

εμειηρζεί ζε κηα ηερληθή κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ησλ πνιπζχλζεησλ 

απηψλ νξγαληζκψλ λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά επηηπγράλνληαο πςειή παξαγσγηθφηεηα. 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε γηα παξνρή άκεζεο θαη 

αληηθεηκεληθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ. Ο άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ είλαη επηξξεπήο ζε ιάζε θαη απάηεο. 

Δπνκέλσο, αλ θαη ε παληειήο εμάιεηςή ηνπο ζεσξείηαη αλέθηθηε κπνξνχκε λα ηηο 

πεξηνξίζνπκε ζεκαληηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με ιίγα ιφγηα, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα είδνο αζθάιηζεο θαηά ησλ ιαζψλ θαη ηεο απάηεο. 

 

Ζ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλαθαηαηάμεηο, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο θαη 

θαλνληζκνχο θαη αλαβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εηαηξηθήο επζχλεο. Χο απνηέιεζκα ησλ 

άλσζελ ηε ζέζε ηνπ επηρεηξεκαηία έρεη αλαιάβεη ν επαγγεικαηίαο “manager”, ν νπνίνο έρεη 

ηηο πξνδηαγξαθέο λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ θαη απξφζσπσλ εηαηξεηψλ. 

 

Μεηά ην μέζπαζκα ησλ ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

Enron), νη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, γλσζηνί σο stakeholders, δειαδή νη εξγαδφκελνη, νη 

πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη επελδπηέο, θαη νη Αξρέο ή ε Κπβέξλεζε, απαηηνχλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

Ζ δηαθάλεηα ζηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο αίηεκα θαη 

αληαλαθιά άκεζα ζηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ. ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο απμάλνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο νπνίαο ζεκειηψδεο ζηνηρείν απνηειεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. 
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2.3.2 Η ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
4
 

 

ηελ Διιάδα, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο εκθαλίζζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Σν 1985, κε ηελ 

απφθαζε 1457/7.6.85 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ.),  δειαδή ην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ εθθξάδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο επαγγεικαηηψλ, γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Απαξηίδεηαη απφ 

επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη έρεη σο κέιε πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ πνπ 

αζθνχλ απνδεδεηγκέλα ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.  Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (Institute of 

Internal Auditors, IIA) ζηελ Διιάδα. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο κέζσ πξνβνιήο ηνπ απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, κε ηε δηνξγάλσζε δχν επξσπατθψλ ζπλεδξίσλ ζηελ 

Διιάδα, 1994 θαη 1997απφ ην Ηλζηηηνχην, θαζψο θαη κε ηε ζχλδεζε κε ην Ηλζηηηνχην 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Ακεξηθήο, σο θαη κε ηελ επξσπατθή νκνζπνλδία ηλζηηηνχησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη δηάθνξεο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν, φπσο ζπγρσλεχζεηο εηαηξηψλ, 

εηζαγσγή εηαηξηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α), θαζψο θαη ε νινθιεξσηηθή 

νηθνλνκηθή έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Με ηελ απφθαζε 2438, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θάλεη ιφγν γηα Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 

Αλεμαξηεζία ηεο Δπηζεψξεζεο. Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ηελ Δγθχθιην 

αξηζκ.6 επηζεκαίλεη πξνο ηηο Δηαηξίεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (Δ.Λ.Γ.Δ), φηη 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο δχν απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (5/204 θαη ν Νφκνο 3016) γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, κε 

ξεηέο δηαηάμεηο ππνρξεψλνπλ ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην λα έρνπλ 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.    

Οη λφκνη-απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ  Δζσηεξηθφ Έιεγρν είλαη: 

 Απφθαζε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/14.11.2000 πεξί θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηέο 

πξνζψπσλ. 

 

 

 

                                                           
4
  Παπαζηάζεο Π. (2003),  «Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο-Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή 

Δθαξκνγή ηνπ» 
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Θέηεη γηα πξψηε θνξά έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. χκθσλα κε ην άξζξν 

12 ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, «θάζε εηαηξία νθείιεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην 

νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ζα έρεη ηελ 

επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο». 

 

 Ν.3016/2002 (ΦΔΚ Α‟ 110/17.5.2002) γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. 

 

Ο λφκνο απηφο έξρεηαη γηα λα ξπζκίζεη ηα εηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. ην άξζξν 610 νξίδεηαη φηη ζηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ιεο νη παξαπάλσ απνθάζεηο ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλαγθαηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηε ρψξα καο, 

γεγνλφο πνπ ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

2.3.3 ΔΙΓΗ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

2.3.3.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Με ην ζθεπηηθφ φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή έιεγρνο επί φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, δηαθξίλεηαη δε ζε ηφζα είδε ειέγρνπ, φζεο είλαη 

θαη νη ιεηηνπξγίεο, ήηνη ζε νηθνλνκηθνχο, δηνηθεηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο, παξαγσγήο, ηερληθνχο, 

πξνκεζεηψλ θαη πσιήζεσλ, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

κεραλνγξάθεζεο, δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, παξαγσγηθψλ κέζσλ, έιεγρνη αζθάιεηαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ, εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ, θαζψο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηερληθψλ έξγσλ, έιεγρνο 

ζπκπεξηθνξάο
5
 θαη γεληθά έιεγρνο  επί φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία  

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

                                                           
5
  Οη έιεγρνη ζπκπεξηθνξάο αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα κηαο επηρείξεζεο θαη εηδηθά ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα ππνθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αμηνιφγεζεο, απφδνζεο θαη 

αληακνηβήο. 
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ πξάμε ζε θάζε αληηθείκελν ειέγρνπ ππεηζέξρνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη άιια είδε ειέγρνπ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ έιεγρν, αλάινγα ηνπ ειεγρφκελνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηνπ εχξνπο θαη ηεο βαξχηεηαο πνπ ηνπ πξνζδίδνπκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

θαη λα ζέινπκε λα θηλεζνχκε απζηεξά ζε έλα αληηθείκελν ειέγρνπ, είλαη αδχλαην. 

Θα κπνξνχζακε λα δερηνχκε φηη νη Δζσηεξηθνί Έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε νηθνλνκηθνχο, 

δηνηθεηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη ειέγρνπο παξαγσγήο, ππφ ηελ επξεία έλλνηα θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο, εληάζζνληαη αλάινγα, θάησ απφ ηελ νκπξέια απηψλ ησλ 

ηξηψλ δηαθξίζεσλ θαη θακηά δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ειεγθηηθήο δηεξεχλεζεο. 

 

2.3.3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 

Οη Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη (Financial Audits) ζηνρεχνπλ  

 ζηελ επαιήζεπζε ηεο αιήζεηαο 

 ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ 

 ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

  ηελ εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ  

 ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απηψλ 

κέζσ δηαδηθαζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

επηκέξνπο δνζνιεςηψλ-ζπλαιιαγψλ θαη επί θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ, 

παξέρνληαο ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηελ εθάζηνηε δηνίθεζε γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

2.3.3.3 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 

Οη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη (Management Audits) πνπ θηλνχληαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, έρνπλ επξχηεξνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζην λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ, βάζεη 

αληηθεηκεληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο-κεζφδνπο  θαη ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. 
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2.3.3.4 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ Λεηηνπξγηθψλ Διέγρσλ (Operational Audits) είλαη ε δηεξεχλεζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο δνκήο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο θαη ε πξφηαζε αλάπηπμεο λέσλ θαη βειηίσζεο ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ ζε 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ απαμησζεί. Δηδηθφηεξα, ειέγρεηαη αλ ιεηηνπξγεί ην νξγαλφγξακκα, αλ 

εθαξκφδνληαη νη λφκνη ηεο πνιηηείαο, νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλ νη 

ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζπηζκέλεο εμνπζηνδνηήζεηο θαη αλ ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ  αξκνληθά θαη απνδνηηθά. 

 

2.3.3.5 ΔΛΔΓΥΟΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

 

Οη Έιεγρνη Παξαγσγήο (Production Audits) ζηνρεχνπλ ζην θαηά πφζν ηεξνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην θαηά πφζν νη παξαγφκελεο 

πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηε δηνίθεζε πξφγξακκα, ζε εηήζηα βάζε 

θαη αλά πεξηφδνπο, ην θαηά πφζν γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, αλ ηα ηκήκαηα είλαη ζσζηά θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα, αλ ηα ζηειέρε είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα, αλ γίλεηαη ζσζηά ν αλεθνδηαζκφο ηεο παξαγσγήο απφ πιηθά, αλ 

απηά δηαρεηξίδνληαη ζσζηά θαζψο επίζεο θαη ην θαηά πφζν ηα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 

2.3.4 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, λα βνεζά ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, γεληθφηεξα, ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη παξνρήο ζρεηηθψλ 

ζπκβνχισλ κε ην ειάρηζην θφζηνο.  

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, εμεηάδεη θαη αμηνινγεί: 

 

 Σελ χπαξμε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηα απηνχ ζε φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα. Καζψο επίζεο, ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ 

ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγψλ – ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο.  

 

 Σελ πεξηνδηθή επηβεβαίσζε θαη θαηά αληηθεηκεληθφ ηξφπν πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ κε ην απνηέιεζκα.  
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 Σε κέηξεζε ηνπ management ζε φια ηα επίπεδα, εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο δηνίθεζεο, 

πνπ απνβιέπεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ.  

 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ.  

 

 Σελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ, πνιηηηθήο πξναγσγψλ, αμηνινγήζεσλ θαη 

αμηνπνηήζεσλ ησλ ζηειερψλ. Σελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ απνλνκή επζπλψλ θαη 

επηβξαβεχζεσλ.  

 

 Σηο επηθεξδείο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ αλαιχζεσλ θαη εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ 

εθείλσλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε επηθέξνληαο άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνξέα ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε δηνίθεζε 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηχπσλ απηψλ, θαζψο 

θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ ηα ππαγνξεχεη.  

 

 Σελ αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

απηψλ.  

 

 Σνλ ηξφπν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο απφ ηα ζηειέρε 

φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

 Σν βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηνπο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο παξερφκελεο εμνπζηνδνηήζεηο κε ηξίηνπο.  

 

 Σν ζπλνιηθφ θαη επηκέξνπο ησλ ηκεκάησλ θφζηνο θαη ηε ζχγθξηζε απηνχ κε ην 

πξνυπνινγηζζέλ, σο επίζεο θαη κε ηε ζρέζε θφζηνπο, νθέινπο.  

 

 Σελ απνθπγή, κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αηαζζαιηψλ, 

θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ, πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ, θαζψο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ηζπλφλησλ.  

 

 Ζ δηαπίζησζε, ην θαηά πφζν νη ππεξεζίεο – ηκήκαηα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ θαηάιιεια 

ζηειερσκέλεο θαη αλ αμηνπνηείηαη θαηά άξηζην ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 

 Σελ αθξίβεηα, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη βηβιίσλ.  

 

 Σελ δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ δειαδή ην θαηά 

πφζν ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη πξνο ηα 

θαζνξηζκέλα standards πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί.  

 

 Σα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ επαξθή θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ 

θινπέο, απψιεηεο θαη θζνξέο.  
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  Σν βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπ θνξέα κε ηξίηνπο, θαη γεληθά ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξα θαη αλαπηχζζεηαη ν θνξέαο.  

 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα απηψλ, ηε ζπληήξεζε 

ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, ην χςνο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, θαζψο ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ.  

 

 Σελ χπαξμε θιίκαηνο απνδνρήο θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ησλ ειεγρνκέλσλ κε ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν.  

 Σελ ηήξεζε πνιηηηθήο πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ, ηηο 

απνδφζεηο απηψλ, ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, 

θαζψο επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

 Σν πεξηβάιινλ πνπ δξα ε επηρείξεζε θαζψο θαη ηε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηα 

κέηξα πνπ θαιείηαη λα πάξεη, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί θαη λα επηβιεζεί απέλαληη ζηνλ 

αληαγσληζκφ.  

 

 Σνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο, φζν θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ(απψιεηα εζηθνχ, ζπλερείο απνρσξήζεηο, δπζθνξία γηα παξαγσγή έξγνπ 

θιπ.), ηα νπνία νδεγνχλ ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα δπν κέξε.  

 

 Σελ εηθφλα πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηελ αγνξά – αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ηελ εηθφλα 

πνπ έρεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξνο ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο. Δπίζεο, ηελ 

εηθφλα ηνπ θνξέα πνπ παξνπζηάδνπλ νη εξγαδφκελνη πξνο ηα έμσ.  

 

 

 Σέινο, αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα εμεηάδεη, θαη λα 

αμηνινγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο, λα δηακνξθψλεη γλψκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη λα εηζεγείηαη ζρεηηθψο πξνο ηε δηνίθεζε ηε βειηίσζε ησλ 

αδπλακηψλ.  
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2.3.5 ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
6
 

 

I. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΗ (FLOWCHARTS)  

Σν δηάγξακκα ξνήο κπνξεί λα απεηθνλίζεη γξαθηθά επηκέξνπο ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο κηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κέζα απφ ηελ παξάζηαζε απηή λα εληνπηζηνχλ ζεκεία 

αδπλακίαο ζηελ άζθεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ρξήζε 

δηαγξακκάησλ ξνήο ζηελ κειέηε ησλ ππνζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε, γηαηί παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο θαη γξήγνξεο νπηηθήο άπνςεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππφ κειέηε, αθ ελφο θαη αθ εηέξνπ ηεο επθνιφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηε γξαπηή, 

παξνπζίαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Απαηηείηαη βεβαίσο ε γλψζε θάπνησλ θνηλψο 

απνδεθηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία, ζπλήζσο 

δαλεηδφκελσλ απφ ηε κεραλνγξάθεζε, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δελ είλαη, βεβαίσο, απαξαίηεηε ή 

ππνρξεσηηθή. Τπάξρνπλ ζην εκπφξην εηδηθνί πιαζηηθνί ράξαθεο/νδεγνί, κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ είλαη πνιχ εχθνιε θαη γξήγνξε ε ράξαμε ησλ ζπκβφισλ απηψλ. 

 

II. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληζηά κηα κεζνδηθή αλαθνξά κέζσ εξσηήζεσλ ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηήκαηνο ζπγθεθξηκέλεο 

εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ή δηαδηθαζίαο, κε έκθαζε θαη επαηζζεζία ζε ζηνηρεία ηνχησλ πνπ  

αθνξνχλ θαη κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ή πξνβιεκάησλ. Μηα απινχζηεξε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία θαη σο θαηάινγνο ζεκείσλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο δηεζλψο, 

θαζφζνλ ηνχην ζπληζηά πξαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο κειέηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

θαζψο θαη επνπηείαο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζε έλαλ έιεγρν απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο 

ειεγθηηθήο νκάδαο. Έρεη βεβαίσο θαη επηθξηζεί γηα ηελ θαηάρξεζε πνπ γίλεηαη θαη κε βαζηθφ 

αιιά θαη ζνβαξφ επηρείξεκα φηη ηνχην αληηθαζηζηά – σο κεραληζηηθή δηαδηθαζία 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο «λαη», «φρη»‐ πνιιέο θνξέο ηελ θξηηηθή ζθέςε απηνχ πνπ κειεηά 

ηα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα πνπ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο ζε θξίζηκεο 

εξσηήζεηο ζεκαίλνπλ πξφβιεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειεγρφκελε δηαδηθαζία ή 

ιεηηνπξγία θαη παξαπέκπνπλ ζε αλάιεςε κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο εληνπηζζείζεο 

αδπλακίαο απφ κέξνπο ηνπ ειεγθηή κε θαηάιιειε δηακφξθσζε (θαη πνιιέο θνξέο 

                                                           
6
  Παπαζηάζεο Π. (2003),  «Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο-Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή 

Δθαξκνγή ηνπ» 

Dull R. B. Tegarden D.P (2004), «Using control charts to monitor financial reporting of public companies», 

International Journal of Accounting Information Systems 
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πξνζαξκνγή ηνπ κφληκνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε) ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, 

αιιά θαη ζε παξάιιειε επηζήκαλζε ησλ ελ ιφγσ αδπλακηψλ ζην γξάκκα ησλ ειεγθηψλ πξνο 

ηε δηνίθεζε ζην ηέινο ηνπ ειέγρνπ. Δλλνείηαη φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε.  

 

III. ΓΡΑΠΣΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ κέζνδνο ηεο γξαπηήο πεξηγξαθήο απνηειεί κηα γξαπηή παξνπζίαζε ησλ θάζεσλ κηαο 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε θάζε θάζε κε ηα αληίζηνηρα 

θαζήθνληά ηνπο. ηε κέζνδν απηή, επηπιένλ ηεο πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεηαη, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα πξέπεη ζπγρξφλσο λα απνθαλζεί θαη 

σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζπληζηνχλ κέζα εμάζθεζεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ νπνίσλ ε χπαξμε, ζηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίνπ, εξεπλάηαη ππφ 

κνξθή ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεσο. Ζ ηαπηφρξνλε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ 

επηβάιιεηαη έηζη ψζηε λα κελ μεραζηνχλ απφ ηνλ ειεγθηή νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

Ζ γξαπηή πεξηγξαθή, σο κέζνδνο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

ιεηηνπξγίαο, έρεη ην πιενλέθηεκα φηη εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ην πιενλέθηεκα φηη 

θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ππφ κειέηε ιεηηνπξγίαο.  

 

IV. ΣΔΣ 

 Αθνχ έρεη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ηελ εηθφλα ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο, πάληνηε κε έκθαζε θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε δηαθάλεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπο ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λε επηβεβαηψζεη πξψηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηνλ εκθαληδφκελν ηξφπν θαη κεηά λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

φπνηνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ηε δνθηκή ησλ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ. Σνχην κπνξεί λα 

γίλεη κε δπν ηξφπνπο:  

α) θπζηθή παξαθνινχζεζε(φπνπ είλαη δπλαηφλ) ηεο πεξηγξαθφκελεο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ νξθσηφ ειεγθηή, 

 β) αλαδξνκή φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ κηαο πξάμεο, πνπ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, κέζα απφ φια ηα ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο ηεο. 

 Ζ επηβεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα απφ απηφ ηνλ ηξφπν 

ηεο αλαδξνκήο ησλ παξαζηαηηθψλ, ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ηνχην ζα απνδεηρζεί αθνχ ηα ελ 

ιφγσ παξαζηαηηθά θαιχπηνπλ θαη θαηαγξάθνπλ, ππνηίζεηαη, απηή ηε δηαδξνκή. 
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2.3.6 ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ
7
 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζαθψο ζηε δηεζλή ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζηα 

ειεγθηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ λνκνζεηεζεί απφ ην 1979 γηα ρξήζε απφ ηνπο νξθσηνχο 

ινγηζηέο ζηελ Διιάδα . Αλ θαη ε επζχλε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ απηήο είλαη επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο κνλάδαο, ε χπαξμε αιιά θαη ην 

επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελδηαθέξεη ζνβαξά ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

Ζ ζεκαζία ηεο χπαξμεο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη λα δηαβεβαηψζεη ηνχηνλ φηη ιάζε θαη αλσκαιίεο, νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ινγηζηηθνχ, ηειηθά, ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

παξαγφκελσλ απφ απηφ ζηνηρείσλ, κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ έγθαηξα. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή 

επηπξφζζεησλ, θαηάιιεισλ, ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή ηεο κε χπαξμεο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ. Δθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή απαηηείηαη ηθαλνπνηεηηθή 

γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε κειέηε θαη 

αμηνιφγεζε ηνχηνπ.  

 

θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ από ηνλ νξθσηό ειεγθηή. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξσηαξρηθφ ζθνπφ έρεη λα δηακνξθψζεη γλψκε ν 

νξθσηφο ειεγθηήο γηα ην θαηά πφζνλ ηνχηνο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο κνλάδαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Σα ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξέζεη ν νξθσηφο ειεγθηήο, αλαιφγσο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη βαζηθά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ θαη φπνπ ππάξρεη, απηφ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ο βαζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ηελ νπνία κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ζα επεξεάζεη ην εχξνο θαη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ 

ειέγρνπ. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ελδηαθέξεηαη, πξσηαξρηθά, γηα ην ινγηζηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν, 

ν νπνίνο επεξεάδεη άκεζα ηηο παξαγφκελεο απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αιιά ηνχηνο κπνξεί λα αμηνινγήζεη θαη ηα άιια ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, φπσο απηά ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, πξνκεζεηψλ, MIS, θιπ., ηα 

νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ έκκεζε επίπησζε ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

 

                                                           
7
  Kαδαληδήο Υ. (2006), «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» 
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Αλαθάιπςε απάηεο 

Δθηφο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ειέγρνπ (βάζνο, εχξνο, εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ηεζη), αλακέλεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ κειέηε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γηα ηελ αλαθάιπςε αηαζζαιηψλ θαη 

απάηεο ζεκαληηθνχ βαζκνχ, ρσξίο, απηή ε αλαδήηεζε θαη αλαθάιπςε απάηεο λα απνηειεί 

απηνζθνπφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 

Γηακόξθσζε ηνπ ειέγρνπ βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη 

ειέγρνπ 

 Δίλαη απηνλφεην φηη ε ειπίδα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα ππάξρεη ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ηνπ 

νπνίνπ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (πξντφληα) θαιείηαη λα ειέγμεη, κπνξεί λα επαιεζεπηεί 

απφ ηελ επηπρή ζπγθπξία απνηειεζκαηηθήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ 

πιήξε αλππαξμία ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλαμηνπηζηία ηνχηνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα επσθειεζεί απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ζα δηεθπεξαηψζεη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζπληνκφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα. Γελ είλαη ιίγεο 

νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο επηθαιείηαη ηελ πςειή πνηφηεηα 

ηεο ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθήο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ηεο ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

ηεο ακνηβήο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ 

ιφγσ ζπζηεκάησλ ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ ακνηβή ηνπ ην επηπιέσλ γηα ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν θφζηνο. Ζ αληίδξαζε 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ελ φςεη κηαο θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο 

κνλάδαο πνπ θαιείηαη λα ειέγμεη κπνξεί λα θζάζεη ζηελ άξλεζε ηνπ ειέγρνπ, ζηα πιαίζηα 

πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε εθηέιεζεο ειέγρνπ (Π.Γ. 226/92, άξζξν 4) ή 

ζηελ αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο.  

πκπεξαζκαηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εκθαλίδεηαη λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα πεξηνξηζηεί, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ησλ κεγεζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζ΄ 

απηέο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν πξνυπνζέηεη, βεβαίσο θαη ηελ εθαξκνγή ζηε 

ινγηζηηθή πξαθηηθή θαη δηαδηθαζία ηνπ ειεγρφκελνπ ησλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ, πξάγκα ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο χπαξμεο ηθαλνπνηεηηθνχ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, κφλν επξχο έιεγρνο, πνπ κπνξεί λα θζάζεη 

θαη ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη κεηαβνιψλ ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ θαη 

ζηνηρείσλ, ζα θαιχςεη ηελ αλάγθε ζε ηεθκήξηα γηα ηε δηακφξθσζε γλψκεο απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή. Έλαο ηφζν επξχο έιεγρνο, φκσο είλαη πξαθηηθά αδχλαηνο θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγείηαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο εθηειείηαη. 
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2.3.7 ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ;  

 

Καη‟ αξρήλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα απφ απηή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο νξηζκνχο ζπκπεξαίλνπκε φηη ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κίαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειεγθηή ε δηαπίζησζε ηεο εηιηθξηλνχο θαη αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο (φπσο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, 

ζπκκεηνρψλ θαη άιισλ).  

 

Αληίζεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ηνπ είλαη 

αξθεηά επξχο, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απφ ηίπνηα. Πξαθηηθά απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί θαη πξέπεη λα ειέγρεη φιεο ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο 

θχθινπο, δξαζηεξηφηεηεο, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο επίζεο θαη θαηαζηήκαηα (φπνπ πθίζηαληαη) κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ησλ δηαθφξσλ 

εηαηξεηψλ, δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο 

θαη πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ, αιιά θαη αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.
8
 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ππφ ην βάξνο πνιιψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ξίρλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία 

ειέγρνπ) πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηνπο δηαρείξηζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Νφκνο Sarbanes – Oxley (Section 

404) (2002) ησλ Ζ.Π.Α. ν νπνίνο επηβάιιεη ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ηνπο 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο λα έρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ 

έρνπλ ζέζεη γηα αζθαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, λα απηφ-αμηνινγνχληαη θαη λα 

πηζηνπνηνχλ ηφζν ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φζν θαη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο γηα ηελ 

επάξθεηα ηνπο εηεζίσο, φπσο θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηνπο. ινη νη αλσηέξσ επηβάιιεηαη 

λα δηελεξγνχλ δνθηκέο (ηεζη) αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο 

εηεζίσο ηα νπνία ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν 

δηαθέξνπλ ηφζν ζην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ (δειαδή ηη ειέγρεηαη), φζν θαη ζην ππνθείκελν 

ηνπ ειέγρνπ (πνηα πξφζσπα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη πνηα ηα πξνζφληα ηνπο), θαζψο επίζεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (δειαδή ηηο ηερληθέο ειέγρνπ). 

                                                           
8
 Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε Οκηιία Γεψξγηνπ Αρληψηε, Partner, PwC Internal Audit Services, ζρεηηθά κε ηελ 

„Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε‟ ζην Business Forum πνπ δηνξγάλσζε ε PricewaterhouseCoopers κε ηίηιν „Οδεγψληαο 

ηελ Διιεληθή Δπηρείξεζε κέζα απφ ηηο λέεο πξνθιήζεηο: Πξνβιεκαηηζκνί, Δξγαιεία, Πξαθηηθέο‟, Αζήλα 16-17 

Απξηιίνπ 2002. 
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Αληίζεηα απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζε ζρέζε άκεζεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εμαξηψληαη απφ 

ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη δειαδή ππάιιεινη ηεο γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδεη ηελ απαξαίηεηε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ. 

Δπίζεο, ελψ ν ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη θπξίσο πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θπξίσο θαηαζηαιηηθφο.  

Αθφκα θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθέξνπλ κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. Έηζη, γηα λα πηζηνπνηεζεί θάπνηνο σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 

ηελ ρψξα καο γηα παξάδεηγκα απαηηνχληαη 8 ρξφληα ειεγθηηθήο εκπεηξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε ζεηξά καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ (ΟΔΛ), ή ε θαηνρή μέλνπ ηίηινπ πηζηνπνίεζεο εγθεθξηκέλνπ ειεγθηή – ινγηζηή 

(φπσο CPA, ACA, ACCA θαη άιια) θαη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

καζεκάησλ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ (ΟΔΛ).  

 

Αληίζεηα, ε λνκνζεζία ζηελ ρψξα καο, αιιά θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή δελ απαηηεί απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπνπδψλ, εληνχηνηο ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή 

ε θαηνρή επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο απηέο ηνπ Certified Internal 

Auditor (CIA), ή ηνπ ΜΗΗΑ (Professional Level, The IIA-UK and Ireland). Δθείλν πάλησο πνπ 

πξνέρεη είλαη ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ πξνζψπσλ απφ απφςεσο πείξαο, ήζνπο, κνξθψζεσο 

θαη ηθαλνηήησλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηα θαζήθνληα ηνπ 

ειέγρνπ. 

 

Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

ππνηαζζφκελνη ζηνπο φξνπο θαη ζηελ γξακκή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο νπνίαο εξγάδνληαη, ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

ζπλήζσο είλαη απφ αλχπαξθηνο έσο ηππηθφο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζνληαη 

θηιηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο νπφηε δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

απνηεινχλ αλεμάξηεηα φξγαλα θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ απεξίζπαζηα θαη αλεπεξέαζηα ηα 

θαζήθνληα ηνπο. Δδψ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ ζαλ αληίινγν φηη ππάξρεη εμάξηεζε ηεο 

εηαηξείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγεί ηνλ εθάζηνηε έιεγρν απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

ζηα πιαίζηα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ φκσο δελ είλαη απηφο ν γεληθφο θαλφλαο, θπξίσο φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε κεγάιεο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ, νη νπνίεο απνθεχγνπλ λα ξηζθάξνπλ 

ηελ θήκε ηνπο θαη έρνπλ πτνζεηήζεη πνιχ απζηεξέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 
 

Παιηφηεξα νη δηαθνξέο εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ αξθεηά πην δηαθξηηέο αθνχ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλαθέξνληαλ ζηελ δηνίθεζε θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Δληνχηνηο, νη απαηηήζεηο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πιένλ λα αλαθέξνληαη 

απεπζείαο ζε αλεμάξηεηε ππν-επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (επηηξνπή ειέγρνπ) 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ εηαηξεία. 

Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε ζπλεξγαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ψζηε λα 

κεηψλεηαη ε επηθάιπςε ησλ εξγαζηψλ είηε ηνπ ελφο, είηε ηνπ άιινπ κέξνπο. Μέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ δχν θνξέσλ ζε κία νινθιεξσκέλε 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ε κείσζε, αλ φρη ε ειαρηζηνπνίεζε 
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ησλ επηθαιχςεσλ θαη ε απνθπγή δηπιήο εξγαζίαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζα παξέρεηαη ε 

βεβαηφηεηα φηη θακία πεξηνρή δελ ζα κέλεη εθηφο ειέγρνπ. 
9
 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ε ζπλεξγαζία ησλ δχν θνξέσλ έγθεηηαη ζηελ ηαθηηθή ηνπο επαθή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκείσλ:   

α)  Σν εηήζην πξφγξακκα ειέγρσλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη ή λα ζπδεηείηαη θάζε ρξφλν κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή έηζη ψζηε λα ην 

ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ζηνλ δηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ ειέγρνπ.  

β)  Σελ επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ (κε επηζθφπεζε ησλ θαθέισλ ειέγρνπ, ησλ θχιισλ 

ειέγρνπ, ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, ησλ επξεκάησλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ γηα βειηίσζε). 

 

 

 
2.3.8 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ 

ΑΠΑΣΗ 

 

 

 
Σν θαηλφκελν ηεο απάηεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ, ζε θάζε 

ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δξάζηεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη μεθάζαξν φηη δελ ππάξρεη εγγχεζε 

εμάιεηςεο ηεο απάηεο απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ειέγρνπ, είηε εζσηεξηθφ είηε εμσηεξηθφ, ή 

απφ θάπνηα νκάδα ζπκβνχισλ. 

 
Ζ ινγηζηηθή απάηε, ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο «επηλνεηηθή ινγηζηηθή», έρεη απαζρνιήζεη 

ζεκαληηθά ηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Ο φξνο ινγηζηηθή απάηε (fraud) 

αλαθέξεηαη:  

 

(α) ζηε δηαρείξηζε , ηελ παξνπζίαζε, ηε λφζεπζε ή ηελ αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

(β) ζηε κε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, 

(γ) ζηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ θαηαρσξήζεσλ ή 

ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

(δ) ζηελ θαηαρψξεζε εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ, δειαδή ζπλαιιαγψλ ρσξίο νπζία, 

(ε) ζηελ θαθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο. 

 

Ζ χπαξμε πηζαλφηεηαο ινγηζηηθήο απάηεο ππνλνκεχεη ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κεξψλ ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ, ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θεθαιαηαγνξάο, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε 

κείσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εηδψλ θφζηνπο. 

                                                           
9
 Έλα απφ ηα ζεκεία πνπ πάζρεη ζεκαληηθά ε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζηελ ρψξα 

καο κε κφλε εμαίξεζε ηηο ΓΔΚΟ είλαη ε έιιεηςε πξνζδηνξηζκνχ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ηφζν ζηηο εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, φζν θαη ζηηο κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. 
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Οπζηαζηηθά, ε απάηε ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεί : 

 

 Μηα ζνβαξή απεηιή γηα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά σο πξνο 

ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ απηνί ιακβάλνπλ. 

 Μηα δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα θνζηίζεη ρξεκαηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. 

 Έλα παξάδεηγκα απαξάδεθηεο, αλέληηκεο θαη παξάλνκεο επηρεηξεζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 
Οη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε δηαθζνξά θαη ε πηψρεπζε ιφγσ απάηεο 

γλσζηψλ εηαηξεηψλ ( Enron, WorldCom, Adelphia Communications & Arthur Andersen), 

νδήγεζαλ ζηελ αθχπληζε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ γεγνλφησλ. 

Μηα ζεηξά κέηξσλ έρεη αζθήζεη πίεζε ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε – απφ ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο έσο ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο – κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο εηαηξηθήο απάηεο θαη ηεο θαθήο δηαγσγήο. Σν λέν λνκηθφ πιαίζην 

ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ζεσξήζνπλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο σο κέξνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν SOX απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε λα εθηηκά θαη λα ειέγρεη εηεζίσο ηνπο 

κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. Ζ εηήζηα πηζηνπνίεζε 

πξέπεη λα βεβαησζεί απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή. Δπνκέλσο, ηα ζηειέρε πνπ πηζηνπνηνχλ 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλα θαη ππφινγα ζε 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ απάηεο, θαθήο δηαγσγήο θαη απσιεηψλ πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηφπηλ 

πηζηνπνίεζεο. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, απηφ ην πεξηβάιινλ 

παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ αλαπηχζζνπλ 

πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπο. Αληηζέησο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ απνηπγράλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ κεηφρσλ δηαθηλδπλεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αζθάιεηα. 

 

Ζ απάηε απνηειεί απιψο έλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη λα δηαβεβαηψζεη φηη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε 

έρνπλ εληνπηζηεί θαη εθηηκεζεί θαηάιιεια απφ ηε δηνίθεζε. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα 

παξέρεη εμαζθάιηζε φηη νη δηθιείδεο ειέγρνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί νξζά ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηεπζεηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε θαζψο θαη φηη ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά. Δλ νιίγνηο, ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί 

απνηξεπηηθφ παξάγνληα ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο. 
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2.3.8.1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΟΠΣΙΚΗ KAI TΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ                    

ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
 

Οη εηαηξείεο ηζηνξηθά δε γλψξηδαλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο σο έλα ζεκαληηθφ ζηφρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο έλαληη ηεο απάηεο απνηεινχζαλ κία πιεπξά ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζπκκφξθσζεο θαη φρη ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηελ εχξεζε ηεο απάηεο. 

 

Δληνχηνηο, ζήκεξα νη παξάγνληεο ειέγρνπ αληηθαζηζηνχλ ην ελδηαθέξνλ ζπκκφξθσζεο σο 

ηνλ θχξην νδεγφ πάηαμεο ηεο απάηεο, θαζψο ε απάηε απνηειεί γηα φιεο ηηο εηαηξείεο, 

εηζεγκέλεο ή κε, χςηζηε αλεζπρία. ην παξειζφλ, θνξπθαία ζηειέρε, κέηνρνη, ειεγθηέο θαη 

ξπζκηζηέο ζεσξνχζαλ ηελ απάηε σο αλσκαιία-απνηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χο 

απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ε απάηε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αγνξά, ηνπο 

πηζησηηθνχο θαη λνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο θήκεο. 

 

Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2004 (PwC) απφ δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ζε ζπλεξγαζία κε 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ forum, απνθαιχπηεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο απάηεο θαη ηνπ θηλδχλνπ 

απψιεηαο θήκεο γηα ηε δηνίθεζε. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 1400 δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 35% απηψλ ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο θήκεο είηε σο 

ηε κεγαιχηεξε απεηιή (10% ησλ ζπκβνχισλ) είηε σο κηα ζεκαληηθή απεηιή (25% ησλ 

ζπκβνχισλ) γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

πσο παξαηεξείηαη απφ ην μέζπαζκα ζεκαληηθψλ θξνπζκάησλ απάηεο, κία πεξίπησζε 

απάηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλππνιφγηζηε νηθνλνκηθή δεκία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βάζεη 

κηαο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ην 2002 (ACFE study) θαη αθνξνχζε 663 πεξηπηψζεηο απάηεο 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απάηε κπνξεί λα θνζηίζεη πεξί ηνπ 6% ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ. Ζ πξνζαξκνγή απηνχ ηνπ κεγέζνπο ζην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ησλ Ζ.Π.Α. 

κεηαθξάδεηαη σο κηα απψιεηα χςνπο $600 δηζεθαηνκκπξίσλ γηα ηηο ακεξηθάληθεο εηαηξείεο ην 

2002, πεξίπνπ ζηα $4500 αλά εξγαδφκελν. 

 

Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηε ζπκκφξθσζε είλαη αλεπαξθείο. χκθσλα κε κηα 

έξεπλα ηνπ 2003 (PwC) ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 160 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηειέρε, ε 

ζπκκφξθσζε απνηειεί ζεκαληηθφ θελφ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, ην νπνίν πξέπεη λα 

θαιπθζεί. Γηα ηελ θάιπςε απηή απαηηείηαη πξνιεπηηθή ζπκκφξθσζε. ήκεξα παξαηεξείηαη 

κηα αιιαγή απφ ζπκβηβαζηηθή αλαγλψξηζε θαη δηεξεχλεζε ζε πξφιεςε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Απηή ε λέα νπηηθή ζπκκφξθσζεο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη δεζκεχζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είλαη ηφζν ζνβαξή 

φζν θαη νη θαλνληζηηθέο θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο. 

 

 

Ζ λέα έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο έρεη επεξεάζεη 

πεξηζζφηεξν απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο αιπζίδαο αμίαο ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν αλάκεζα ζηελ ειεγθηηθή 

επηηξνπή θαη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, έρνληαο άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηα δχν κέξε. 
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Οη ξφινη έλαληη ηεο απάηεο δηαθέξνπλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Χζηφζν, ππάξρεη 

γεληθή ζπκθσλία φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηεο απάηεο, φηη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ παξέρνπλ ελεξγή επίβιεςε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηεο απάηεο θαη φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί σο ηελ θξίζηκε γξακκή άκπλαο έλαληη ηεο απεηιήο ηεο 

απάηεο, κε εζηίαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο πξφιεςεο ηεο απάηεο. 

 

 

Ζ απάηε απνηειεί έλα δχζθνιν ζέκα πνπ ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα αλαζέζνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο απάηεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ αλάγθε 

εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ ηεο απάηεο, απαηηήζεηο πνπ ζα αλαγθάζνπλ ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή λα πξνζαξκφζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αλαιφγσο. ηαλ παξνπζηάδνληαη 

ζπκβάληα απάηεο, νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ επζχλνληαη γηα ην 

γεγνλφο φηη δελ ηα αληηκεηψπηζαλ νη ίδηνη απνηειεζκαηηθά. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα δερζεί 

κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο επηπηψζεηο κηαο θαθήο πνιηηηθήο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, ρσξίο φκσο λα ηνπ 

επηξξηθζνχλ επζχλεο. Παξάιιεια, ίζσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα αλαιάβνπλ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απάηε. 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα αιιαγήο ησλ πξνζδνθηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζρεηηθά πξφιεςε ησλ παξαλνκηψλ. ην παξειζφλ, πνιιά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εζηίαδαλ ηηο πξνζπάζεηέο θαη ηνπο πφξνπο ηνπο ζηελ αλίρλεπζε απάηεο πνπ αθνξνχζε ζηελ 

θαηάρξεζε ησλ εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ παξάλνκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ε αλίρλεπζε ηεο απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απνηεινχζε αξκνδηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ. ην λέν πεξηβάιινλ, ε 

δηνίθεζε δε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ σο βάζε 

πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Ζ δηνίθεζε ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα δεηήζεη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν λα δηαζθαιίζεη φηη νη θίλδπλνη απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

δηεπζεηνχληαη κε νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο έλαληη ηεο απάηεο. 

 

πλεπψο, πνιιά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαινχληαη λα εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ αηξνθήζεη απφ ηελ ηζηνξηθή 

εζηίαζε ζηελ θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

 

 

 

2.3.8.2 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤΚΑΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Μέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απάηεο ζηελ επηρείξεζε κεηψλνληαη ηα θφζηε θαη βειηηψλεηαη ε 

θεξδνθνξία θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζην βαζκφ πνπ ζπληειεί ζηηο πξνζπάζεηεο θαηά ηεο 

απάηεο, δεκηνπξγεί νξγαλσζηαθή αμία. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί κία αλάιπζε πνπ 

δηελεξγήζεθε ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη πξνέθπςε φηη γηα θάζε έλα δνιάξην πνπ 

επελδχεηαη ζε πξφγξακκα θαηαζηνιήο ηεο απάηεο δεκηνπξγείηαη απφδνζε επηά δνιαξίσλ. 
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Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο νξγαλσζηαθέο απαηηήζεηο, ηε 

δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο δηαζέζηκεο ηθαλφηεηεο. Χζηφζν, ν ξφινο απηφο πηζαλφλ 

λα πεξηιακβάλεη επθαηξίεο φπσο: 

 

Σελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

θαηά ηεο απάηεο 

  Σε δηεπθφιπλζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο απάηεο θαη ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο ηεο θήκεο    

ζε εηαηξηθφ, επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν κνλάδαο 

  Σε ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ ηεο απάηεο κε ηνπο ήδε αλαγλσξηζκέλνπο 

            θηλδχλνπο απάηεο 

  Σελ εθηίκεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ   

πξνγξακκάησλ θαη ειέγρσλ θαηά ηεο απάηεο 

  Σελ θαζνδήγεζε ή ππνζηήξημε εξεπλψλ γηα ηζρπξηζκνχο απάηεο ή άιισλ 

πεξηπηψζεσλ θαηάρξεζεο 

  Σελ θαζνδήγεζε ή ππνζηήξημε πξνζπαζεηψλ ζεξαπείαο ηεο απάηεο θαη 

  Σελ αλαθνξά ζηηο ειεγθηηθέο επηηξνπέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ  

επηρεηξήζεσλ γηα πξφιεςε, αλίρλεπζε, έξεπλα θαη ζεξαπεία ηεο απάηεο. 

 

 

 

2.3.9 ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ 

Δζσηεξηθνί Διεγθηέο είλαη ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο (επηζεσξεηέο) 

πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ επηξξνέο ησλ ειεγρφκελσλ. Γη‟ απηφ νξγαλσηηθά ην ηκήκα 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζπλήζσο ππάγεηαη, απ‟ επζείαο ζηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή 

ζηελ επηηξνπή ηνπ ειέγρνπ.  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνηθίινπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη 

είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίδνληαη ζε ειέγρνπο ηεξήζεσο ησλ εζσηεξηθψλ νδεγηψλ ή 

θαλνληζκψλ ή λα εθηείλνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ ζηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο, επηζεσξψληαο ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνινγεί ηφζν ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη δηαξθή εηνηκφηεηα θαη επαηζζεζία γηα ηελ αλαθάιπςε 

γεγνλφησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ ρξεηάδνληαη λα αλαθεξζνχλ ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά 

θιηκάθηα. 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο απφ ηνπο Δζσηεξηθνχο 

Διεγθηέο είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο πξνζψπσλ, ζηελ 

αλεμαξηεζία ηεο θξίζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Παξ‟ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη 

αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ειεγρφκελσλ ηκεκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη 



 

34 
 

αλεμάξηεηνη απφ ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ηνπο ζπλδέεη ππαιιειηθή ή ζπκβαηηθή 

ζπλήζσο ζρέζε. Καηά ζπλέπεηα, νη εθηφο ηεο επηρείξεζεο ελδηαθεξφκελνη (κέηνρνη ηεο 

κεηνςεθίαο, πηζαλνί επελδπηέο, ρξεκαηνδφηεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινη) είλαη δπλαηφλ 

λα κελ εκπηζηεχνληαη ηα πνξίζκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θπξίσο 

ιφγσ ειιείςεσο αλεμαξηεζίαο σο πξνο ηελ επηρείξεζε. 

Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη θξαηηθνχο 

νξγαληζκνχο γίλεηαη φιν θαη ζπνπδαηφηεξνο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ ζπζηαζεί Ηλζηηηνχηα Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (Η.Δ.Δ.), ηα νπνία πξνσζνχλ θαη πξνάγνπλ ηα ζέκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

λένπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Σέινο, ν βαζηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε 

θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

εηαηξίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο ηεο εηαηξίαο 

 Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

 Έιεγρνο ηεο νξζήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο 

 Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο ζηελ πξάμε 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (.Δ.Δ.) 
 

 

 

3.1  ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ .Δ.Δ. 

 

 
χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο είλαη ην επεξεαδφκελν απφ ηε Γηνίθεζε θαη 

ην πξνζσπηθφ ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

ινγηζηηθή ηεο νξγάλσζε, θαζψο θαη φια ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε ζθνπφ ηελ παξνρή ινγηθήο δηαζθάιηζεο γηα : 

 

 Σε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ 

 Σελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ 

 Σε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη  

 Σελ ελζάξξπλζε θαη ηε κέηξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

 

Με άιια ιφγηα, ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειείηαη απφ ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο 

θαη δηθιείδεο ειέγρνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο  

 

Δίλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί απφ ηελ αξρή φηη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθηείλεηαη ζε 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξεί λα κε ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ηκήκαηα ηεο ινγηζηηθήο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο. Ζ θξάζε γηα παξάδεηγκα «ζπκκφξθσζε ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο» αλαθέξεηαη θαη ζε δηαδηθαζίεο εθηφο ρξεκαηνινγηζηηθνχ θχθινπ 

φπσο είλαη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο, ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε θαη άιιεο 

επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο. 

Απφ ηνλ πην πάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη φηη ν βαζηθφο νξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη λα ηελ βνεζήζεη λα πεηχρεη θαηά ηνλ απνδνηηθφηεξν 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο. Γηα ηνπο αλαιπηηθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο γηα λα κελ θιαπνχλ ή θαηαζηξαθνχλ απφ 

ηχρε ή απφ εζειεκέλεο  ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ κε θαηάιιεινπο 

κεραληζκνχο ειέγρσλ. Οη επηκέξνπο απηνί κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνπλ φρη κφλν ηα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (φπσο απνζέκαηα θαη 

κεραλήκαηα) αιιά θαη ηα κε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πειαηψλ, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα ινγηζηηθά ηεθκήξηα (φπσο εκεξνιφγηα θαη θαζνιηθά). 

 

 Οη δηνηθνχληεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έρνπλ αλάγθε ελφο επξχηαηνπ 

θάζκαηνο αθξηβψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ κηαο 

επηρείξεζεο κε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 
 

 Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ έρεη σο ζηφρν κφλν ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ηνλ απνθιεηζκφ ή ηελ 

απνζάξξπλζε ζπαηάιεο θαη αληηνηθνλνκηθήο ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ 

ηεο ζπληειεζηψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εκπνδίδεη θάζε αληηπαξαγσγηθή 

επηθάιπςε δξαζηεξηνηήησλ, ππναπαζρφιεζε πφξσλ θαη θάζε κνξθή ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ κέζσλ ηεο. 
 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ηέινο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

κηαο επηρείξεζεο ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ζηηο εγθπθιίνπο, ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ζηηο πνιηηηθέο πνπ επηιέγεη ε επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαζψο θαη 

ζε ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 
 

 
Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ νη πην βαζηθνί ζηφρνη πνπ δηαζθαιίδνληαη κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 

 

 Καηάξηηζε Business Plan 

 Δθαξκνγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ ηεο εηαηξίαο 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο 

 Γπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

3.2  ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ .Δ.Δ. 

 

 
Ζ αλαθνξά πνπ αθνινπζεί ζε κηα ζεηξά βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

έρεη σο ζθνπφ λα κπήζεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηε θηινζνθία θαη ηε δνκή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο εθείλεο γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηνχ. 

Χο βαζηθέο αξρέο ελφο .Δ.Δ. , ελδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε: 

 

 

α. Καηάιιειε ζηειέρσζε  

Ζ ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, θαη ν αλάινγνο αξηζκφο απηνχ 

πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη εηδηθά ζε κηα πεξίνδν κε 

ηάζεηο δηεζλνπνηνχκελεο αγνξάο πνπ δελ επηδέρεηαη πεηξακαηηζκνχο γηα θαθή επηινγή 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, αλάινγε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε 

θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηα ζηειέρε κέρξη θαη ηνλ απιφ αλεηδίθεπην 

εξγαδφκελν. Ζ ζσζηή ινηπφλ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ θνξέα. 
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β. Απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο  

Λακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζηειέρσζεο, ε δηνίθεζε, 

θαζψο θαη θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη αλάινγα λα κεξηκλνχλ ψζηε:  

1) Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εθρψξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζε 

φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα.  

 

2) Σν θάζε ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ λα αζθεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη λα 

έρεη θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο. Να είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα ην απνηέιεζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ. 

  

3) Να γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηφζν ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ φζν θαη ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ θαη αλαιφγσο λα ιακβάλνληαη κέηξα.  

 

 

γ. Γηαρσξηζκόο θαζεθόλησλ θαη επζπλώλ  

Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο ππξακίδαο. 

Δηδηθά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δσηηθφηεηαο ηε επηρείξεζεο, φπσο ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηα δηαζέζηκα, ην ραξηνθπιάθην, ηα δσηηθά ζεκαζίαο ηκήκαηα παξαγσγήο, ηα 

θαζήθνληα θαη νη επζχλεο πξέπεη λα είλαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλα. Δπίζεο, θαλέλα ηκήκα, 

παξαγσγηθή κνλάδα θαη άηνκν δελ πξέπεη λα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή γλψζε θαη εμνπζία γηα 

νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ε ζπλαιιαγή. Οη ζεκαληηθέο απηέο εξγαζίεο δελ 

επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλνληαη απφ έλαλ θαη κφλνλ ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θάζε 

ππαιιήινπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, νπσζδήπνηε, απφ ηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο 

άιινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην. 

 

 

δ. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ  

Γηα ζπλαιιαγέο θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη δνζνιεςίεο απηέο πξνυπνζέηνπλ θαη‟ αλάγθε εηδηθέο 

εμνπζηνδνηήζεηο, ελ αληηζέζεη κε απηέο πνπ ξπζκίδνληαη κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε θαη΄ αλάγθε 

πξέπεη λα θηλείηαη.  

 

 

ε. Γηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγώλ 

Κάζε ζπλαιιαγή, γεγνλφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο δηνίθεζεο 

έηζη ψζηε:  

 Να θαζνξίδνληαη ζαθψο νη επζχλεο γηα εγθξίζεηο.  

 Να θαζνξίδνληαη ζαθψο νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πξηλ απφ θάζε 

ζπλαιιαγή.  

 Να ππνβνεζείηαη ε ζσζηή θαηαρψξεζε θαη ινγηζηηθή απεηθφληζε θάζε ινγηζηηθνχ    

γεγνλφηνο.  
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 Να απεηθνλίδνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζε θαιά ζρεδηαζκέλα θαη νξγαλσκέλα έληππα, 

ψζηε λα δίλνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε.  

 Να ειαρηζηνπνηείηαη ζε θάζε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πηζαλφηεηα ιάζνπο.  

 Να δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο θάζε νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο θαη ε παξνρή  

πιεξνθφξεζεο απηνχ ζηε δηνίθεζε γη ιήςε απνθάζεσλ.  

 

 

 

ζη. Δπηηήξεζε θαη επηζεώξεζε ηεο εξγαζίαο  

Ζ ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε θαη επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε δηαξζξσηηθή παξέκβαζε, 

φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

 

δ. Έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε  

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηνηρεία εθζέζεσλ, πνξίζκαηα κειεηψλ ζπκπεξάζκαηα ζπζθέςεσλ θαη 

ζπλεδξίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην ελδνεπηρεηξηζηαθφ πεξηβάιινλ θαη πνπ 

απνηεινχλ κέξνο βειηίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα 

εηνηκάδνληαη νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια θαη λα δηαλέκνληαη έγθαηξα, ηαθηηθά θαη 

πξνγξακκαηηζκέλα ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ.  

 

 

ε. Έθηαζε ειέγρσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ απφ ηα ίδηα ηκήκαηα, θαζψο θαη ε έθηαζε απηνχ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο, ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, ζηελ νξγάλσζε 

απηνχ θαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ην θάζε ηκήκα. Καηά ζπλέπεηα, ην 

θφζηνο ηνπ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα είλαη ππέξκεηξν. Δηδηθά γηα ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη αλ είλαη εθηθηφ, ην θφζηνο 

θαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε έιεγρν.  

 

ζ. Θέζπηζε ηκήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

Γηα άκεζε, ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο απφ κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία, ζε έλα νξγαλσκέλν θνξέα, πξνυπνζέηεη ηε ζέζπηζε ελφο αλεμάξηεηνπ 

ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ, σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο θαη ε 

επνπηεία ηνπ απφ ηε δηνίθεζε, ηνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί θαη λα εθηηκά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο, θαζψο επίζεο θαη ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ, 

αλεπεξέαζηα θαη αληηθεηκεληθά.  
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3.3 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ .Δ.Δ. 

 

 
Ο ειεγθηήο, ζχκθσλα κε ηα Διεγθηηθά Πξφηππαθαη ηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή, ρξεηάδεηαη λα 

κειεηήζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ αμηνπηζηία, επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δηαθέξνπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Σα κνλαδηθά γηα θάζε επηρείξεζε 

ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη εκπεηξίεο, γηα δηαθνξεηηθέο δηνηθήζεηο θαη επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο, αμίεο, 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε επηζθφπεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα ηχρεη απφιπηεο ηππνπνίεζεο αιιά πξέπεη λα γίλνπλ κε 

βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη ειεγθηέο πξψηα επηζθνπνχλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζρεηηθά θχιια ειέγρνπ. Ζ επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη δχν ζηελά ζρεηηδφκελεο κεηαμχ ηνπο θάζεηο. Σε θάζε ηεο 

επηζθνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε θάζε ησλ δνθηκαζηψλ δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο. Ζ θάζε ηεο επηζθνπήο πεξηιακβάλεη δχν κεξηθφηεξεο θάζεηο. Σε θάζε ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο επηζθφπεζεο θαη ηε θάζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

ηελ πξψηε πξνθαηαξθηηθή θάζε ν ειεγθηήο απνθηά γεληθή γλψζε γηα ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

επηζθφπεζεο ν ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί κηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ειεγθηηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ν ειεγθηήο θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε άκεζσλ επαιεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αλ δελ ππάξρνπ ηκήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ν ειεγθηήο, ηφηε 

απνθαζίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλσλ άκεζσλ επαιεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Γηα ηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ν ειεγθηήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη πηζηφηεηαο ή δηθιείδσλ αζθαιείαο. Ο ειεγθηήο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πξαγκαηνπνηεί ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ αμηνιφγεζε απηή εληνπίδεη ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ειέγρσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

 

  
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο, ηηο 

νπνίεο ε επηρείξεζε νθείιεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε. Ζ πξψηε ζε ζεκαζία παξάκεηξνο είλαη 

ε αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Αλεμαξηεζία ζεκαίλεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα κηινχλ κε φιν ην πξνζσπηθφ, 

κα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αξρεία θαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη αλεμάξηεηνη, επεηδή δηεμάγνπλ ηνλ έιεγρν θαη εθηεινχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο απαιιαγκέλνη απφ νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο έρνληαο βέβαηα ζην πιεπξφ ηνπο, 

ηελ πιήξε θάιπςε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εληζρχεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ν έιεγρνο απηφο ππάγεηαη θαη αλαθέξεηαη 

ζην αλψηαην επίπεδν Γηνίθεζεο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη, κε 
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εηζεγήζεηο θαη εθζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπλεδξηάζεηο κε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο. 

 

Ζ άκεζε επηθνηλσλία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηε Γηνίθεζε θαλεξψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη πξνζδίδεη θχξνο, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

έξγν απηφ. Λέγνληαο αληηθεηκεληθφηεηα ελλννχκε, φηη ε θξίζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ 

θαζνδεγείηαη απφ άιινπο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ αλαιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθά 

θαζήθνληα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ επηζθνπνχληαη, πξηλ ππνβιεζεί νπνηαδήπνηε 

έθζεζε, ψζηε λα ππάξρεη ε ινγηθή εμαζθάιηζε φηη ε εξγαζία εθηειέζηεθε αληηθεηκεληθά. 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αζηπλφκεπζεο αιιά σο 

ζπκβνπιεπηηθφ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζα 

πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ αλεμαξηεζία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ 

ζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

  

 

 

 

3.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΧΝ .Δ.Δ. 

 

 

 
Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην πξφηππν δηεμαγσγήο (πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ): 

 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα βνεζά ηελ εηαηξία λα δηαηεξεί απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη πξνσζψληαο ηε δηαξθή βειηίσζε. Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη δηαθξηηφο απφ εθείλνλ ηεο δηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη : 

 

 Αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ. 

 πκβνπιή ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο γηα ην βαζκφ επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ μεθαζαξίδνληαο παξάιιεια ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαδχνληαη εάλ δελ ιεθζνχλ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα. 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ην θαηά πφζν ε 

δηνίθεζε ελήξγεζε ζχκθσλα κε ηηο θνηλά ζπκθσλεκέλεο πξνηάζεηο.  

 

 
χκθσλα κε ηε ζπκβνπιεπηηθή νδεγία 2120.Α1-1 (αμηνιφγεζε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πνπ 

αθνξνχλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ): 

Ζ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην πεξηκέλνπλ φηη ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

εθηειέζεη επαξθείο ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη ζα ζπγθεληξψζεη θαη άιιεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έηζη ψζηε λα δηακνξθψζεη κηα θξίζε γηα ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη θαηά θαλφλα λα αλαπηχζζεη έλα πξνηεηλφκελν 

ζρέδην ειέγρσλ γηα ην επφκελν έηνο, πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ζα απνθηεζνχλ επαξθή ζηνηρεία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ.  

Σν ζρέδην ειέγρσλ πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξφζθαηεο ή ηηο αλακελφκελεο αιιαγέο. Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ θάιπςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ απφ δχν ζθνπηέο: 

Α. ηελ επάξθεηα ζε φιεο ηηο νληφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

Β. ηελ ζπκπεξίιεςε δηαθφξσλ εηδψλ ζπλαιιαγψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Δάλ ην θάζκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ είλαη αλεπαξθέο θαη δελ επηηξέπεη ηελ 

έθθξαζε δηαβεβαίσζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε αλεπάξθεηα, ηηο αηηίεο ηεο 

θαη ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο. 

Ζ πξφθιεζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

κε βαζε ηε ζπλάζξνηζε πνιιψλ κεκνλσκέλσλ αμηνινγήζεσλ. Απηέο νη αμηνινγήζεηο, θαηά 

έλα κεγάιν κέξνο απνθνκίδνληαη απφ έξγα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Με ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ έγθαηξα ηα 

επξήκαηα ζηα θαηάιιεια επίπεδα δηνίθεζε έηζη ψζηε λα κπνξεί άκεζα λα αλαιεθζεί δξάζε 

γηα ηε δηφξζσζε ή ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαθνινπζηψλ ή 

αδπλακηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ.  

  

 

 

 

 

3.5 ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΜΔΓΑΛΧΝ ΔΣΑΙΡΙΚΧΝ ΑΠΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΥΙΧΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη αξθεηά ηα παξαδείγκαηα θνινζζηαίσλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέξξεπζαλ 

ππφ ην βάξνο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, απαηψλ θαη αηαζζαιηψλ. ε φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη θαλφλεο θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαηαζηξαηεγήζεθαλ. πλήζσο δε ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είηε δελ 

ιάκβαλαλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έπξεπε, είηε έθαλαλ ιάζνο ρξήζε απηήο.  
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ηελ κειέηε καο ζα πεξηνξηζηνχκε ζε παξαδείγκαηα κεγάισλ ζθαλδάισλ ζηηο Ζ.Π.Α., ζηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηελ Διιάδα. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ ζθαλδάισλ 

απνηέιεζε: 

 ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ,  

 ε απμεκέλε αξλεηηθή πξνβνιή ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη  

 ε έιεπζε ζηελ αλεξγία ρηιηάδσλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ.  

Θα πεξηγξάςνπκε ελ ζπληνκία ηηο ππνζέζεηο ησλ εηαηξεηψλ Enron, Barings  θαη MCC & 

MGN / Maxwell. ηφρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ζηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εηαηξεηψλ θαη πσο απηά νδεγήζεθαλ ζε θαηάξξεπζε.   

 

Enron – 2001 

 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο Enron ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηελ θαηέηαμαλ αλάκεζα 

ζηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο εκπνξίαο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ δηεζλή ρψξν. H 

θαηάξξεπζε ηεο Enron ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001 έπεηηα απφ ηελ απνθάιπςε ζεκαληηθψλ 

παξαηππηψλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ αξλεηηθή 

κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

H Enron δεκηνπξγήζεθε έπεηηα απφ ηελ ζπγρψλεπζε δχν εμίζνπ κεγάισλ εηαηξεηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο Houston Natural Gas θαη ηεο Inter-North, ην 1985. Κχξηνο ζηφρνο 

ηεο λέαο ηφηε θαη πνιιά ππνζρφκελεο Enron ήηαλ ε θαηάθηεζε ηεο δηεζλνχο αγνξάο, 

επσθεινχκελε απφ ηελ γεληθφηεξε ηάζε απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Ζ Enron 

εδξαηψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έγηλε γλσζηή ζην επελδπηηθφ θνηλφ σο κία απφ ηηο 

ηζρπξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θφζκνπ. Σν 2000 βξήθε ηελ Enron κε ζπλνιηθά έζνδα πάλσ 

απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξίπνπ 21.000 άηνκα. 

 

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξάζεο είρε θεξδίζεη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά βξαβεία απφ δηεζλείο θαη άιινπο νξγαληζκνχο, ελψ δελ είραλ πεξάζεη παξά κφλν 

κεξηθέο εβδνκάδεο πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ηεο, πνπ ην πεξηνδηθφ Fortune ηελ 

θαηέηαζζε ζηελ έβδνκε ζέζε ησλ 500 ηζρπξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θφζκνπ. Μέρξη ηελ 

ζηηγκή ηεο πηψρεπζεο ηεο ε Enron απνηεινχζε ππφδεηγκα επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο. 

 

Οη πξψηεο ππνςίεο γηα ινγηζηηθέο παξαηππίεο δεκηνπξγήζεθαλ έπεηηα απφ θήκεο ηεο αγνξάο 

γηα ινγηζηηθέο αηαζζαιίεο θαη αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο. ε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο 

Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC), απνθαιχθζεθε φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1997 – 

2001, ε εηαηξεία είρε δηνγθψζεη πξνο ηα πάλσ ηα θέξδε ηεο θαηά 600 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Οη αλσηέξσ ινγηζηηθέο παξαηππίεο ηεο Enron ζηξέβισζαλ ηελ αγνξά θαη είραλ σο αξρηθή 

ζπλέπεηα ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νίθνπο 

ηεο δηεζλνχο θεθαιαηαγνξάο.    

Κιεηδί θαη ζπλεξγφο ζηελ απφθξπςε ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Enron, 

απνδείρηεθε φηη ήηαλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πέληε (big 5) εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ζηνλ θφζκν, ε Arthur Andersen. Ζ Arthur Andersen ήηαλ ππεχζπλε γηα ην ινγηζηηθν-
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νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο Enron γηα 12 ζπλερφκελα έηε, ζηνηρείν πνπ ελίζρπζε ηηο ππνςίεο ηεο 

Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC) φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ειεγθηψλ θαη πειάηε (άιισζηε απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε ελαιιαγή 

ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο έπεηηα απφ ηελ ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ). 

 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2002 απνθαιχθζεθε φηη ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ ηελ θήξπμε πηψρεπζεο 

ηεο Enron, ε εηαηξεία Arthur Andersen είρε θαηαζηξέςεη ζσξεία εγγξάθσλ θαη θαθέισλ 

ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηνπο πξαγκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο ζηελ εηαηξεία. Οη αλσηέξσ 

θαηαζηξνθέο επηβεβαηψζεθαλ απφ ηνλ πξψελ ζπλεξγάηε ηεο Andersen Νηέηβηλη Νηάλθαλ, ν 

νπνίνο απνθάιπςε φηη ε εμαθάληζε ησλ εγγξάθσλ μεθίλεζε έπεηηα απφ έθηαθηε ζχζθεςε κε 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο Enron. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ ν Νηάλθαλ εξσηήζεθε ζρεηηθά 

απφ δηθαζηήξην ηεο πνιηηείαο ηνπ Houston, απνθξίζεθε φηη δελ ήηαλ ελήκεξνο φηη ε πξαθηηθή 

θαηαζηξνθήο ησλ εγγξάθσλ ησλ ειεγρνκέλσλ είλαη παξάλνκε.  

Ζ Andersen θξίζεθε έλνρε γηα ηελ ζπγθάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ απαηψλ θαη άιισλ 

αηαζζαιηψλ ηεο Enron. Πνιιέο ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ Andersen εηαηξείεο ζηνλ θφζκν 

απνθάζηζαλ λα αιιάμνπλ ειεγθηηθή εηαηξεία έπεηηα απφ ηελ θαηαγγειία γηα ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ θαθέισλ ειέγρνπ θαη άιισλ εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ έιεγρν ηεο Enron, ελψ ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη δελ ζα αλαζέζεη πνηέ μαλά εξγαζίεο ζηελ 

Andersen θαη ζηελ Enron. Οη δηθεγφξνη θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο Andersen ζπλαληήζεθαλ ζε 

πξνζπάζεηα αλεχξεζεο θάπνηαο ιχζεο ψζηε λα θαηαζηεί ε εηαηξεία βηψζηκε, θαζψο νη 

πηέζεηο απφ πειάηεο θαη εξγαδφκελνπο εληείλνληαλ. 

 

Ο Greene, πξνβιέπνληαο ηηο κεηέπεηηα ζπλέπεηεο γηα ηελ αγνξά δήισλε ζηνπο New York 

Times φηη ν ζάλαηνο ηεο Andersen ζα απνβεί νιέζξηνο, αθνχ ζα επηθέξεη ράνο ζηελ αγνξά. 

Ζ πξνζσξηλή ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Enron ζηεξίρζεθε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Dynegy 

Inc. φηη ζρεδίαδε λα αλαιάβεη ηνλ  έιεγρν ηεο κνλάδαο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο  Enron, φπνηα θαη 

αλ ζα ήηαλ ε ηχρε ηεο. Έπεηηα φκσο απφ δχν ζπλερφκελεο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο  Enron  απφ ηνπο  νίθνπο  Standard & Ρoor‟s  θαη Fitch αληίζηνηρα, ε αλσηέξσ 

εηαηξεία απέζπξε ην ελδηαθέξνλ ηεο.  

ηε ζπλέρεηα ε  Enron ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηεο πάγσζε θάζε 

πιεξσκή, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θχξηνπ ππξήλα ηνπ 

νκίινπ. Χο ινγηθφ επαθφινπζν αθνινχζεζαλ νη πξψηεο απνιχζεηο πξνζσπηθνχ κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο απνιχζεηο 1.100 εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία.  

Οη εμειίμεηο δηέςεπζαλ ηηο πξνζδνθίεο γηα δηαηήξεζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο ηα ρξέε ηεο 

έθηαζαλ ηα 15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ ε ξεπζηφηεηα ήηαλ κηθξφηεξε ησλ 2 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ κεηνρή ηεο Enron  άξρηζε λα ππνρσξεί ζε ηηκή θάησ ηνπ ελφο 

δνιαξίνπ θαη ζηηο αξρέο  Γεθεκβξίνπ 2001, θήξπμε πηψρεπζε θαζψο δελ ήηαλ δπλαηφ λα  

πιεξψζεη άκεζα ρξέε ηεο ζπλνιηθνχ χςνπο 3,9 δηο δνιαξίσλ. 

Ο ππεξρξεσκέλνο θνινζζφο ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ Enron θαηέξξεπζε, ζπκπαξαζχξνληαο 

θαη πνιιέο άιιεο ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο. Με αηζζεηή πηψζε 

έθιεηζαλ φιεο νη ρξεκαηαγνξέο έπεηηα απφ ηελ αλαθνίλσζε πηψρεπζεο ηεο  Enron. Εεκηέο 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηέγξαςαλ νη θιάδνη ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο επξσπατθέο θεθαιαηαγνξέο. 
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Ζ Bear Stearns  αλαθνίλσζε φηη 69 εθαη. δνιάξηα πνπ είρε επελδχζεη ζηελ  Enron βξίζθνληαλ  

πιένλ εθηεζεηκέλα. H Duke Energy Corp, ε  J.P. Morgan  Chase & Co  θαη ε Williams Cos, 

έραζαλ ζπλνιηθά 1,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Παξφκνηνπ κεγέζνπο απψιεηεο 

αληηκεηψπηζαλ θαη δαλεηζηέο ηεο φπσο ε  ABN Amro Holding NV, ε Abbey National Plc, ε 

National Australia Bank  Ltd  θαη ε ING  Groep  NV
10

. 

Με ηελ αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο απφ ηελ Dynegy θαη ηελ επίζεκε θήξπμε 

πηψρεπζεο ηεο  Enron , νη ζεκαληηθφηεξνη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο, φπσο ν FTSE  ζην 

Λνλδίλν, ν CAC ζην Παξίζη, ν DAX  ζηελ Φξαλθθνχξηε, ν NIKKEI  ζην Σφθην  θαη ν 

HANG SENG  ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαηέγξαςαλ ζεκαληηθέο απψιεηεο. 

Ζ ρξενθνπία ηεο επηρείξεζεο Enron ραξαθηεξίζηεθε σο ε κεγαιχηεξε πηψρεπζε ηεο 

ακεξηθαληθήο ηζηνξίαο θαη έδσζε ην φλνκά ηεο ζε κηα ζεηξά επηρεηξεκαηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ 

ζθαλδάισλ. 

Ζ πηψζε ηεο  Enron νδήγεζε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ησλ Ζ.Π.Α., αιιά θπξίσο ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α. (SEC) ζηελ αλαδήηεζε παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ ζε άιιεο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο εηαηξείεο, ελψ απνηέιεζε ηελ θπξηφηεξε 

αηηία εηζαγσγήο ηνπ πνιχ απζηεξνχ Νφκνπ Sarbanes – Oxley (2002) γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα νη κέηνρνη θαη νη κειινληηθνί επελδπηέο. 

 

Barings  

Ζ ηξάπεδα Barings απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νξγαληζκνχ πνπ πηψρεπζε επεηδή 

δελ είρε εγθαζηδξχζεη απνηειεζκαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ζην εμσηεξηθφ. H πηψρεπζε πξνήιζε απφ αγνξαπσιεζίεο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ ηγθαπνχξε απφ ηνλ πνιχ γλσζηφ Nick Leeson. Ο ζπγθεθξηκέλνο trader 

θαηφξζσζε λα θξχςεη έσο ηηο αξρέο ηνπ 1995 δεκίεο ηεο ηάμεσο ησλ 900 εθαηνκκπξίσλ 

ζηεξιίλσλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηελ ηξάπεδα αξρηθά ζε πηψρεπζε, ελψ ζηελ ζπλέρεηα 

ζψζεθε έπεηηα απφ ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηνλ Οιιαλδηθφ θνινζζφ ING. ήκεξα 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηελ νλνκαζία ING Barings. Γηα ηελ ηζηνξία λα αλαθέξνπκε φηη ζηα 

ηέιε ηνπ 1995 ν Nick Leeson θαηαδηθάζζεθε ζε πνηλή θπιάθηζεο απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο 

ηγθαπνχξεο θαη ην 2002 απνθπιαθίζζεθε ιφγσ ζνβαξήο βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ. 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο Barings ππέπεζε ζε πνιιά θαη ζνβαξά ιάζε κε ζεκαληηθφηεξν ηελ αλάζεζε 

πιήξνπο αξκνδηφηεηαο ζε έλα θαη κφλν πξφζσπν ηνλ Nick Leeson. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο ηξάπεδαο έδεημε λα κελ αληηιακβάλεηαη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ λέα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

αγνξαπσιεζίαο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη δε ζε αγνξέο φπσο απηή ηεο 

ηγθαπνχξεο γηα απηφ θαη δελ θξφληηζε γηα ηνλ επαξθή έιεγρν ηνπο. Ζ ηξάπεδα πξνρψξεζε 

ζε απηή ηελ λέα δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα έρεη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ 

αγνξαπσιεζηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ ηγθαπνχξε. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ηξάπεδαο ππέπεζε ζε ηξνκαθηηθά ιάζε πνπ δελ ζα έπξεπε λα είραλ ζπκβεί 

δηφηη ζεσξνχληαη βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ παξαζέηνπκε θαησηέξσ: 

                                                           
10

 Βιέπε www.in.gr/news/print.asp. 
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1. Ζ κε θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα αγνξαπσιεζίαο 

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ ηγθαπνχξε. 

2. Ζ ζπζζψξεπζε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα άηνκν. Απνηειεί θαηαζηξαηήγεζε 

ηεο βαζηθήο ειεγθηηθήο αξρήο ηνπ δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ηφζν νη αγνξαπσιεζίεο, 

φζν ε ινγηζηηθή ηνπο παξαθνινχζεζε θαη ε ηαθηνπνίεζε ηνπο λα δηελεξγνχληαη απφ έλα 

κφλν άηνκν, δηφηη έηζη πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ θαη ελδερφκελα ιάζε 

ή παξαιείςεηο δελ αλαθαιχπηνληαη έγθαηξα κε θπζηθφ επαθφινπζν λα κελ κπνξεί λα 

πξνβεί έγθαηξα ε ηξάπεδα ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

3. Ζ έιιεηςε μεθάζαξεο νξγαλσηηθήο δνκήο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη νξηζκέλν 

αλψηαην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα είρε ηελ επζχλε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Nick Leeson. 

4. Ζ αλεπάξθεηα ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο ηξάπεδαο λα αληηδξάζνπλ ζηηο 

ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ, φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

5. Ζ απνηπρία ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ηφζν ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, φζν θαη ζηελ 

ηγθαπνχξε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. 

 

 

 

The Maxwell Group  

 

Ζ ηζηνξία ηνπ κεγαινεθδφηε Robert Maxwell θαη ε θαηάξξεπζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ 

ακέζσο κεηά ηνλ κπζηήξην ζάλαην ηνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1991 έηπρε πνιχ κεγάιεο πξνβνιήο 

απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο Robert Maxwell είρε ρηίζεη έλα ηδηαίηεξα  πεξίπινθν 

φκηιν εηαηξεηψλ θαη θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχζε νπνηαδήπνηε γλσζηή κέζνδν απνθπγήο 

θνξνιφγεζεο, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ offshore 

εηαηξείεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. Ο Maxwell εθκεηαιιεπφηαλ αθφκε θαη θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεη λα πιεξψλεη θφξνπο. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ γθξνππ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαλ νη κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ (LSE) ήηαλ ε 

Maxwell Communication Corporation (MCC) θαη ε Mirror Group Newspapers (MGN). Οη 

κεηνρέο ησλ αλσηέξσ εηαηξηψλ έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ 

έπαςαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991 θαη κέρξη λα μεθαζαξηζηεί ε 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο Maxwell. 

 

O Robert Maxwell απνηέιεζε πξφηππν απηαξρηθήο δηνίθεζεο, θαζψο είρε ππφ ηνλ πιήξε 

έιεγρν ηνπ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ θαη είρε ηελ απαίηεζε απφ ηα αλψηαηα 

δηεπζπληηθά ηνπ ζηειέρε απιψο λα ππαθνχνπλ ζηηο εληνιέο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηδησηηθψλ ηνπ εηαηξεηψλ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. ε αληάιιαγκα πξφζθεξε ζηνπο ηξαπεδίηεο κεηνρέο ησλ δχν εηζεγκέλσλ 

ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ εηαηξεηψλ ηνπ. ε πεξηφδνπο πηψζεσο ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ νη ηξάπεδεο δήηαγαλ θαη έπαηξλαλ επηπιένλ κεηνρέο απφ ηελ νηθνγέλεηα Maxwell 

ζαλ αζθάιεηα. Ακέζσο κεηά ην ζάλαην ηνπ νη κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην 

εηαηξεηψλ ηνπ θαηέξξεπζαλ. Μέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ε κεηνρή ηεο MCC 

είρε ράζεη ηελ κηζή αμία ηεο. 
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Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ απνθαιχθζεθε φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ν Robert Maxwell είρε ιάβεη 

ρσξίο λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο 350 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο απφ ην ζπληαμηνδνηηθφ 

ηακείν ηεο MGN, 76 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο απφ άιια 5 ζρεηηδφκελα κε ηνλ φκηιν Maxwell 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, 97 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο απφ ηελ MGN θαη ηέινο 240 εθαηνκκχξηα 

ζηεξιίλεο απφ ηελ MCC, ζπλνιηθά 763 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο.  

 

Κάπνηα απφ απηά ηα ρξήκαηα απνδείρζεθε φηη ηα ρξεζηκνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ρξέε ηνπ νκίινπ πξνο ηηο ηξάπεδεο (80 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο), ελψ θάπνηα 

άιια δφζεθαλ ζαλ εγγχεζε ζηνπο ηξαπεδίηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ εηαηξείεο (150 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο). 150 εθαηνκκχξηα 

ζηεξιίλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αγνξά κεηνρψλ ηεο MCC, ελψ ηέινο 100 εθαηνκκχξηα 

ζηεξιίλεο αθνξνχζαλ ππνρξεψζεηο ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κίαο εηαηξείαο εθηππψζεσλ 

ηνπ νκίινπ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ έηζη φπσο πξνέθπςε απφ ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ηνπ ήηαλ 480 

εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο. Ζ ππφζεζε νδεγήζεθε ζηα δηθαζηήξηα φπνπ θαλέλαο δελ 

θαηαδηθάζζεθε. Σν ζεηηθφ ήηαλ φηη έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη απφ ην έιιεηκκα ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ ηεο MGN απνθαηαζηάζεθε. 

 

Σν απηαξρηθφ ζηπι ηνπ Robert Maxwell, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ κέξνπο ηνπ ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ νκίινπ ηνπ θαη νη πνιχ θαιέο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ κε ηξαπεδίηεο, 

άιινπο επηρεηξεκαηίεο, εθδφηεο, πνιηηηθνχο, εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο 

ηνπ επέηξεπαλ λα δξα αλεμέιεγθηα. Οη πξναλαθεξφκελνη απέηπραλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

δξάζε ηνπ. Ο ίδηνο ήμεξε πψο λα πξνιακβάλεη αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη πψο λα ζηακαηάεη 

αξλεηηθά ζρφιηα. Ο Robert Maxwell θαηαζηξαηήγεζε ηα ηφηε πζηήκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ελέπιεμε δξαζηεξηφηεηεο εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ ηνπ κε 

απηέο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ επηρεηξήζεσλ κε γλψκνλα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη φρη απηφ ησλ 

κεηφρσλ πνπ εκπηζηεχηεθαλ ηηο εηαηξείεο ηνπ (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ), ελψ έζεζε ζε θίλδπλν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ κε ζεβφκελνο θαη ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

φκηιν ηνπ. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 
 

4.1  ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 
Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ αβεβαηφηεηα φηη θάπνην γεγνλφο ή γεγνλφηα κπνξεί 

λα έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Παξφια 

απηά δελ έρεη αλαγλσξηζζεί κέρξη ζήκεξα έλαο δηεζλψο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ θηλδχλνπ. Ο θίλδπλνο ζαλ έλλνηα έρεη αξλεηηθφ ραξαθηήξα, εληνχηνηο απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί αληίζηνηρα λα ηνλ 

εθκεηαιιεπηεί ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηεο λα είλαη επέιηθηε θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο (παξαδείγκαηνο ράξε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, θαη άιιεο). Ζ θαηάιιειε 

πξνζέγγηζε ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αιιαγέο ζηελ εθάζηνηε 

αγνξά. 

 
Με ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ελλννχκε, ινηπφλ, έλα γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εηαηξηθή δεκία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρακέλσλ επθαηξηψλ απφ ελέξγεηεο πνπ δελ 

έγηλαλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο 

εζσηεξηθνχο, φζν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο πξνο ηελ επηρείξεζε θηλδχλνπο, δειαδή ηφζν απηνχο 

πνπ δχλαηαη λα πξνβιεθζνχλ θαη λα δηαρεηξηζζνχλ θαηάιιεια απφ ηελ επηρείξεζε 

(εζσηεξηθνί θίλδπλνη), φζν θαη απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφιπηα απφ απηή 

(εμσηεξηθνί θίλδπλνη). 

 

Οη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο αλεμαξηήησο 

επηπέδνπ (ιεηηνπξγίαο, δξαζηεξηφηεηαο θαη άιια). Οη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

ηειείσο νπφηε απνηειεί βαζηθή απφθαζε γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ επηζπκεί λα αλαιάβεη θαη ε φιε ηεο 

πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζε απνδεθηά επίπεδα. 

 

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηνί νξηζκνί φζνη 

ζρεδφλ θαη νη ζπγγξαθείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ. Δθείλν πνπ 

πξέπεη λα γίλεη ζαθέο είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο Γηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηεκηθά ζπλήζσο κνληέια κέηξεζεο ηνπο 

θαη Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε πην 

απινπνηεκέλα κνληέια δηαρείξηζεο ηνπο θαη πάληνηε ζε ζρέζε κε ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Σα ηειεπηαία ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο θαη ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 
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4.2  ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ  ΚΑΙ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

 
ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαγλσξίζνπκε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, 

ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο επίδξαζεο ζηηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, φπσο επίζεο θαη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά γλσζηψλ θαη ιηγφηεξν γλσζηψλ κνληέισλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ERM ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Κηλδχλσλ, νη θίλδπλνη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη αθνχ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί νη ζηφρνη ηεο 

εηαηξείαο θαη λα ζπλδένληαη κε απηνχο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νινθιεξσηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κέζσ κηαο εληαίαο πξνζέγγηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξεία ζπλνιηθά, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο ή ππεξεζίαο, 

ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη ζε επίπεδν ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη ζε: 

 επίπεδν ζηξαηεγηθήο (Strategic risks), 

 ιεηηνπξγηψλ (Operational risks),  

 αμηνπηζηίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ (Reporting risks) θαη  

 ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη πνιηηηθέο (Compliance risks).  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπο, ηελ 

ιεηηνπξγία ή ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ – απεηινχλ, ηνπο 

stakeholders ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

κεζνδνινγίαο αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπο δηαθέξεη απφ 

εηαηξεία ζε εηαηξεία, εηδηθά φηαλ ζρεηίδεηαη κε εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο δξαζηεξηνπνίεζεο. ε απηή ηελ εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε ζε θηλδχλνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ επηρεηξήζεηο ηνπ βηνκεραληθνχ – εκπνξηθνχ ηνκέα. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

είλαη εθαξκφζηκνη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ, φζν θαη ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ζχληνκε απηή αλαθνξά καο ζε γλσζηνχο θαη 

ιηγφηεξν γλσζηνχο θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί 

πνπ αλαπηχζζνπλ θαη ζπληεξνχλ ζρεηηθά κεηξψα (βάζεηο) θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ ζε απηά 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, αιιά θαη ζρεηηθέο παξακέηξνπο θηλδχλσλ. Τπάξρνπλ 

νξγαληζκνί πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κεηξψα θηλδχλσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 500 παξακέηξνπο θηλδχλσλ, ή αθφκε πεξηζζφηεξεο απφ 20 θαηεγνξίεο θηλδχλσλ.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξνβνχκε ζηελ παξάζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ θαη 

παξακέηξσλ θηλδχλνπ. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ζηνλ ζχγρξνλν νξγαληζκφ ή επηρείξεζε 

εθθξάδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο. Αλάινγα κε ηελ κνξθή, πηζαλφηεηα θαη επίπησζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ν θίλδπλνο απαηηείηαη αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο.  

Έηζη, νη θίλδπλνη κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθνί (Financial Risks) 

κε ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ κε θαηάιιειε δηαρείξηζε 

ησλ δηαζεζίκσλ (Treasury risks) ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη 

απφ κε θαηάιιειεο επελδχζεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα (Derivatives risk). 

Δηδηθά γηα ηνπο ηειεπηαίνπο πνιχ ζεκαληηθνχο θαη γηα ηελ βησζηκφηεηα αθφκε κηαο 
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επηρείξεζεο θηλδχλνπο, νη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο αληηζηαζκίδνπλ ηνπο ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο απηέο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ 

Hedging. Απφ ηελ επηηπρία ή φρη ησλ επηινγψλ ηνπο ζηηο επελδχζεηο απηέο θαη ζην 

θαηάιιειν αληηζηάζκηζκα ησλ θηλδχλσλ (Hedging risks) θξίλεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

θεξδνθνξία ηνπο.  

Πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία θηλδχλσλ ζεσξείηαη ε ζρεηηδφκελε κε ηελ παξαγσγή 

πιεξνθφξεζεο είηε γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε, είηε γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα απηή κε ηελ ρξήζε θπξίσο ειεθηξνληθψλ ή άιισλ κέζσλ. Οη θίλδπλνη 

απηνί θαη νη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εξγαζία ησλ ειεγθηψλ 

(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζρεηηθψλ γξακκψλ αλαθνξάο ζαλ soft control 

ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ εκπηζηνζχλε απφ κέξνπο δηνίθεζεο θαη ειεγθηψλ.  

Άιιεο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ απνηεινχλ νη ζρεηηδφκελεο κε ηηο απάηεο απφ κέξνπο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ή ηξίησλ πξνο απηή κεξψλ (Fraud risks), νη θίλδπλνη πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ είλαη εθαξκφζηκνη ζε 

θάζε ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ή αθφκε νη θίλδπλνη νη νπνίνη πξνέξρνληαη 

απφ ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ελψζεσλ θξαηψλ (π.ρ. Δπξσπατθή Έλσζε), ή αθφκε θαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε (Compliance risks). 

Μία αθφκε βαζηθή δηάθξηζε ησλ θηλδχλσλ αθνξά ηελ πεγή πνπ απνξξένπλ απηνί θαη ε νπνία 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ δχλαληαη λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε αξθεηέο ππν-θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ζα 

αλαθέξνπκε ζην θεθάιαην απηφ. Κη ελψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα 

απνξξένπλ απφ ηηο ίδηεο ηηο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο, ζηελ δεχηεξε δε 

πεξίπησζε νη θίλδπλνη απνξξένπλ απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ηελ επηρείξεζε πεξηβάιινλ θαζψο 

δελ επεξεάδνληαη απφ απηή. 

ζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη νη νπνίνη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε 

ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο (going concern), θαζψο θαη λα βειηηψλνληαη νη 

δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο, ζα κπνξνχζαλ ζε γεληθέο γξακκέο λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

σο εμήο: 

 
 Κίλδπλνο Αληαγσληζκνύ (Competitor Risk) :  

 

Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο εηαηξίαο, είηε απφ 

λένπο αληαγσληζηέο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά. Κπξηφηεξεο αηηίεο κπνξεί λα είλαη ε 

εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ε πνηνηηθή βειηίσζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, ην ρακειφηεξν θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπο, νη γξεγνξφηεξνη 

ξπζκνί αληαπφθξηζεο ζηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ ηνπο, γεγνλφηα πνπ ελδερνκέλσο 

λα πξνθαιέζνπλ ηελ απψιεηα ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. 
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 ρέζεσλ κε Μεηόρνπο (Shareholder Relations Risk) :  

 

Αλαθεξφκαζηε ζηελ ελδερφκελε απψιεηα εκπηζηνζχλεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα αληιήζεη 

θεθάιαηα. 

 

 

 Πνιηηηθόο Κίλδπλνο (Political Risk) :  

 

Αλαθεξφκαζηε ζηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ αλαπηχζζνπλ ρψξεο 

ζηηο νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιεο επελδχζεηο απφ ηελ εηαηξία ή ηνλ 

νξγαληζκφ. Έηζη, παξαδείγκαηα ελδερφκελσλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ απνηεινχλ νη 

θξαηηθνπνηήζεηο, ε θαηάζρεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ε ηδηνπνίεζε 

απφ ηα θξάηε απηά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ρσξίο απνδεκίσζε θαη άιιεο 

ελδερνκέλσο απαγνξεχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ηνπηθνχο λφκνπο. 

 

Άιινη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε 

απηφ ην ζεκείν είλαη νη θίλδπλνη αλεπάξθεηαο θεθαιαίνπ – θίλδπλνη νη νπνίνη κπνξεί λα 

πξνέιζνπλ απφ δπζρέξεηα ζε πξφζβαζε θαη αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο, θίλδπλνη απφ 

θαηαζηξνθηθέο δεκηέο– θίλδπλνη νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ έθηαθηα γεγνλφηα (π.ρ. ζεηζκνί, 

πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θιπ.), λνκηθνί θίλδπλνη, θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηερλνινγηθνί θίλδπλνη – θίλδπλνη νη νπνίνη απνξξένπλ 

απφ ηελ κε εθαξκνγή απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ησλ ελδερφκελσλ λέσλ πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηψλ ψζηε λα παξαθνινπζνχλ αληίζηνηρα ηνλ αληαγσληζκφ, θιαδηθνί θίλδπλνη– 

θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζπλνιηθά ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο πέξαλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη άιινη. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη θίλδπλνη απνηεινχλ έλα κηθξφ κφλν 

δείγκα ηνπ πσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, είλαη ρξήζηκν δε λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ έγθαηξα θαη λα αμηνινγνχληαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα ιακβάλνληαη αληίζηνηρα κέηξα δηαρείξηζεο ή αληηκεηψπηζεο 

ηνπο. 

Ζ δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία θηλδχλσλ ζρεηίδεηαη κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο 

έλλνηεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ επαξθή ζχλδεζε ηνπο κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθέο ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ παξαγσγή θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο ηφζν πξνο ην 

εζσηεξηθφ, φζν θαη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο : 

 

1. Λεηηνπξγηθνί Κίλδπλνη – Κίλδπλνη Παξαγσγήο (Operational – Production Risks):  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα εληαρζνχλ νη θίλδπλνη απφ κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ, θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ , φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε έιιεηςε θηλήηξσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε 

παξαγσγηθφηεηα θαη νη νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο θξίζηκνπ πξνζσπηθνχ, θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαξθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ, θίλδπλνη απφ κε 

απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, θίλδπλνη κε απνδνηηθήο 

παξαγσγήο θπξίσο ζε φξνπο πνηφηεηαο θαη θφζηνπο, θίλδπλνη απφ κε έγθαηξε θαη 

θαηάιιειε πξνκήζεηα απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη πξνκεζεηψλ, θίλδπλνη απφ κε 

θαηάιιειε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, θίλδπλνη απφ κε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

κε ππεξγνιάβνπο θαη άιινπο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο, θίλδπλνη απφ κε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, 

θίλδπλνη απφ παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ ή κε πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα πξντφλησλ, 

πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, θίλδπλνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ηέινο νη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θζνξά ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο. Πνιινί αθφκε 

θίλδπλνη κπνξεί λα εληαρζνχλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία φπσο απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ζρέζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο κε ηνπο stakeholders, θαη ινηπέο 

παξάκεηξνη θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

 
2. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθό ηνπ νξγαληζκνύ (Human Resource – 

Empowerment Risks):  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εληνπίδνληαη πνιχ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ νξγαληζκψλ, θαζψο ε θαηαιιειφηεηα θαη ε 

επάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζεσξείηαη πνιχ θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Πεξηιακβάλνληαη δηάθνξνη θίλδπλνη φπσο ν θίλδπλνο 

εμνπζηνδφηεζεο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππέξβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ – 

εμνπζηνδνηήζεσλ απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ επηινγή εγεζίαο πνπ λα κελ 

κπνξεί λα εκπλεχζεη ην ινηπφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ή πξνζσξηλνχο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ ππέξβαζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θίλδπλνο απφ έιιεηςε θηλήηξσλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

εηαηξείαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, θίλδπλνο απφ κε 

έγθαηξε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ νξγαληζκφ είηε 

κεκνλσκέλα, είηε ζαλ κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, θίλδπλνο κε 

θαηάιιειεο θαη επαξθνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζηειερψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ινηπνί θίλδπλνη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο. 
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3. Κίλδπλνη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο – Σερλνινγηθνί Κίλδπλνη (Information 

Systems Risk – Technology Risks):  

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ είλαη ε ζρεηηδφκελε κε ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία κπνξεί λα εκθαλίδεηαη είηε κε ηελ 

κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία απηψλ, είηε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πξφζβαζε ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα. 

 

 

 

Οη παξάκεηξνη θηλδχλσλ πνπ ζπληζηνχλ απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ν θίλδπλνο 

ζρεηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξψλ πνπ παξάγνληαη ζε ζρέζε κε ηηο 

επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο απφ πιεπξάο δηνίθεζεο, ν θίλδπλνο αθεξαηφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ή ηξίηα κέξε δηα 

κέζνπ πξνζβάζεσο ζε εκπηζηεπηηθά ή πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη θαη κε ζρεηηθνχο λφκνπο ή πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο θαη ε 

παξαγσγή νξζνχο θαη πιήξνπο πιεξνθφξεζεο. Άιινη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο είλαη ν θίλδπλνο κε εγθεθξηκέλεο πξφζβαζεο, ν θίλδπλνο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ν 

θίλδπλνο απφ ηελ κε χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

 

4. Κίλδπλνη Απάηεο – Κίλδπλνη Αθεξαηόηεηαο (Fraud Risks – Integrity Risks):  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θηλδχλσλ πεξηιακβάλνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηελέξγεηα απάηεο είηε απφ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, είηε απφ 

ηξίηα κέξε. Πεξηιακβάλεηαη ν θίλδπλνο απάηεο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη ινηπνχο stakeholders ηεο εηαηξείαο (παξαδείγκαηνο 

ράξε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηαρξήζεηο), ν θίλδπλνο δηελέξγεηαο 

απάηεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή ηξίηα κέξε κε αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν γηα ηελ επηρείξεζε, ε δηελέξγεηα παξάλνκσλ πξάμεσλ απφ ηελ δηνίθεζε ή 

ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε αξλεηηθή θήκε 

ζηελ επηρείξεζε ή ζε επηβνιή πξνζηίκσλ, ν θίλδπλνο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία (παξαδείγκαηνο 

ράξε πξνζσπηθά δεδνκέλα) θαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο θαθήο θήκεο πξνο ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

5. Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη (Financial Risks): 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θηλδχλσλ πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα θφζηνπο, ηακεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Πεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη φπσο ν θίλδπλνο απφηνκεο αχμεζεο ή 

κείσζεο ησλ επηηνθίσλ, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο, νη απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ ή πξψησλ πιψλ, νη 

θίλδπλνη αγνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (παξαδείγκαηνο ράξε νκφινγα, 

κεηνρέο, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα), ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν 

θίλδπλνο αλεπάξθεηαο θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη κε θαηάιιεινπ ηακεηαθνχ 
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πξνγξακκαηηζκνχ, ν θίλδπλνο απφ ρακέλεο επθαηξίεο, o θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο ησλ 

επελδχζεσλ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη άιινη. 

 

Μία επηπιένλ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχκε λα δηελεξγήζνπκε είλαη νη 

ζρεηηδφκελνη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα απνξξένπλ απφ φιεο ηηο 

αλσηέξσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο θαη ζπλδεφκελεο πξαθηηθέο. Οη θίλδπλνη απηνί απνξξένπλ 

απφ κε θαηάιιειεο πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ έρνπλ σο εμήο: 

 

1. ηξαηεγηθνί – Πεξηβαιινληηθνί Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

(Strategic & Environmental Risks related to decision making): 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ν θίλδπλνο κε έγθαηξεο αλαγλψξηζεο 

ελδερφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ θαη αληίζηνηρεο πξνζαξκνγήο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ν θίλδπλνο κε πξνζαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο πεξηβάιινληνο, ν θίλδπλνο απφ κε θαηάιιειε 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ν 

θίλδπλνο κε νξζήο θαη πεξηνδηθήο απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο, ν θίλδπλνο κε 

θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο, ν θίλδπλνο αλεπαξθνχο κέηξεζεο 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, ησλ επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ  θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ν θίλδπλνο κε θαηάιιειεο θαηαλνκήο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

(θπξίσο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) ηεο επηρείξεζεο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη 

επηρεηξεζηαθέο  κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο, ν θίλδπλνο κε επαξθνχο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηέινο ν θίλδπλνο κε έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ζηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

 

 

 
2. Λεηηνπξγηθνί Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πιεξνθόξεζε (Process – Operational Risks related to Information & 

communication):  

 

 

Σφζν απηή, φζν θαη ε επφκελε θαηεγνξία θηλδχλσλ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο απφ ην 

κνληέιν ERM ηεο επηηξνπήο COSO (2004). ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη 

θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγφκελε πιεξνθφξεζε απφ κέξνπο ηεο εηαηξείαο 

ηφζν γηα εζσηεξηθή ρξήζε (απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο), φζν θαη γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε (απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ινηπνχο stakeholders ηεο εηαηξείαο).  

 

Αλαιπηηθφηεξα νη θίλδπλνη πνπ ηελ ζπλζέηνπλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επάξθεηα ηεο πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα - ινγηθφηεηα ηεο πτνζεηνχκελεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο ή εθθξεκείο ζπκβάζεηο κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπά ηξίηα κέξε, ηνλ 

θίλδπλν έιιεηςεο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο ν θίλδπλνο κε ζπζρέηηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ κε ηα 

αληίζηνηρα πξφηππα κέηξεζεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζε. 
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3. Κίλδπλνη νξζόηεηαο – πιεξόηεηαο παξαγόκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ 

(Business Reporting Risks):  
  

 

Πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ERM (2004) ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν κε θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ απφ 

κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ θίλδπλν παξαγσγήο κε νξζήο θαη θαηάιιειεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ν θίλδπλνο παξαγσγήο κε νξζήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο ινηπνχο 

stakeholders, ν θίλδπλνο θνξνινγίαο, ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε 

δηάθνξα αζθαιηζηηθά – ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ν θίλδπλνο απφ ηηο επελδχζεηο πνπ 

πξνβαίλεη ε εηαηξεία, θαζψο επίζεο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κε έγθαηξε, 

νξζή θαη θαηάιιειε ππνβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο. 

 

 

Σέινο, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

έρεη ε εξγαζία ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Basle II) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (2003) 

φπνπ εληνπίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο θαη παξάκεηξνη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 

θαζψο επίζεο θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν νξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έρνπλ σο 

εμήο: 

 

1. Κίλδπλνο από εζσηεξηθέο απάηεο – Παξαδείγκαηνο ράξε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε, θινπή, απάηεο απφ ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο, θαη άιια.  

2. Κίλδπλνο από εμσηεξηθέο απάηεο – Παξαδείγκαηνο ράξε  απφ θινπέο θαη απάηεο, απφ 

κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο ηξάπεδαο θαη άιια. 

3. Κίλδπλνο από ηηο πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηα ζρεηηθά 

κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ – Παξαδείγκαηνο ράξε απφ δηαθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πσο 

δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ηξάπεδαο. 

4. Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο πειάηεο, ηα πξντόληα θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο 

πξαθηηθέο. 

5. Κίλδπλνο από θαηαζηξνθή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
6. Κίλδπλνο από δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

7. Κίλδπλνο από ζπλαιιαγέο θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηώλ. 
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4.3  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ  ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

 

4.3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
ηελ ζχγρξνλε νηθνλνκία φπνπ νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα επηηχρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα 

θέξδε κέζα απφ φζν ην δπλαηφλ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο, ε Γηαρείξηζε 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο απεηινχληαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

θηλδχλνπο. 

 

Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ πηζαλφηεηα φηη θάηη θαιφ δελ ζα 

ζπκβεί φζν θαη απφ ηελ απεηιή φηη θάηη αληίμνν ή αξλεηηθφ ζα πξνθχςεη. Οη επηηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο δελ απνθεχγνπλ ή κεηαθπιχνπλ απαξαίηεηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηεο 

ραξαθηεξίδνπλ, αιιά αληίζεηα ραξάζζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο βάζεη απηψλ. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο σζηφζν ηνπο αλαιακβάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθφηεξα 

θέξδε ζηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

 

Πξνθεηκέλνπ νη εηαηξίεο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο 

απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη φπσο 

αληαγσληζκφο, ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη άιια θαζψο θαη άξηζηε γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ Γηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο κνληέξλεο ζεσξίεο απνηειεί θαη‟ αξρήλ επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ εηαηξηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.), ε Μεγάιε Βξεηαλία 

θαη άιιεο δελ έρνπλ εγθαζηδξχζεη επίζεκεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ, ελψ δελ δεκνζηεχνπλ πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 

Οη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πξνζεγγίδνληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ην είδνο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηαμηλνκνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην πφζν ζεκαληηθφ 

αληίθηππν κπνξεί λα έρνπλ γηα ηελ εηαηξία ή ηνλ φκηιν εηαηξηψλ εθφζνλ ζπκβνχλ θαη 

αθεηέξνπ ην πφζν κεγάιε πηζαλφηεηα έρνπλ λα ζπκβνχλ. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ηελ επζχλε λα αλαγλσξίζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη 

ηαμηλνκεζεί  αλάινγα κε ην αληίθηππν θαη ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρνπλ λα ζπκβνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε, κεηαθχιηζε ή 

εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη Γηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ απφ ηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαινχληαη απηά λα ηζνξξνπήζνπλ ηα „ζέισ‟ ηεο 

δηνίθεζεο κε ηα „ζέισ‟ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ εηαηξεία. ε φιε 

απηή ηελ δηαδηθαζία ε έλλνηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, 

θαζψο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο – ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ εγθαζηδξχεη ε 
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δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ή αθφκε θαη νη ίδηεο νη πξαθηηθέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί θίλδπλνη θαη λα 

δηεπθνιχλεηαη ε επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 

Ζ ίδηα ε επηηξνπή COSO ησλ Ζ.Π.Α. πνπ ζεσξείηαη παγθνζκίσο ε πην θαηάιιειε γηα ηελ 

έθδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) 

αλαθέξεη φηη ην ηειεπηαίν απνηειείηαη απφ πέληε κέξε (Πεξηβάιινλ Διέγρνπ, Αμηνιφγεζε 

Κηλδχλσλ, εκεία Διέγρνπ– Γηαδηθαζίεο, Πιεξνθφξεζε & Δπηθνηλσλία θαη 

Παξαθνινχζεζε). Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηελ 

επηηξνπή COSO απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε 

πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ηξιαλδίαο ππνζηεξίδεη ηηο αλσηέξσ αξρέο ηεο επηηξνπήο COSO θάηη 

πνπ εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ. Δθείλν πνπ 

ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη φηη απηέο νη νδεγίεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ Νφκν πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο Sarbanes –Oxley νδήγεζαλ κεγάιεο, αιιά θαη ιηγφηεξν κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α., φζν θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ 

αλαγλψξηζεο θαη Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζπλδένληαλ κε ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ βάζεσλ θηλδχλσλ νη νπνίεο πεξηνδηθά 

αλαλεψλνληαη, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαθνινπζνχληαη απφ εηδηθέο επηηξνπέο 

(παξαδείγκαηνο ράξε Eπηηξνπή Kηλδχλσλ) ή ηκήκαηα (παξαδείγκαηνο ράξε Γηεπζχλζεηο 

Γηαρείξηζεο, Δθηίκεζεο ή Παξαθνινχζεζεο Κηλδχλσλ).  

 

Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δελ έρεη 

θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί επίζεκεο κεζνδνινγίεο αληηκεηψπηζεο ηνπο αθφκε θαη απφ πνιχ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε πεπνίζεζε 

φηη νη θίλδπλνη δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο Γηνηθήζεηο ή αθφκε εληνπίδνληαη 

εχθνια απφ ηηο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ έρνπλ εγθαζηδξχζεη. 

Δθείλν πνπ δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε είλαη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κέξνο ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

απφιπηε θάιπςε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε απφ κφλνο ηνπ, 

ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 
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4.3.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

 
ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο Γηαρείξηζεο ησλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο εμειηθηηθήο ηεο πνξείαο κέζα ζηνλ 

ρξφλν, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελλνηνινγηθέο επηζεκάλζεηο απηήο, θαζψο επίζεο  

θαη ηελ ζεκαηνινγία πνπ πξαγκαηεχεηαη. Δπί ηνπ παξφληνο, ε κνλαδηθή παγθνζκίσο 

απνδεθηή κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη απηή 

ηεο επηηξνπήο COSO (ERM COSO II, 2004). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία έρεη γίλεη 

απνδεθηή απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε (Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη 

ππν-επηηξνπέο απηψλ, Γηνηθήζεηο επηρεηξήζεσλ, εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, δηαρεηξηζηέο 

θηλδχλσλ θαη άιινη), εληνχηνηο δηάθνξεο έξεπλεο παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηψλ θαη εηαηξηψλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ δείρλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ηελ εθαξκφδεη αθφκε. 

ηελ Διιάδα θακία εηαηξία δελ εθαξκφδεη πιήξσο ηελ κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο θαη 

δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

Απφ ηα αξραία αθφκε ρξφληα νη εκπνξηθέο, λαπηηιηαθέο, αγξνηηθέο, θηελνηξνθηθέο θαη ινηπέο 

επηρεηξήζεηο είηε ιεηηνπξγψληαο σο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο είηε σο ζπλεηαηξηζκνί ή 

ζπλεξγαζίεο θαινχληαλ θαινχληαλ λα δηαρεηξίδνληαη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο (γηα παξάδεηγκα θηλδχλνπο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θήκε ηνπο θαη άιια). Ζ ηφηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζπλδεφηαλ κε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ απνθαζίδνληαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδνληαη νη εθάζηνηε θίλδπλνη πνπ απεηινχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο νη νπνίεο είραλ 

ζπλήζσο ηελ κνξθή ζχληνκεο απφθαζεο απφ πιεπξάο ηδηνθηεζίαο. Οη φπνηεο ελέξγεηεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζηα αξραία ρξφληα δελ βαζίδνληαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο ηνπο αιιά θπξίσο ζην έλζηηθην ή ηελ 

πξνγελέζηεξε εκπεηξία ησλ ηδηνθηεηψλ (φπνπ ππήξρε θάηη ηέηνην). 

 

Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο  άξρηζε 

λα γίλεηαη γλσζηή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Ζ πξσηαξρηθή αηηία πνπ έζηξεςε ηνπο 

νξγαληζκνχο ζηελ έλλνηα ηεο επαξθνχο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ δελ ήηαλ 

άιιε απφ ηελ επηζπκία ηνπο γηα κεηαθνξά πξνβιέςηκσλ θηλδχλσλ ζε αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ απηέο νη νπνίεο πξψηεο αλαθέξζεθαλ ζηελ 

έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη νη νπνίεο αλαιάκβαλαλ θαη αλαιακβάλνπλ έλαληη 

ζεκαληηθνχ ζπλήζσο ηηκήκαηνο ηελ κεηαθχιηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο 

απηέο. Οη πξψηνη θίλδπλνη πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζρεηίδνληαλ κε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αλζξψπηλα ιάζε, αηπρήκαηα, απάηεο θαη θαηαρξήζεηο θαη άιινπο 

γλσζηνχο θηλδχλνπο. ήκεξα, νη κεγάιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο έλαληη πςεινχ 

ηηκήκαηνο αζθαιίδνπλ ζρεδφλ θάζε κνξθή θαη είδνο αληαγσληζκνχ θαη κεηξήζηκνπ 

θηλδχλνπ.  

 

Καη ελψ ε κεηαθχιηζε ησλ θηλδχλσλ αθνχγεηαη πνιχ ινγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη γηαηί ζπλδέεηαη κε πνιχ πςειφ θφζηνο. Ζ επηηπρία κηαο 

επηρείξεζεο θξίλεηαη ελ πνιινίο ζηελ επηηπρή αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη φρη ζηελ εμαθάληζε ή απφιπην πεξηνξηζκφ ηνπο κε ηελ κνξθή ηεο 

κεηαθχιηζεο ηνπο ζε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί 

θάιιηζηα λα γίλεη εζσηεξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο θαη ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ) νη 

νπνίεο ηίζεληαη γηα λα αληηκεησπίδνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη. ηφρνο δελ κπνξεί θαη δελ 
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ζπκθέξεη λα είλαη ε απφιπηα θάιπςε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, αιιά ν πεξηνξηζκφο ηεο επίδξαζεο 

ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο. 

 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηα ηνλ 

ηειεπηαίν απηφ ιφγν, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ζεκαληηθή πξνζπάζεηα έγηλε απφ δηάθνξεο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, έηζη φπσο 

απηνί πξνέθππηαλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο (αζηάζεηα θαη κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, πςειά επηηφθηα, κεγάια ζθακπαλεβάζκαηα ησλ εηζεγκέλσλ ζε 

Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ κεηνρψλ θαη άιια). ε ζεκαληηθφηεξε αηηία αλάπηπμεο κεζνδνινγηψλ 

θαη κνληέισλ αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ 

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ  ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίδεηαη ν θίλδπλνο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο αγνξέο θαη πξντφληα (Hedging). 

 

Καηά ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 1990 ην εχξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

νη επηρεηξήζεηο επεθηάζεθε απφ ηνπο θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, επηπξφζζεηα ζε 

επηρεηξεζηαθνχο- ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο, θαζψο επίζεο θαη ζε εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Κίλδπλνη πνπ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 δελ ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθνί γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, νη θίλδπλνη κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία 

ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη επηρεηξήζεηο, θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εμππεξέηεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη άιινη άξρηζαλ πιένλ λα αμηνινγνχληαη ζηα πιαίζηα 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζηνρνζεηήζεσλ απφ κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

(πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη άιια) νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ νιηζηηθψλ κνληέισλ θαη ζεσξηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ. ήκεξα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζρεδφλ θάζε κεγάιε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο 

αληηκεησπίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνλ θίλδπλν.
11

 

 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε Γηαρείξηζε ησλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά. Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά πνπ 

αληηκεησπίδνπκε έρεη λα θάλεη κε ηελ ζηξνθή απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε (Holistic 

Approach) ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ ζπλνιηθά 

ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο (επηζεηηθή, ζπληεξεηηθή θαη άιιεο).  

 

Μία αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην φηη ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, 

αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη γίλνληαη απνδεθηνί γηα αζθάιηζε απφ ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, αληίζεηα απφ ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη πηζαλνί 

θίλδπλνη αλεμαξηήησλ θαηεγνξίαο.  

 

 

                                                           
11

  Γεδνκέλεο ηεο κέρξη πξφζθαηεο απνπζίαο κεζνδνινγίαο Αλαγλψξηζεο θαη Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Κηλδχλσλ νη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηδαλ ηνπο Κηλδχλνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζπλήζσο βαζηζκέλεο ζηελ 

εκπεηξία ησλ δηνηθνχλησλ ηελ επηρείξεζε. 
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4.4  Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ  ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ  ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

 
ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο ζα αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ επαξθή δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απφ ηελ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο, δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ, γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή εχινγεο δηαβεβαίσζεο φηη νη 

ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζα επηηεπρζνχλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηε 

θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ειεγθηηθφ 

πξφηππν 2100. 

πγθεθξηκέλα ην πξφηππν αλαθέξεη: «ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

δηεμάγεη εθηηκήζεηο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο». 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαινχληαη λα παίμνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ζχγρξνλε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπο 

ξφινπ. 

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ είλαη φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εληνπηζκνχ, 

αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απνηεινχλ θαζαξά επζχλε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαη κάιηζηα θπξίσο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο.  

 

Δληνχηνηο, φια ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαινχληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή. Οη δηνηθήζεηο επηπξφζζεηα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ππεχζπλεο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αζθαιείαο νη νπνίεο ζα 

αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο εληνπηζκέλνπο θηλδχλνπο.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηψλ εληνπηζκνχ, 

αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (εηδηθά ηνπ ηειεπηαίνπ), φπσο 

θαη ζε θακία άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ (φπσο αλάπηπμε 

κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ).  

Αληίζεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ γλψκε καο λα εκπιέθεηαη ζηελ 

επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν. Άιισζηε θαη νη ίδηνη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε ηελ έθζεζε ηνπο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο 

θαη άιινπο θηλδχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηείλνπλ λα εμειηρζνχλ ζε εκπεηξνγλψκνλεο ζε 

ζέκαηα εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο. 
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ηελ ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

παίμεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ: 

 

 Έλαο απφ ηνπο ξφινπο πνπ κπνξεί λα θιεζεί λα παίμεη έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη 

απηφο ηνπ ζπληνληζηή ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ζηειερψλ απφ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο. 

 πκκεηνρή ζε νκάδεο ζηειερψλ απφ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο σο 

εκπεηξνγλψκνλεο ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηα ζεκεία ειέγρνπ. 

 Σέινο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην θέληξν δηαρείξηζεο ηεο 

γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο, δηα κέζνπ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο αληίζηνηρσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζηελ 

δηάζεζε ηεο εηαηξείαο. 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξφηππν δηεμαγσγήο 2120: 

Ζ ιεηηνπξγία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα βνεζά ηελ επηρείξεζε λα δηαηεξεί 

απνηειεζκαηηθά πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ , αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο θαη πξνσζψληαο ηε δηαξθή βειηίσζε. Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη δηαθξηηφο απφ εθείλνλ ηεο Γηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη : 

 Αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ. 

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ βαζκφ επαξθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ πζηεκάησλ ειέγρνπ μεθαζαξίδνληαο παξάιιεια ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαδχνληαη εάλ δελ ιεθζνχλ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα. 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ην θαηά πφζν ε 

Γηνίθεζε ελέξγεζε ζχκθσλα κε ηηο θνηλά ζπκθσλεκέλεο πξνηάζεηο. 

 

χκθσλα κε ηε ζπκβνπιεπηηθή νδεγία 2120,Α1-1 (Αμηνιφγεζε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πνπ 

αθνξνχλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ): 

Ζ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην πεξηκέλνπλ φηη ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

εθηειέζεη επαξθείο ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη ζα ζπγθεληξψζεη θαη άιιεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έηζη ψζηε λα δηακνξθψζεη κηα θξίζε γηα ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη θαηά θαλφλα λα αλαπηχζζεη έλα πξνηεηλφκελν 

ζρέδην ειέγρσλ γηα ην επφκελν έηνο, πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ζα απνθηεζνχλ επαξθή ζηνηρεία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Σν ζρέδην ειέγρσλ πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ιεηηνπξγίεο 
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πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξφζθαηεο ή ηηο αλακελφκελεο αιιαγέο. Ο 

επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ θάιπςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ απφ δχν ζθνπηέο: 

α. ηελ επάξθεηα ζε φιεο ηηο νληφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

β. ηελ ζπκπεξίιεςε δηαθφξσλ εηδψλ ζπλαιιαγψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Δάλ ην θάζκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ είλαη αλεπαξθέο θαη δελ επηηξέπεη ηελ 

έθθξαζε δηαβεβαίσζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

πιεξνθνξήζεη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε 

αλεπάξθεηα, ηηο αηηίεο ηεο θαη ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο. 

Ζ πξφθιεζε γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν είλαη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ   ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κε βάζε ηε ζπλάζξνηζε πνιιψλ κεκνλσκέλσλ αμηνινγήζεσλ, απηέο νη 

αμηνινγήζεηο, θαηά έλα κεγάιν κέξνο απνθνκίδνληαη απφ έξγα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηφ-

αμηνιφγεζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Με ηελ πξφνδν ησ έξγσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ έγθαηξα ηα 

επξήκαηα ζηα θαηάιιεια επίπεδα δηνίθεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί άκεζα λα αλαιεθζεί 

δξάζε γηα ηε δηφξζσζε ή ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαθνινπζηψλ ή 

αδπλακηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε δπζθνιία ηνπ 

λα παξακείλνπλ αληηθεηκεληθνί ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο πνπ ηνπο έρεη δψζεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ηελ δπζθνιία δηαρσξηζκνχ ηεο 

αλαγλψξηζεο, απφ ηελ αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη δηαρείξηζε βάζεη πξνηεξαηνηήησλ ησλ 

θηλδχλσλ, θαζψο επίζεο θαη ν θίλδπλνο εκπινθήο ησλ ειεγθηψλ ζηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο 

ηεο εηαηξείαο. 

ε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πτνζεηήζεη ηελ κεζνδνινγία ERM γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ επηζθφπεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο 

ηεο κεζνδνινγίαο ERM.. Άιισζηε ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη έλα απφ ηα 5 βαζηθά 

ζπζηαηηθά κέξε ηεο κεζνδνινγίαο COSO (1992).  

 

πγθεθξηκέλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηα παξαθάησ: 

 

 Δπηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί επηθνηλσλνχληαη ζην πξνζσπηθφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπο. Δπίζεο, 
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έιεγρν ζην πσο νη ζηφρνη απηνί ππνζηεξίδνληαη απφ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη πξνυπνινγηζκνχο. 

 Δπηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ  ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. 

 Δπηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αζθαιείαο κε 

ηηο νπνίεο ζα αληηκεησπίδνληαη νη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηελ εμέηαζε 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ εμέηαζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ εγθαζίδξπζε ζρεηηθψλ επηηξνπψλ ζηηο νπνίεο ζα ζπδεηνχληαη 

ηα ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ζέκαηα, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αλάζεζε επζπλψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κέζα ζηελ εηαηξεία θαη ζε φια ηα επίπεδα. 

Σέινο, απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηελ ρξήζε ζρεηηθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζα ελεκεξψλνληαη πεξηνδηθά. 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαηά ηελ γλψκε καο δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ζπλαιιαθηηθνχο 

θχθινπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

έρνπλ ηελ εκπεηξία ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη νη νπνίεο πξνθχπηνπλ είηε απφ ηελ κε επαξθή αληηκεηψπηζε 

γλσζηψλ θηλδχλσλ, είηε απφ ηνλ κε έγθαηξν εληνπηζκφ απηψλ. ε απηή ηε θάζε ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λα κεηνπζησζνχλ ζε πξνβιήκαηα, ψζηε ε δηνίθεζε 

λα αλαπηχμεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ. Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ελψ δχλαηαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θαη 

καθξνπξφζεζκνπ πιάλνπ ειέγρνπ λα βαζκνινγήζεη ηελ πηζαλφηεηα θαη ηελ επίπησζε απφ 

ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαη λα ηνπο ζπλδέζεη αληίζηνηρα κε ψξεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δαπαλήζεη γηα ηελ επηζθφπεζε θαη έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηνχο. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ 

ζηηο ίδηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Aπνηειεί θαιή πξαθηηθή ζηνλ 

ζχγρξνλν εζσηεξηθφ έιεγρν ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ βάζεη κηαο ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ πνπ 

ζα εζηηάδεη ζηνλ θίλδπλν παξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δηφηη έηζη εμαζθαιίδεηαη 

αληηθεηκεληθφηεξε θαη πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ηείλνπλ λα ειέγρνπλ ζπλερψο πεξηνρέο ηηο νπνίεο 

γλσξίδνπλ θαιά (φπσο πξνκήζεηεο, ινγηζηήξην, πηζησηηθή πνιηηηθή, θαηαζηήκαηα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηξαπεδψλ θαη άιια), ελψ δηζηάδνπλ, κε απνηέιεζκα λα ειέγρνπλ ζε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα πεξηνρέο πνπ δελ ηηο γλσξίδνπλ θαιά (φπσο ζπκβάζεηο κε 

ππεξγνιάβνπο, δηαρείξηζε έξγσλ, δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ, δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη άιια). Ο 

έιεγρνο βάζεη ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ (Risk Βased 

Internal Auditing) βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία φηη ζα αλαιψλνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ειέγρνπ 

ζηηο πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνρέο, ελψ ιηγφηεξεο ψξεο ειέγρνπ ζα αλαιψλνληαη ζε πεξηνρέο 
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ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη γηα έιεγρν 

εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (γηα παξάδεηγκα εληφο ηξηψλ ή πέληε εηψλ 

αλάινγα κε ηνλ ειεγθηηθφ θχθιν) φινη νη ζπλαιιαθηηθνί θχθινη, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε κηα επηρείξεζε ή έλα νξγαληζκφ πεξηιακβάλεη 

ηηο θαησηέξσ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θαη πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά: 

 
 

1. Αλαγλώξηζε θαη αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο:  
 

ε πξψηε θάζε ν ειεγθηήο επηβάιιεηαη λα γλσξίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ έπεηηα απφ κειέηε 

ζρεηηθνχ πιηθνχ (γηα παξάδεηγκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, 

νξγαλνγξακκάησλ, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο, πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη 

άιισλ) θαη ζπδεηήζεσλ κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη φπνπ απαηηείηαη κε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νη θχξηνη 

ζπλαιιαθηηθνί θχθινη, πεξηνρέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη νη ηπρφλ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο (επηθνηλσλία). ε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

θξίζηκνη γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ζπλαιιαθηηθνί θχθινη ψζηε λα απνθηήζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα γηα επηζθφπεζε, αιιά θαη ν ξφινο πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη 

ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο απηήο. ε απηφ ην ζεκείν πξνζδηνξίδνληαη νη ειεγθηηθνί 

ζηφρνη νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Σέινο, ζε απηφ ην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν ηνπ 

απνδεθηνχ θηλδχλνπ απφ ηελ επηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

ζρεηηθνχο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη ζηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2. Δληνπηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ θηλδύλσλ:  
 

ε απηφ ην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ην ηη κπνξεί λα πάεη ζηξαβά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί θίλδπλνη ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά θαη άιια ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ 

ζε θίλδπλν (φπσο πάγηα, απνζέκαηα, θήκε θαη άιια). Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ 

αδπλακηψλ, ηνπ πφηε απηέο κπνξεί λα πάξνπλ ζάξθα θαη νζηά θαη πσο ζα επεξεάζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη νη εληνπηζζέληεο θίλδπλνη λα θαζνξίδνληαη 

αλάινγα κε ηελ επίπησζε θαη ηελ ελδερφκελε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Σέινο, νη θίλδπλνη ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα παίξλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο. Οη θίλδπλνη απηνί ζα πξέπεη λα 

επαλαμηνινγνχληαη έπεηηα απφ θάζε έιεγρν ψζηε λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο ζρεηηθήο 

βάζεο θηλδχλσλ. 
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3. Δπηβεβαίσζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεπηηθήο δνθηκήο ηνπο:  
 

ε απηφ ην ζηάδην αλαγλσξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ – δηθιείδσλ αζθαιείαο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη απηνί. εκαληηθέο 

παξάκεηξνη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη νη αλακελφκελεο απφ ηνπο ειεγθηέο δηθιείδεο 

αζθαιείαο ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ ζα βξνπλ πξαγκαηηθά εγθαηαζηεκέλεο, ε ζρέζε 

ηνπο κε εμσηεξηθά πξφηππα, λνκνζεζίεο, θαλνληζκνχο, θαιέο πξαθηηθέο θαη άιια θαζψο 

επίζεο ην θφζηνο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ επηηπγράλνπλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Σέινο, έπεηηα απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη ππνιεηκκαηηθνί θίλδπλνη, θαζψο επίζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  

ππεξβνιηθά ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ. 

 

 

4. Δληνπηζκό θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ επξεκάησλ θαη ππνβνιή ζρεηηθώλ 

εηζεγήζεσλ γηα βειηίσζε:  
 

Tν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςηλ καο είλαη φηη ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά θαη θαηεγνξηνπνηεκέλα αλά πξνηεξαηφηεηα 

(φπσο πςειήο, κεζαίαο ή ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο) θαη νη εηζεγήζεηο εθαξκφζηκεο ρσξίο 

ε εθαξκνγή ηνπο λα ζπλδέεηαη κε κεγάιν θφζηνο. 

 

 

 

 
4.5  ΥΔΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ (BUSINESS RISK)ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ (AUDIT RISK) 

 

 
O επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο αθνξά θπξίσο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη 

νπζηαζηηθά ην ελδερφκελν θφζηνο αλ ε επηρείξεζε δελ επηηχρεη ηα ζηξαηεγηθά ηεο ζρέδηα. Ζ 

εθηίκεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ έρεη εμειηρζεί ζε επίζεκε θφξκα 

δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ERM) ζε πνιινχο νξγαληζκνχο.  

Αληίζεηα, ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο αθνξά θπξίσο ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πξνζπάζεηεο 

ειέγρνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Γειαδή, παξέρεη έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαζθάιηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Παξαδνζηαθά, ν θίλδπλνο ηνπ ειέγρνπ έρεη ζεσξεζεί απζηεξά σο ν θίλδπλνο ησλ 

ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ειέγρνπ.  

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδίνπ ειέγρνπ πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηνλ 

ζρεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Με άιια ιφγηα, νη πφξνη ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηνρέο κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 



 

65 
 

4.6  Ο ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ (RISK BASED 

INTERNAL AUDITING, R.B.I.A.) 

 

O Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κε βάζε ηνλ θίλδπλν απνηειεί ηε κεζνδνινγία πνπ παξέρεη ηε 

δηαβεβαίσζε φηη ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ιεηηνπξγεί φπσο απαηηείηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Με άιια ιφγηα, δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ 

θηλδχλσλ ζην εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ αιιά επίζεο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ ηεζη ζηνπο 

εμαηνκηθεπκέλνπο ειέγρνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζπάζεηα ησλ δνθηκαζηψλ (ηεζη) κπνξεί 

λα επηθεληξσζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κε έλα πςειφ απνηέιεζκα ειέγρνπ. 

Δθφζνλ ινηπφλ, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κε βάζε ηνλ θίλδπλν απνζθνπεί ζηελ παξνρή 

δηαβεβαίσζεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ν Griffiths 

ην 2006 επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία ηα νπνία νη επηθεθαιείο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ πξέπεη λα εμεηάζνπλ: 

1. Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε θαζνξίδνπλ, 

αμηνινγνχλ, δηαρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο θηλδχλνπο. 

2. Σελ χπαξμε ελφο θαηαιφγνπ θηλδχλσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί πάλσ ηνπ. 

3. Σε ζχλζεζε ελφο πεξηβάιινληνο ειέγρνπ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη εθείλνπο ηνπο 

ειέγρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ηεο δηαβεβαίσζεο φηη φινη νη εγγελείο 

θίλδπλνη πάλσ απφ ην απνδεθηφ πνζφ δηαρεηξίδνληαη θαηαιιήισο. 

4. Σε δηεμαγσγή κεκνλσκέλσλ ειέγρσλ, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα εάλ νη 

εγγελείο θίλδπλνη, νη νπνίνη είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηα απνδεθηά πνζά θηλδχλνπ 

ειέγρνληαη γηα ηε κείσζή ηνπο ζηα απνδεθηά πνζά. 

 

 

4.6.1 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟΙ ΣΗ  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ RISK BASED 

INTERNAL AUDITING (R.B.I.A.) 

 

Οη Selim θαη Mc Nammee, ην 1999, θαηφπηλ κηαο κεγάιεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 

29 νξγαληζκνχο, ζε παγθφζκην επίπεδν, θαηέιεμαλ ζηελ παξαγσγή ελφο λένπ κνληέινπ γηα 

ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σν κνληέιν απηφ: 

 πλδέεη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 ρεηίδεη ηνπο θηλδχλνπο, ηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ζε ζηξαηεγηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 
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 Καηαδεηθλχεη ηελ κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ειεγθηηθήο απφ ηελ βάζε ησλ ειέγρσλ 

ζηελ βάζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Γίλεη έκθαζε ζηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

ζρεδηαζκψλ ειέγρνπ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν εηήζηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Ηξιαλδίαο, ζθνπφο ηεο R.B.I.A είλαη ε παξνρή ηεο ινγηθήο δηαβεβαίσζεο ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην φηη:  

1. Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ηελ Γηνίθεζε κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν αθξηβψο κε απηφλ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

2. Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πξνέξρνληαη απφ πγηή ζρεδηαζκφ, 

3. Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε δηεχζπλζε γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπο 

νπνίνπο ήζειε λα δηαρεηξηζηεί, είλαη εμίζνπ επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

κείσζε ησλ  θηλδχλσλ απηψλ ζε έλα επίπεδν απνδεθηφ απφ ην ζπκβνχιην θαη 

4. Δίλαη εγθαηεζηεκέλν έλα πγηέο πιαίζην ειέγρσλ ψζηε λα κεηψλεη επαξθψο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ε δηεχζπλζε επηζπκεί λα ρεηξηζηεί.            
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4.7 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΚΑΣΔΣΗΑΝ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 
Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ε ζρεηηθή ζεσξία θαη κεζνδνινγία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο παξαηίζεληαη 

θαησηέξσ: 

 

 Ζ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη γεληθφηεξα ηεο γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ νινέλα 

απμαλφκελν ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ησλ επηρεηξήζεσλ (παξαδείγκαηνο ράξε απφ 

αλζξψπηλα ιάζε, απφ ζθάικαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

άιισλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ). 

 

 Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ δηεζλνπνίεζε θαη 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κε ηελ επέθηαζε πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε θάζε γσληά ηνπ θφζκνπ κε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο λα 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε ρψξα ή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο επίζεο θαη 

νη εμαξηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο θαη απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ-θαηαλαισηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Σα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια θαη νη απνηπρίεο κεγάισλ εηαηξηψλ φπσο ε Enron θαη ε  

Worldcom θπξίσο ιφγσ αδπλακηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ή θαη αδπλακηψλ ζηα 

πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) θαη ε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ είραλ ζηηο 

νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, αιιά θαη ζε κηα ζεηξά απφ 

αιιεινεμαξηψκελεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 

 Ζ επηζπκία γηα ζπληήξεζε θαιήο θήκεο εηδηθά γηα ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

ζπληειεί ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ γεγνλφηα 

πνπ λα ζπληεινχλ ζηελ θαθή θήκε ηεο εηαηξίαο ηνπο. 

 

 Οη δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πεξηθνπήο εμφδσλ θαη επηρεηξεζηαθήο βειηίσζεο απφ ηηο 

εηαηξίεο φπσο ην Business Process Reengineering, ην Downsizing, ην Outsourcing 

δξαζηεξηνηήησλ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε πεξηνξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ιηγφηεξεο δηθιείδεο 

αζθαιείαο (ζεκεία ειέγρνπ) γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνπο ζρεηηθνχο επηρεηξεζηαθνχο 

θηλδχλνπο. 

 

 Ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απνηέιεζε ε ίδηα ε αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα ιεηηνπξγεί 

ηέιεηα, φπσο θαη ηα ζπρλά ζθάικαηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ 

(παξαδείγκαηνο ράξε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα). 

 

  Πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ απνηειεί ε απμαλφκελε αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ή θαη κε ηελ ζρεηηθή κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε λνκνζεζία πνπ έρνπλ εηζάγεη αξθεηέο ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ε 
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Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ε Διιάδα. Σα αλσηέξσ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηβάιινπλ 

ζηηο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο εηαηξίεο λα αλαθέξνπλ ζηα εηήζηα 

δειηία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή ή φρη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο, ελψ 

απαηηνχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιάβεη γηα λα ηνπο 

αληηκεησπίζνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ εηαηξία. 

 

 

Ο θίλδπλνο ζαλ έλλνηα είλαη θάηη ην νπνίν ζπλαληάκε θαζεκεξηλά ζηελ δσή καο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη επηπρψο ή δπζηπρψο είλαη θάηη ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε απνθάζεηο 

ζηξαηεγηθήο. Καη έηζη φπσο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαινχκαζηε λα θάλνπκε θάπνηεο 

επηινγέο (απφ ην ηη επάγγεικα ζα αθνινπζήζνπκε, πνην ζχληξνθν ζα επηιέμνπκε γηα ζχδπγν 

καο, ζε πνην παλεπηζηήκην ζα ζπνπδάζνπκε θαη άιια), δειαδή απνθάζεηο ζα ραξαθηεξίζνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία ηεο δσήο καο, κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαινχληαη απφ ηα 

αξραία ρξφληα έσο ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζηξαηεγηθέο, άιινηε 

πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν ζεκαληηθέο. Ζ θάζε κία απφ απηέο φκσο λα ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάιεςε δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη βαζκνχ θηλδχλνπ. 

 

 Πέξαλ ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζπλήζσο ιακβάλνληαη ζπιινγηθά απφ ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ κε ηελ εμνπζηνδφηεζε πάληνηε ησλ κεηφρσλ, ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαιείηαη λα ιακβάλεη θαζεκεξηλά ζεηξά ιηγφηεξσλ ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ απαξαίηεησλ δε γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη 

απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, απνθάζεηο 

γηα εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε κε κηα άιιε εηαηξεία, απνξξφθεζε θάπνηαο ζπγαηξηθήο, απφθαζε 

γηα ζεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο, γηα ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κεγάιεο αμίαο κε 

θάπνην πειάηε ή πξνκεζεπηή, γηα θιείζηκν θάπνηνπ εξγνζηαζίνπ θαη άιια. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη θαζεκεξηλέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνδνρή ελφο λένπ πειάηε, ηελ έλαξμε ή ηεξκαηηζκφ ζπλεξγαζίαο κε 

έλαλ πξνκεζεπηή, ηελ ιήςε ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

επηινγή αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη άιια. 

 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλσηέξσ παξαδεηγκάησλ απνηειεί ε απφθαζε πνπ πξέπεη λα 

πάξεη θάπνηνο κέζα ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε έλαλ 

αλαγλσξηζκέλν ή φρη ζηφρν ηεο επηρείξεζεο. Πξνεγκέλεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

πξνβαίλνπλ ζε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηφζν ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη 

ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ ηνπο. Άιιεο πάιη επηρεηξήζεηο (θπξίσο νηθνγελεηαθέο) 

ιεηηνπξγνχλ βάζεη ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ρσξίο λα έρνπλ θαηαγξάςεη ηελ γεληθή ζηξαηεγηθή 

θαη ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο ηνπο ζε ζρεηηθά θείκελα φπσο απηά πνπ πξναλαθέξακε ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Σέινο, 

ππάξρνπλ θαη ελδηάκεζεο κνξθέο δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ θηλδχλσλ.  

Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (πνζνηηθνπνηεκέλσλ ή κε) θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ επίηεπμε ηνπο. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη 

ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ζεσξία δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ νη θίλδπλνη 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα 

εληνπίδνληαη, θαηαγξάθνληαη, ζηαζκίδνληαη αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φηαλ εκθαληζηνχλ. Δπίζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ ζχγρξνλε ζεσξία ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε θαηαγεγξακκέλνπο ηα νπνία ζπλνιηθά 
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ζα ρξεζηκεχνπλ ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ δηα κέζνπ ηεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ (παξαδείγκαηνο ράξε εγθαζίδξπζε ζρεηηθψλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο) ή αληηδξαζηηθψλ κέηξσλ. 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ επηθέξνπλ θηλδχλνπο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα 

κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ηξιαλδίαο (2005) είλαη ε 

κε βέβαηε θαη ηπραία έθβαζε δηαθφξσλ γεγνλφησλ ηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

εμσηεξηθνχο απφ ηελ επηρείξεζε παξάγνληεο, ε αδπλακία λα ππάξρεη πιήξε γλψζε γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε επηρείξεζε θαη νη αδπλακίεο ή έιιεηςε ειέγρνπ απφ 

κέξνπο ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ αδπλακία λα ππάξμεη πιήξεο γλψζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη 

ηηο θαησηέξσ παξακέηξνπο: 

 

 Ζ αδπλακία αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αμηνπηζηία φζνλ αθνξά ηελ πιήξε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ εκπεηξία πηζηνπνηεί 

φηη ειάρηζηεο εηαηξείεο έρνπλ αλαπηχμεη αμηφπηζηα θαη πιήξε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφ κέξνπο ηεο 

δηνίθεζεο. Αθφκα θαη πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζεκαληηθά πνζά 

ζε ERP ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο φπσο ην SAP, ραξαθηεξίδνληαη απφ αδπλακίεο. 

 

  Ζ αδπλακία πιήξνπο θαηαλφεζεο φισλ ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, πξαθηηθψλ θαη 

ελδερφκελσλ γεγνλφησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

επηρείξεζε. 

 

 Αλαθξίβεηεο ζηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ή αθφκε θαη αλαθξηβείο 

παξαηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξά ιάζε δελ επηηξέπνπλ ηελ νξζή 

πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε γεγνλφησλ. 

 

 Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο γλψζεο 

απνηειεί ε αλζξψπηλε θχζε πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη λα 

κελ θαζίζηαηαη ζρεδφλ πνηέ απφιπηα πξνβιέςηκε. 

 

 εκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο γλψζεο απνηεινχλ νη 

πεξηνξηζκνί ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εκπιαθεί ζηελ ζπληήξεζε ζρεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 

 Σέινο, ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ απνηεινχλ νη αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο ζην λα αμηνινγνχλ 

πνιιέο παξακέηξνπο, θάηη ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ρξήζε πξνεγκέλσλ 

κεραλνγξαθηθψλ νηθνλνκεηξηθψλ εθαξκνγψλ. 

 

Σέινο, ε αδπλακία απφιπηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινχλ αλαπφθεπθην γεγνλφο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζρεδφλ πάληνηε 

ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ή λα πξνβιεθζνχλ απφιπηα. Ζ 

κεγαιχηεξε δπζθνιία θαηά ηελ γλψκε καο έγθεηηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ γεγνλφησλ, θαζψο 

ε ζηαηηζηηθή επηζηήκε κπνξεί λα δείμεη κφλν ζρεηηθέο θαη φρη απφιπηεο πξνβιέςεηο γηα ην 

κέιινλ, εηδηθά δε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ε ζηαηηζηηθή 
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ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ θαη σο κνλαδηθή πεγή πξφβιεςεο αξλεηηθψλ γεγνλφησλ ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο απαηηείηαη ε ππνθεηκεληθή αλζξψπηλε θξίζε θαη αμηνιφγεζε ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ηελ απφιπηε νξζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ νη νπνίεο ζπλήζσο θξίλνληαη 

απνινγηζηηθά. 

 

4.8 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ 

ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε θαη αλαιχζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ησλ 

δηαθφξσλ κεζνδνινγηψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Πξηλ 

αξρίζνπκε λα πξνβαίλνπκε ζε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο κεζνδνινγίαο θαη 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα μερσξίζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο 

αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ απφ απηήλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ κελ αλάιπζε 

θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ, ε δε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. Απφ 

ηελ πεξηγξαθή θαη κφλν απηψλ ησλ ζηνηρείσλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ε δηαρείξηζε 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απνηειεί πην επξεία δηαδηθαζία απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ, θαζψο ε ηειεπηαία απνηειεί κέξνο απηήο. 

 

Σφζν ε ζηξαηεγηθή, φζν θαη ε αλάπηπμε ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ απνηεινχλ επζχλε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην σο ην αλψηαην φξγαλν άζθεζεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

ηεο αλαγλψξηζεο, εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη ηελ δηαθπβέξλεζε. Πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρεη απηφ ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 

απαξαίηεηε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πιεξνθφξεζε εγγξάθσο θαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Οηηδήπνηε παξνπζηάδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε κνξθή γξαπηήο 

αλαθνξάο ζα πξέπεη λα επεμεγείηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη θαηάιιεια απφ ηελ Γηνίθεζε. Σα 

αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ επζχλε φζνλ αθνξά ηηο 

πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπλ θαη ζα πξέπεη λα πινπνηνχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φπσο θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελέρνπλ πεξηζζφηεξν ηνπ 

απνδεθηνχ απφ ηνλ νξγαληζκφ θηλδχλνπ (ξίζθνπ) ψζηε λα δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα 

ελδερφκελε δηνξζσηηθή δξάζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
12

 

                                                           
12

  ηελ Διιάδα νη επηρεηξήζεηο (Κνπηνχπεο, 2006) δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε θαη ηππνπνηεκέλε 

κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη 
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Ζ κεζνδνινγία ERM (2004) ελνπνίεζε ηελ κέρξη ζήκεξα ζπζζσξεπκέλε γλψζε ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ηφζν σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο κεζνδνινγίαο, φζν θαη σο πξνο ηελ πηνζέηεζε θνηλήο γιψζζαο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε.  

Ζ αλσηέξσ κεζνδνινγία ζεσξεί σο θαιή πξαθηηθή ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ κε ηελ θαησηέξσ ζεηξά ελεξγεηψλ: 

 

1. Αλαγλψξηζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο, ηελ δνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο 

πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη άιια. 

2. Καζνξηζκφ θαη θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

3. Αλαγλψξηζε γεγνλφησλ ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

4. Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. 

5. Αληηκεηψπηζε ησλ Κηλδχλσλ αλάινγα κε ην επηζπκεηφ επίπεδν απνδνρήο ηνπο απφ ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

6. Δγθαζίδξπζε δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ) φπσο γηα παξάδεηγκα δηά κέζνπ 

επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη θίλδπλνη. 

7. Δγθαζίδξπζε δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο. 

8. Δγθαζίδξπζε δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, είηε απφ ηελ ίδηα ή απφ αλεμάξηεην φξγαλν 

απηήο. 

 

 

εκαληηθφο αξηζκφο κεζνδνινγηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

έρνπλ αλαπηπρζεί κε παξφκνηα ινγηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαζηέξσζε ζηφρσλ, 

αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε, ηαμηλφκεζε θαη ηεξάξρεζε θηλδχλσλ, αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπο θαη παξαθνινχζεζε – επηζθφπεζε απηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο 

ίζσο ζηελ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ πιήξε θαη επαξθή 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, θαζψο ζε απηφ ην ζηάδην θαηαγξάθνληαη κελ νη θίλδπλνη είλαη 

φκσο πνιχ εχθνιε ε παξάιεηςε νξηζκέλσλ εμ‟ απηψλ, γεγνλφο πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο. Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ζην αλσηέξσ θείκελν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δε νη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

πεξηνξίδνληαη ζε ειάρηζηα ζηειέρε (θπξίσο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο). 
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Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά πηζαλψλ 

ελεξγεηψλ νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ
13

: 

1. Απνθπγή θηλδχλσλ κε αλάπηπμε-πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

2. Δμαθάληζε ή πεξηνξηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ αηηηψλ δεκηνπξγίαο θηλδχλσλ. 

3. Πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ εληνπηζκέλνπ θηλδχλνπ. 

4. Πεξηνξηζκφ ησλ άκεζσλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θηλδχλνπ. 

5. Διαρηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

6. Μεηαθχιηζε ηνπ θηλδχλνπ κε ζπκθσλίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη θαηάξηηζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πξνζηαζίαο απφ δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλσλ. 

7. Απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ σο αλαπφθεπθηνπ. 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 

 Βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζπλερνχο βειηίσζεο κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. 

 Δληζρχεηαη ζπλήζσο ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ „ηδηνθηεζία‟ ησλ θηλδχλσλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ 

ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηα θίλεηξα ηνπο θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθά ζηα κέηξα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

θηλδχλσλ. 

 Σφζν νη θίλδπλνη, φζν θαη νη ζρεηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο θαη ηα ζπλδεφκελα κε απηέο 

θφζηε γίλνληαη γλσζηά κε αθξίβεηα ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Σέινο, εληζρχεη θπξίσο ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, παξά ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ. 

 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ κε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο 

ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ ζρεηηθή αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ απηά θαη 

ε νπνία δελ κπνξεί πάληνηε λα ειέγρεηαη θαη παξαθνινπζείηαη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν. 

Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ε χπαξμε 

θαηάιιεινπ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Πεξηβάιινλ 

Διέγρνπ). Σν πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο ηφζν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, φζν θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

επηθνηλσλία ησλ θηλδχλσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαησηέξσ: 

                                                           
13

  Οη ζπγθεθξηκέλεο πηζαλέο ελέξγεηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πξέπεη λα απνηεινχλ 

απνθάζεηο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη κφλν. 
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 Όπαξμε μεθάζαξσλ γξαπηψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ κε μεθάζαξα φξηα απνδνρήο θηλδχλσλ
14

. 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ζπδήηεζε ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Οη θίλδπλνη αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο κπνξεί 

θαη πξέπεη λα ζπδεηνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ ππν-

επηηξνπψλ απηνχ ή αθφκε θαη εληφο ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο ησλ δηεπζχλζεσλ, 

ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ. εκαληηθφ ξφιν θαιείηαη 

λα παίμεη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ε νπνία κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη 

αληηθεηκεληθνχ νξγάλνπ γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ.  

 

 Όπαξμε θαηάιιειεο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

(παξαδείγκαηνο ράξε αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε) ηα νπνία ζα πξέπεη λα δχλαληαη 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα – νξηνζεηεκέλα πιαίζηα 

(παξαδείγκαηνο ράξε ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ελφο θαλνληζκνχ επηπέδσλ 

έγθξηζεο). 

 Όπαξμε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ηελ γλψζε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά 

κε ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ. 

 

 Όπαξμε θαηάιιειεο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο αλαιακβαλφκελνπο απφ ηελ 

επηρείξεζε θηλδχλνπο ζε φια ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο 

θαη μεθάζαξε πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ αλάινγα κε ηελ ηεξαξρηθή ηνπο ζέζε θαη 

θξηζηκφηεηα. 

 

 Σέινο, χπαξμε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ επηζθφπεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Οη κεραληζκνί απηνί ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Απηφ απαηηεί ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θηλδχλσλ φπνπ εθηφο απφ 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ, ε βαζκνιφγεζε ηνπ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη 

αληίθηππνπ ηνπ, ε ζρεηηθή δηθιείδα αζθαιείαο θαη άιια ελδερνκέλσο ρξήζηκα 

ζηνηρεία. Οη βάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα αλαζεσξνχληαη φπνηε 

απαηηείηαη θάηη ηέηνην. Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα ειάρηζηνη νξγαληζκνί έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο βάζεηο θηλδχλσλ θαη φπνπ θάηη ηέηνην ηζρχεη πεξηνξίδεηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο (ζηάδην αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ θαη θαηάξηηζεο πιάλνπ ειέγρνπ). Δπίζεο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα επηβιέπεη 

θαη παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο επηζθφπεζε.   

                                                           
14

 Γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα νη Σξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ μεθάζαξεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

θηλδχλσλ, φπσο θαη ζπγθεθξηκέλα φξηα απνδνρήο θηλδχλσλ. Δληνχηνηο, απηφ δελ απνηειεί ππνρξέσζε νχηε ησλ 

εηζεγκέλσλ, νχηε ησλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Ζ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ θνξπθή κέρξη ηνλ ππζκέλα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο δηαθνξεηηθνί θίλδπλνη ραξαθηεξίδνπλ θαη κπνξνχλ λα 

αλαιακβάλνληαη απφ θάζε επίπεδν ζηελ δηνηθεηηθή ππξακίδα.  

πγθεθξηκέλα: 

 Σα αλψηαηα ηεξαξρηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο εκπιέθνληαη ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

ζηξαηεγηθήο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε αβεβαηφηεηα γηα ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 Σα ζηειέρε πνπ απαξηίδνπλ ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο έξρνληαη αληηκέησπα κε ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη άιια πξνβιήκαηα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Σα ζηειέρε πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα δηάθνξα έξγα πνπ πινπνηεί ε επηρείξεζε έξρνληαη 

αληηκέησπα κε δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπο. 

 Σα ζηειέρε πνπ εθαξκφδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζηνπο δηάθνξνπο 

ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο ηηο επηρείξεζεο (πσιήζεηο, αγνξέο, δηαθίλεζε απνζεκάησλ, 

παξαγσγή θαη άιια) έξρνληαη αληηκέησπα κε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πνηφηεηα, ην θφζηνο,  ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηελ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη 

άιια. 

 

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη φηη νη δηάθνξνη θίλδπλνη κπνξεί θαη λα 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνθαινχλ πνιχ ζεκαληηθφηεξν αξλεηηθφ αληίθηππν απφ φηη 

αλ ήηαλ κνλαδηθνί. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ παίδνπλ νη δηαδηθαζίεο 

πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη παξαθνινχζεζεο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε. Αξθεηνί απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη – 

ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηνηθεηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ζε απηά
15

. 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη πξαθηηθά δελ κπνξεί λα απνηειεί ζηφρν ηεο επηρείξεζεο ε 

εμάιεηςε, αιιά ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε, ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε θηλδχλνπ ζε 

ζρέζε κε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη . Απηφ είλαη θάηη πνπ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ψζηε νη πξνηεηλφκελεο απφ απηφλ ελέξγεηεο λα ζπλδένληαη κε αληίζηνηρα 

νθέιε. Δπίζεο, κία αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ απνδνρήο θηλδχλσλ (π.ρ. πηζησηηθά φξηα ζε εκέξεο θαη ζε 

πνζά ζηνπο πειάηεο, φξηα ξχπσλ, φξηα ξεπζηφηεηαο θαη άιια). 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ κέζσ ηεο εμέηαζεο εάλ θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο - κεραληζκνί 

πξνζδηνξηζκνχ, αλάιπζεο, ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, κε θαζνξηζκέλα πξφηππα ζηελ κέηξεζε ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ αλεθηφ θίλδπλν. Ζ 

                                                           
15

  Σν κνληέιν ERM – COSO II (2004) εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. ηελ Διιάδα ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έιιεηςε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ κεηέπεηηα πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

Σφζν νη βαζηθέο αξρέο ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο Combined Code ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο (1999), φζν θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ηξιαλδίαο (2003) ζπζηήλνπλ ζαλ θαιή πξαθηηθή γηα ηηο εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ λα αλαθέξνπλ δηα κέζνπ ζρεηηθήο αλαθνξάο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην εηήζην δειηίν φηη ν νξγαληζκφο ηνλ νπνίν δηαθπβεξλνχλ έρεη 

εγθαζηδξχζεη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

ηνπο.  

Δηδηθά ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ηφζν νη εηζεγκέλεο, φζν θαη νη κε εηζεγκέλεο 

ζε Υξεκαηηζηήξηα ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ σο βέιηηζηε πξαθηηθή ηηο 

αλσηέξσ ζπζηάζεηο γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζε αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Δληνχηνηο, αξθεηνί νξγαληζκνί 

δπζθνιεχνληαη λα εκθπζήζνπλ ην πλεχκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. ηελ Διιάδα φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο αθφκε θαη νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεηο ζηελ 

κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, κε 

κνλαδηθή εμαίξεζε ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο φκσο θαη απηέο δελ εζηηάδνπλ ζε νιηζηηθά κνληέια 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πφζν δε κάιινλ λα ηηο εκθπζήζνπλ ζηα ζηειέρε θαη ζην ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηνπο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εκθπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζε φιν ηνλ 

νξγαληζκφ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο φπσο 

απηέο πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θαησηέξσ: 

 

 Να πξνσζήζεη ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ σο επηρεηξεκαηηθή επηηπρία παξά σο 

γξαθεηνθξαηία θαη εκπφδην. 

 Να ππνζηεξίμεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα ζπγθεληξψλεηαη θαη λα κπνξεί λα αμηνινγείηαη ε 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε. 

 Να εμαζθαιίδεη φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ επηθνηλσλνχληαη 

θαηάιιεια θαη έγθαηξα ζην πξνζσπηθφ θαη ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

 Να εμαζθαιίδεη φηη ηφζν ε δηνίθεζε, φζν θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

Φαίλεηαη απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εκθπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο λα επηηπγράλνληαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο ε βειηίσζε 

ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε 

κεγαιχηεξε έκθαζε πνπ δίλεη ε δηνίθεζε ζε ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξν ξίζθν, ε επθνιφηεξε επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο αιιαγψλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 



 

76 
 

Καηά ηελ άπνςε καο δελ αξθεί ε αλάπηπμε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ αλαζεψξεζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, νξηζκέλεο απφ ηηο πξαθηηθέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα βνεζήζνπλ ηελ επαξθή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο σο απαξαίηεην ζηνηρείν ζπδήηεζεο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ ππν-επηηξνπψλ απηνχ, ησλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

δηεπζχλζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ (φπσο ζε ζπδεηήζεηο ζηξαηεγηθήο, εγθξίζεσλ πξνυπνινγηζκψλ, 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο, πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ θαη άιια).  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε έγθπξε θαη επαξθήο ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ηελ δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ θαίλεηαη λα δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια, λα ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν 

εληνπηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο αδπλακηψλ επί ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ) ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα επηζθνπείηαη πεξηνδηθά ε πξφνδνο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, λα 

πεξηιακβάλεηαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηελ ζρεηηθή αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο επίζεο θαη λα 

αλαπηχζζνληαη βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ ήδε ζηελ επηρείξεζε (φπσο αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο, πηζηνπνίεζε ISO θαη άιια). 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα πξνβνχκε ζε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο θαη κέηξα παξαθνινχζεζεο: 

 

1. ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΚΟΠΧΝ ΚΑΙ ΣΟΥΧΝ 

 

Οη αλψηαηεο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχληαη ζηα ζηειέρε θαη ην 

ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν ζα θιεζεί λα ηνπο πεηχρεη. Ζ δηνίθεζε είλαη απηή 

πνπ ζα εκθπζήζεη ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

φισλ ησλ επηπέδσλ, ελψ ζα πξέπεη λα εγθαζηζηά εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο νη νπνίνη ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηεο ζρεηηθά κε ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαη 

κε θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Σα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, ελψ θαη νη δηεπζπληέο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζρεηηθή κε ηνπο θηλδχλνπο πιεξνθφξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα θαζήθνληα ηνπο. 

Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε ζηξαηεγηθή θαη ηα επηκέξνπο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ 

νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη νη ζρεηηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ απηά 

λα είλαη θαηαγεγξακκέλα εηδηθά φζνλ αθνξά ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο (φπσο φξηα ζπλαιιαγψλ, πηζησηηθά αλνίγκαηα θαη 

άιια). Οη κέγηζηα επηηξεπφκελεο δεκηέο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ θαη 

απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα πξνζδηνξηζκέλεο ψζηε ελδερφκελεο ιαλζαζκέλεο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο λα κελ ζέζνπλ ζε θίλδπλν βησζηκφηεηαο ηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, 

απνηειεί θαιή πξαθηηθή γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα εγθξίλεη φξηα δεκηψλ γηα ηηο πςεινχ 
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θηλδχλνπ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο ζπλαιιαγέο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ). 

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο είλαη ε αλάγθε γηα χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο κε ειεγρφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ δηνίθεζε, ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν σο αλεμάξηεην φξγαλν ηεο δηνίθεζεο πνπ ζα επηζθνπεί πεξηνδηθά ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο
16

. 

Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ (φπσο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ), 

θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο ή αθφκε 

απνξξνθήζεηο επηρεηξήζεσλ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εγθξίλνληαη απφ θαηάιιεια φξγαλα δηνίθεζεο (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή αξκφδηεο ππν-

επηηξνπέο απηνχ). Δπίζεο, ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή αθφκε ε αλάπηπμε ζχλζεησλ 

πξντφλησλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κέζα απφ νξηνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα αλάιεςεο απνθάζεσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ απνηειεί ν Καλνληζκφο 

Δπηπέδσλ Έγθξηζεο ζηνλ νπνίν νξηνζεηνχληαη ηα φξηα ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ αλά 

ζπλαιιαθηηθφ θχθιν
17

. 

Σα αλψηαηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

αλνρψλ ζρεηηθά κε ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο θαηάιιεινπο ππεχζπλνπο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη 

θαηαιήμεη ε δηνίθεζε φηη είλαη κε απνδεθηνί θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ζ δηνίθεζε ζα 

πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζψζεηο ησλ απνδεθηψλ  επηπέδσλ θαη νξίσλ θηλδχλνπ θαη λα 

πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. 

 

2. ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ, ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ Δ ΥΔΗ 

ΜΔ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΚΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΥΟΤ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη, εθηηκψληαη θαη αμηνινγνχληαη απνηειεζκαηηθά νη θίλδπλνη 

πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ε 

αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε ελδερφκελεο 

αιιαγέο ζην επηρεηξεζηαθφ (εμσηεξηθφ) πεξηβάιινλ, αιιά θαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

(εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ). Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε ρξήζε ηερληθψλ φπσο ε αλάιπζε 

επαηζζεζίαο ζε επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο θαη ε αλάιπζε αθξαίσλ ζελαξίσλ (stress testing) 

πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζζνχλ λέεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εγθαζηζηά ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ, ησλ πειαηψλ, ησλ 

                                                           
16

 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνζπαζψληαο λα ιάβεη κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ αλαθεξφκελσλ θηλδχλσλ έρεη πξνβεί 

ζηελ έθδνζε κηαο ζεηξάο ζρεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ πξάμεσλ κε θπξηφηεξε ηελ ΠΓΣΔ 2577/9.3.2006. 

 

17
 Οη Καλνληζκνί Δπηπέδσλ Έγθξηζεο (Chart of Authorities) ελδπλακψλνπλ ζεκαληηθά ην Πεξηβάιινλ ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ πξνζδηνξίδνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηα φξηα ιήςεο απνθάζεσλ απφ πιεπξάο 

δηνίθεζεο, ελψ ζπληεινχλ ζηνλ επαξθή δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ. 
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πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ stakeholders, φπσο επίζεο λα εμεηάδεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο φπσο ε βηνκεραληθή αλάιπζε, αλάιπζε αληαγσληζκνχ, έξεπλα 

αγνξάο, benchmarking, αλάιπζε ζελαξίσλ θαη άιιεο ζρεηηθέο πξαθηηθέο
18

. 

Δπίζεο, ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, θαζψο επίζεο θαη νη επηκέξνπο 

ππεχζπλνη αλά ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

πεξηνρέο επζχλεο ηνπο θαη λα θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο κεηάδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε εηδηθά φηαλ απαηηείηαη ε ιήςε δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ. 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή ε αλάπηπμε θαη ρξήζε 

ζρεηηθψλ βάζεσλ θηλδχλσλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε έλαο θνηλφο 

θψδηθαο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη θνηλή κεζνδνινγία 

θαη γιψζζα πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο δηεπζπληέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα κεηξνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο
19

.  

εκαληηθφ ξφιν θαινχληαη λα παίμνπλ νη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ησλ 

νξγαληζκψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη‟ εμνρήλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Οη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο ηεξνχλ 

θαηαγεγξακκέλα ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη (δηθιείδεο αζθαιείαο) πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη νη επηρεηξεζηαθνί 

ζηφρνη. Οη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαθφξσλ ελεξγεηψλ θαη επνκέλσο γηα ηελ επηηπρία ή κε ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ ζηέιλνληαο μεθάζαξν κήλπκα δηα κέζσ φηη ε αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ππφζεζε φισλ. 

Ο θάζε δηεπζπληήο ιεηηνπξγίαο ή δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ εξγαζηψλ ηνπ αμηνινγεί 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ελψ αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο ειέγρνπ. πνηε 

απαηηείηαη απιά ζηειέρε ή ππάιιεινη εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε είλαη εθείλε ε νπνία θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο 

– νθέινπο ζηελ εγθαζίδξπζε ηερληθψλ αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

θξνληίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

ελδερφκελσλ αιιαγψλ είηε ζην εζσηεξηθφ, είηε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο επίζεο ζε νηηδήπνηε ζεσξείηαη θξίζηκν γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

 

                                                           
18

 ηελ ίδηα αθξηβψο αλάιπζε πξνβαίλνπλ νη Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εηαηξεηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

θαη πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ πξηλ πξνβνχλ ζε αλαιπηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ επαξθψο ην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ππφ εμέηαζε εηαηξεία. 

 

19
  Οη εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηέηνηεο βάζεηο θηλδχλσλ ζπλήζσο ηνπο θσδηθνπνηνχλ θαη ζπζρεηίδνπλ κε 

ζρεηηθνχο ζηφρνπο θαη δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία ειέγρνπ). 
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3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηηο αιιαγέο ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ζ αλψηαηε θαη αλψηεξε δηνίθεζε ζηνλ 

θάζε νξγαληζκφ θαιείηαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, ελψ 

επζπγξακκίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο αλάινγα. Με ηελ 

εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη μεθάζαξν πνηνο νξίδεηαη ππεχζπλνο (αλψηαην 

ή αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο) λα «αλαιάβεη-δηαρεηξηζζεί» ηνλ θίλδπλν θαη λα αληαπνθξηζεί 

ζε απηφλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. Καηά ηελ γλψκε καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο ζε απηφ ην ζεκείν, θαζψο νη δηεπζπληέο θαη νη ππεχζπλνη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ απνηειεζκαηηθά 

πξνεηδνπνηεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαζηεξψλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ζαλ ζχλνιν, ζηξαηεγηθέο 

θηλδχλνπ ηηο νπνίεο κεηαθέξνπλ – επηθνηλσλνχλ ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίνη ζα νξίδνληαη ππεχζπλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε – δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή ε δηνίθεζε λα θαηαλνεί, ζπιιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

πξφηππεο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη έιεγρν ησλ θηλδχλσλ εκπλεπζκέλεο απφ 

νκνεηδείο θπξίσο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη – 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν απνηειεί ην αλψηαην ηεξαξρηθά φξγαλν 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα εθαξκφδεηαη είηε ππφ ηελ επίβιεςε ζρεηηθήο ππν-επηηξνπήο ηνπ (γηα 

παξάδεηγκα Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο) ή απφ αλψηαην ηεξαξρηθά ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο 

(φπσο Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη Δληεηαικέλν χκβνπιν) πνπ ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην 

Γ.. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ 

ζρεηηθέο πνιηηηθέο ειέγρνπ – παξαθνινχζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ νξγαληζκνχ φισλ ησλ επηπέδσλ.  Ζ 

αλσηέξσ πνιηηηθή ζα κπνξνχζε θαηά ηελ γλψκε καο λα πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ:  

 

 Σνπο ζθνπνχο εθηίκεζεο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη ηελ ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επηηπρία ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζηξαηεγηθφ θαη ηα επηκέξνπο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 Σν πιαίζην θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ.  

 Σνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, εηδηθά γηα ηνπο 

θπξηφηεξνπο εμ‟ απηψλ.  

 Σηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θηλδχλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο «αλνρήο ηνπ θηλδχλνπ», δειαδή ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

είλαη δηαηεζεηκέλνο ν νξγαληζκφο λα ππνζηεί.  

 Σηο εμνπζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο φπσο γηα παξάδεηγκα πνηνο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηελ εθηέιεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 
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 Σελ εμνπζηνδφηεζε πνπ δίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ή ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή λα αλαθέξνληαη απεπζείαο ζε απηφ ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εηδηθά φζνλ αθνξά ηνπο 

θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ.  

 

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη θαηά ηελ γλψκε καο λα εθαξκφδεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ε πεξηνδηθή 

επηζθφπεζε ηνπο απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ψζηε ε δηνίθεζε λα 

πξνζαξκφδεη ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο 

ηνπο. Ζ επηινγή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηειερψλ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε. Ζ επζχλε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη δε λα εδξαηψλεηαη ζε φια ηα επίπεδα γηα 

ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εθηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ε 

θαηάιιειε επνπηεία θαη επηηήξεζε απφ ηελ δηνίθεζε ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίλεηξν ηεξάξρεζεο 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΧΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ πξνυπνζέηεη φπσο θαη νη 

ινηπέο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο, απμεκέλεο αληίιεςεο θαη γλψζεσλ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα 

θιεζεί λα κεηνπζηψζεη ηελ επηζπκία ζε πξάμε πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ λα εθηειεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζα πξέπεη απηέο λα 

βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ γξαπηά. Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

θαζνξίδνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα 

θάζε έλα απφ ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε. Σα ζηειέρε απηά ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε βάζε 

ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Σφζν νη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη 

πξφζιεςεο, φζν θαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ  ζα πξέπεη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απαηηείηαη λα δηαηεξεί ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ κέζσ ηεο 

δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ε νπνία απαηηείηαη λα δίλεη έκθαζε ζε λένπο θηλδχλνπο θαη ζηελ 

αλάπηπμε βειηησκέλσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε θαη 

ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα 

πξέπεη λα απνδεκηψλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκπινθή ηνπο θαη ηελ 

επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη δηνηθήζεηο 

ησλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηελ 

δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη παξακέηξσλ θηλδχλσλ, φπσο θαη ηεο αληίζηνηρεο 

αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνηείλνπκε ηελ 

πξφβιεςε απφ ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο 
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εμσηεξηθψλ – εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ
20

.  

Σα θξηηήξηα γηα πξναγσγή θαη εμέιημε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη 

κε ζαθήλεηα, ελψ ηα θίλεηξα κε κνξθή ακνηβψλ – παξνρψλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο γηα θάζε θξίζηκε ζέζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ν νξγαληζκφο θάλεη επηινγή 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο πεξηνδηθά ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο απηήο.  

Δπίζεο, ζε φηη αθνξά πνιχ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ εθζέζεηο αλαθνξηθά κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ ειέγρνπ – παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηνίθεζε λα αλαιακβάλεη 

θαηάιιειεο δξάζεηο. 

Οη επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαηεξνχλ ζηηο ηάμεηο 

ηνπο θαιήο πνηφηεηαο πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο θαη εηδηθά ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε πεξηνδηθά ζα πξέπεη λα 

πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζιήςεσλ, πξναγσγψλ θαη δηαηήξεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ φζν θαη ησλ πξαθηηθψλ απνδεκίσζεο. Οη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

ζηε βάζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ (βειηησκέλσλ) δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηνπ 

θηλδχλνπ (νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ). ινη νη ζεκαληηθνί γηα ην ζχλνιν ελφο νξγαληζκνχ θίλδπλνη ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη κέζσ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε (αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ) θαη λα ζπγθξίλνληαη κε ηα φξηα αλνρήο ησλ θηλδχλσλ 

έηζη φπσο απηά έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (Γ.. ή 

αξκφδηεο ππν-επηηξνπέο απηνχ).  

 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ λένη θίλδπλνη, ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη ζε εθαξκνγή 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ηφζν ε αλψηαηε δηνίθεζε, φζν θαη νη ππεχζπλνη ησλ 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη πεξηνδηθά λα αμηνινγνχλ ηηο αιιαγέο 

ηφζν ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ - κε ηε ρξήζε ηερληθψλ φπσο ε αλάιπζε βηνκεραλίαο, ε 

αλάιπζε αγνξάο, ε αλάιπζε αληαγσληζκνχ – φζν θαη ηηο επηκέξνπο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

Πξνθεηκέλνπ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ κπνξεί λα θαζηεξψλεη θαη ρξεζηκνπνηεί πξφηππα κέηξεζεο ηεο 

                                                           
20

 ιεο νη κεγάιεο Διεγθηηθέο – πκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. 
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απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

πτνζεηήζεη ηα θαησηέξσ κέηξα: 

 Σε ζχλδεζε θαζνξηζκέλσλ πξνηχπσλ κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

 Σε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηελ αλάιπζε απηψλ. 

 Σελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Σελ αλαθνξά ελδερφκελσλ δηαθσληψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζηα αλψηαηα ζηειέρε ή ζρεηηθέο επηηξνπέο ηεο δηνίθεζεο γηα επίιπζε θαη ηέινο 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ή κε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

 

Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα αλαιακβάλεη ηελ θαηάιιειε δξάζε αλάινγα κε 

ηα απνηειέζκαηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί. Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη απηφ απαηηείηαη ε νξγάλσζε ηνπ θαηάιιεινπ 

πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο επαξθνχο παξαθνινχζεζεο 

γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ ζα αληινχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο - Παξαθνινχζεζεο Κηλδχλσλ, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ κειέηε ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ.  

Οη αλψηεξνη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο θαη κε θηλδχλνπο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Ζ δε δηνίθεζε  ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο ηφζν γηα ηελ επηζπκεηή κεγέζπλζε ηεο επηρείξεζεο, 

φζν θαη ηελ επηζπκεηή θεξδνθνξία. 

Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

θεξδνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχλ, θαζψο επίζεο θαη λα δηελεξγνχλ 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα ζε 

ζρέζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα απνηειέζκαηα. Πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν απνηεινχλ νη 

πξνυπνινγηζκνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηφρσλ ηνπο.  

Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε δηνίθεζε λα αλαιχεη ηε ζπκβνιή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηελ θεξδνθνξία ηεο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ κεηαβνιψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε 

απηή. Δπίζεο, νη νξγαληζκνί απαηηείηαη λα δηελεξγνχλ κεηξήζεηο απφδνζεο ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα κέηξεζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη ρξφλνπ. 

Οη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ αμηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ νξγαληζκνχ ζπλνιηθά. Ζ δε δηνίθεζε ζα 

πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ θαηάιιειε δξάζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ηεο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ειέγρσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο αλαπηχζζνληαη γηα απηφ ην ιφγν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία θαηακεξηζκνχ 

πφξσλ, ε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο, ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε 
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ηνπο κεηφρνπο θαη άιια. Ο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο είλαη λα εμαθξηβσζεί 

εάλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ιεηηνπξγνχλ φπσο αλακέλεηαη. 

Θεσξείηαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ 

πέξαλ ησλ νπνίσλ δελ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη δεζκεχζεηο παξά κφλν απφ ηα αλψηαηα 

φξγαλα δηνίθεζεο (φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη αλψηαηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε) Έηζη, γηα παξάδεηγκα επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ παξαθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα φξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη πεξηνδηθά λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ θηλδχλσλ. Σα αλψηαηα θπξίσο ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απηά πνπ 

επηθνηλσλνχλ ζπλερψο κε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. Σφζν ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, φζν θαη ηα 

ππφινηπα ζηειέρε ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ επζχλε ηνπο σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα κεησζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη πην 

ζεκαληηθνί απφ απηνχο ζε απνδεθηά επίπεδα.  

Σν πξνθίι θηλδχλνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο απνηειεί θαιή πξαθηηθή ζηελ ζχγρξνλε 

επηρείξεζε λα ζπγθξίλεηαη κε απηφ ησλ νκνεηδψλ νξγαληζκψλ (Benchmarking), ηδίσο δε κε 

απηφ ησλ αληαγσληζηψλ ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ, φζν θαη γηα ηελ αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ νμχηαην αληαγσληζκφ 

ηφζν ζε πνζνηηθνχο, φζν θαη ζε πνηνηηθνχο παξάγνληεο. Καιή πξαθηηθή επίζεο απνηειεί ε 

ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη δχλαληαη λα δηελεξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθφ Benchmarking εηδηθά εάλ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινληα αληαγσληζηηθψλ 

εηαηξεηψλ ψζηε λα πηνζεηνχληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Οη ππεχζπλνη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ-ζπζρεηίζεσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, θαζψο επίζεο λα 

επηθνηλσλνχλ θαη κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θηλδχλνπο πνπ είλαη θνηλνί γηα φιν ηνλ 

νξγαληζκφ. Έηζη, ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη: 

 

 Να ζπγθξίλεηαη κε ηα θιαδηθά πξφηππα θαη ηηο «βέιηηζηεο πξαθηηθέο» (εληφο ή εθηφο 

θιάδνπ). 

 Να ζπγθξίλεηαη εζσηεξηθά κε άιιεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη δηεπζπληέο ηεο επηρείξεζεο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζα 

πξέπεη λα δηελεξγνχλ πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο (κειέηεο, ζπλαληήζεηο θαη άιια) θαη λα 

αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ζηα αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη απφ ζρεηηθέο εθηηκήζεηο 

θηλδχλνπ ηφζν απφ πάλσ, φζν απφ θάησ θαη λα εγθξίλνληαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα εθηίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηε κνλάδα, ηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε 

ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ηφζν νη 
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λφκνη, φζν θαη ινηπέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο έρνπλ γίλεη πνιχ απζηεξέο φζνλ αθνξά ηελ 

απαηηνχκελε δηαθάλεηα ζηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ, ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηνπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηα 

απαηηνχκελα κε εμσηεξηθά φξγαλα ειέγρνπ φπσο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο (γηα ηηο ηξάπεδεο), ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο). 

Γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απαηηείηαη ε θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθνκίζεη ν νξγαληζκφο απφ ηελ κέρξη ηψξα 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ θαηάιιειε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

νιφθιεξε ηελ δηνηθεηηθή ππξακίδα ηεο επηρείξεζεο.  

Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ απφδνζε ηνπο, ελδερφκελεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ζρεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο δηαρείξηζεο ηνπο, ηηο ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ηηο αιιεινεμαξηψκελεο δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη 

ηηο ινηπέο εκπιεθφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ ζχγρξνλε επηρείξεζε απαηηείηαη λα δηαθαηέρεηαη απφ θηινζνθία ζπλερνχο βειηίσζεο, 

κέξνο ηεο νπνίαο ζα είλαη ε θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ν έιεγρνο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ε κέηξεζε ησλ αλνρψλ ηνπ θηλδχλνπ 

ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηελ αλνρή ή ηηο αδπλακίεο δηαρείξηζεο ηνπο ψζηε λα βειηηψλνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ θαη λα θαιχπηνληαη ηα ελδερφκελα θελά.  Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 

πξνηάζεσλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ.  

Σέινο, ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη επζχλεο πνπ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη 

απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε κε ηελ ρξήζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν 

θαλνληζκφο εμνπζηνδνηήζεσλ. Γηα κέζνπ απηψλ ζα πξέπεη λα εδξαηψλεηαη ε πεηζαξρία, ελψ ε 

δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ θαηάιιειε δξάζε αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλερνχο βειηίσζεο. 

 

4.9 ΥΔΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

ΜΔ ΣΟΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ ζρέζε ηεο κεζνδνινγίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. χκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ ή καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ (θαηάξηηζε 

βξαρππξφζεζκνπ ή καθξνπξφζεζκνπ πιάλνπ ειέγρνπ) νθείιεη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία ειέγρνπ) πνπ 

έρνπλ εγθαζηδξπζεί απφ απηήλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια. ε θακία 

πεξίπησζε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, 

παξά κφλν ζε αμηνιφγεζε απηνχ θαη ππνβνιή ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ βειηίσζεο ή 

αλαζεψξεζεο πξνο ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη ε θαζ‟ χιελ 

αξκφδηνη γηα ηελ αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Απηή αθξηβψο ε 
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δπλαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα επηζθνπεί ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο πξνζζέηεη αμία 

θαη θαηεπζχλεηαη πέξα απφ ηα φξηα κηαο απιήο επηζθφπεζεο ιεηηνπξγίαο ή ζπλαιιαθηηθνχ 

θχθινπ. 

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα εηαηξηθά ζθάλδαια θαη ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα εζηηάδεη θαη λα εληνπίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε. Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηνπο Selim θαη 

McNamee αθφκε θαη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

κέηξεζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ, παξά 

πξνβαίλνπλ ζε εληνπηζκφ θαη αλαθνξά κε αλαγλσξηζκέλσλ ή κε γλσζηψλ ζηελ δηνίθεζε 

θηλδχλσλ ψζηε ε ηειεπηαία λα ιακβάλεη έγθαηξα δηνξζσηηθή δξάζε. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εμαηηίαο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν θαιείηαη λα εξγαζηεί, θαζψο επίζεο θαη ε 

παξέκβαζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηεο δηνίθεζεο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. 

Πξνθεηκέλνπ ν Eζσηεξηθφο Έιεγρνο λα κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα αμηνινγήζεη 

επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα έρεη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή 

ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ηα 

επηκέξνπο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη επηκέξνπο πιάλα δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε καθξνπξφζεζκεο ή βξαρππξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο.  

Δθφζνλ απνθηεζεί θαιή γλψζε ησλ αλσηέξσ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ραξάζζεη ηελ δηθή ηνπ 

ζηξαηεγηθή θαη αλαπηχζζεη ην δηθφ ηνπ πιάλν θαη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ζε απηφ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε. Κάηη ην 

νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ε θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ 

δηαζέζηκσλ σξψλ ειέγρνπ ζηα επηκέξνπο ειεγθηηθά έξγα αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ απηά. Ζ επηηπρία ή φρη κηαο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θξίλεηαη απφ ηνλ 

αληηθεηκεληθφ εληνπηζκφ, αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή αλάινγσλ σξψλ ειέγρνπ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζρέζε ηνπ επηθεθαιή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(Chief Audit Executive) κε ηελ δηνίθεζε θαη φπνπ απηή πθίζηαηαη κε ηελ ππεξεζία 

Γηαρείξηζεο - Παξαθνινχζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Δηδηθά κε ηελ ηειεπηαία κπνξεί 

θαη ζα πξέπεη λα αληαιιάδεη απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ θαζψο απνηεινχλ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ.  

 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ζπλνςίδακε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί ηηο 

θαησηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδεη θαηάιιεια ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν κε εζηίαζε 

ζηνλ θίλδπλν: 

 

 Να ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
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 Να αλαπηχζζεη ην πιάλν ειέγρνπ ηνπ βάζεη ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο 

θηλδχλσλ θαη λα θαηαλέκεη ηηο δηαζέζηκεο ψξεο γηα έιεγρν αλάινγα. 

 Να επηζθνπεί ην ζηξαηεγηθφ θαη ην εηήζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ψζηε λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη ελδερφκελεο αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε 

θαη επνκέλσο λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην πιάλν ειέγρνπ ηνπ κε αιιαγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ φπνπ απαηηείηαη απηφ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο ειέγρνπ πνπ ζα εζηηάδνληαη ζηνλ θίλδπλν παξά ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη κφλν. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ γιψζζα ε νπνία ζα παξαπέκπεη ζε θηλδχλνπο ηεο 

επηρείξεζεο, παξά ζε κεκνλσκέλεο αδπλακίεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ – δηθιείδσλ 

αζθαιείαο πνπ έρνπλ εγθαζηδξπζεί απφ ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 
 

 

 

Δθηίκεζε θαη Αμηνιόγεζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Κηλδύλσλ – Γηάθξηζε ξόισλ 

Γηνίθεζεο θαη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Έιεγρνη κε εζηίαζε ζηνλ Κίλδπλν) 
 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο. Δπίζεο, ζα πξνβνχκε ζε 

δηάθξηζε ησλ ξφισλ Γηνίθεζεο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη νη δχν πξνβαίλνπλ ηφζν 

ζε εθηηκήζεηο, φζν θαη αμηνινγήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ κε απνηέιεζκα ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο λα κπεξδεχνληαη νη ξφινη ηνπο.  

 

Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ απνηειεί απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ 

πνπ βαζίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζε απηνχο. Δηδηθά γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ε 

αμηνιφγεζε θηλδχλσλ απνηειεί ίζσο ηελ ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, 

θαζψο επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάξηηζε ηφζν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ (ζπλήζσο 

ηξηεηνχο), φζν θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ πιάλνπ ειέγρνπ (εηήζηνπ). Άιισζηε, ην ίδην ην 

πιάλν ειέγρνπ ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε θάζε ζσζηά νξγαλσκέλε επηρείξεζε 

ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο (Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην) ή ζε αθφκε θαιχηεξε πεξίπησζε ζε αλεμάξηεηε ππν-επηηξνπή απηνχ (Δπηηξνπή 

Διέγρνπ). Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο είλαη φηη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο ε Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αληί ηεο δηνίθεζεο, πξαγκαηνπνηεί φκσο ηελ δηθή ηεο αμηνιφγεζε 

θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίδεη ην πιάλν ειέγρνπ ηεο. Δληνχηνηο, ε αμηνιφγεζε απφ 

κέξνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα είλαη απνθνκκέλε απφ απηή ηεο δηνίθεζεο, αιιά 

λα ηελ ιακβάλεη ππφςε. 

  

Πξνθεηκέλνπ ε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ λα δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά ε αλαγλψξηζε θαη 

θαηαγξαθή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη παξακέηξσλ θηλδχλνπ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε νπνία θαη ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαη ζα 

πξνζδηνξίδεη ην πξνθίι θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο. Σν ακέζσο επφκελν βήκα πνπ θαιείηαη λα 

εθηειέζεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ ε 

νπνίνη ζπληζηνχλ ην πξνθίι ηεο βαζκνινγψληαο ηνπο θαη ηεξαξρψληαο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη απηή. χκθσλα κε ην κνληέιν ERM (2004), θάζε επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί επαξθψο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη θαηαγξάθεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα 

θάζε ιεηηνπξγία, δξαζηεξηφηεηα, ζπγαηξηθή εηαηξεία, επηρεηξεζηαθή κνλάδα, θαηαζηήκαηα 

θαη άιια θαη λα ζπλδέεη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζε πξνγελέζηεξε θάζε θηλδχλνπο κε θάζε 

έλαλ απφ απηνχο, θαζψο είλαη ινγηθφ θαη ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία θαηεγνξία 

ή παξάκεηξνο θηλδχλνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. 

Με απηή ηελ ζεσξία ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηάθνξεο εθαξκνζκέλεο θαη κε 

κεζνδνινγίεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ.  

 

Δπίζεο, νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο έρνπλ αλαπηχμεη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ βαζηζκέλεο ζηελ ινγηθή φηη νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη θαη 

ελεξγνχλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ – θαηαγεγξακκέλσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη απεηινχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, ηεξαξρνχληαη, βαζκνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη αλάινγα κε 

ηελ επηζπκία ηεο δηνίθεζεο. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηεινχλ νη δηθιείδεο αζθαιείαο – ζεκεία 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ εγθαζηδξχζεη νη νξγαληζκνί θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ή 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ θαη απηφ δηφηη ε χπαξμε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ βαζκνινγία ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ 

θηλδχλνπ (residual risk).   

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο εθείλν πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη 

κπνξεί ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ε πιεηνλφηεηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ 

ζηφρσλ, θάηη ηέηνην φκσο δελ ηζρχεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηελ Διιάδα 

πεξηνξίδεηαη ζε ζπλαληήζεηο θαη ζρεηηθέο κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο ζπδεηήζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ή ζε ζπδεηήζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ ππν-επηηξνπψλ απηνχ θπξίσο ζε ηξάπεδεο θαη άιιεο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή αθφκε θαη θαζφινπ ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε θπξίσο φηαλ έρνπκε λα 

θάλνπκε κε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο φπνπ ε εμνπζία ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ή 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αλζξψπσλ νη νπνίνη απνθαζίδνπλ γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

κε δηθά ηνπο θαη φρη κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

 

Γηαηί φκσο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ;  

 

H θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ απνηειεί ρξήζηκε ελέξγεηα γηαηί βάζεη απηψλ 

φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη γίλεηαη επθνιφηεξα ε ζχλδεζε κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ νη νπνίεο κπνξεί λα κελ ιακβάλνληαλ ππφςε. Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

μερσξηζηή βαξχηεηα ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο αλάινγα κε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη κε 

απηφ ην ζθεπηηθφ λα γίλεηαη αλαιφγνπ ηχπνπ βαζκνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ 

φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπο. Eθείλν πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο επηρεηξήζεηο (εηδηθά ζηηο 

ειιεληθέο) είλαη νη ζηφρνη λα κελ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ εχθνια θαζψο ζα πξέπεη λα 

αληινχληαη απφ έγγξαθα φπσο ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ηα επηκέξνπο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα, νη 

πξνυπνινγηζκνί, πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιια ρσξίο λα ζπιιέγνληαη θαη λα 

θαηαγξάθνληαη βάζεη κηαο νκνηφκνξθεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, λα αλαθέξνπκε φηη νη ζηφρνη παξά ηηο 
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νκνηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλήζσο δηαθέξνπλ 

ζεακαηηθά απφ θιάδν ζε θιάδν.  

Πηζαλά αίηηα πνπ ζπκβαίλεη απηφ πεξηιακβάλνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

αμηνινγνχκελεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ην αλ θαη θαηά πφζν είλαη απζηεξφ ην 

λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη δελ 

επεξεάδεηαη άκεζα ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ απηφ. 

 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ αθνινπζεί ε ζπζρέηηζε ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη παξακέηξνπο θηλδχλνπ. Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε είηε σο επθαηξία γηα βειηίσζε, είηε σο αβεβαηφηεηα, 

είηε σο αηχρεκα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο επθαηξίαο, ν θίλδπλνο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ 

αλακελφκελε απμεκέλε απφδνζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ αληίζηνηρε δεκία απηήο. Με απηά ηα 

δεδνκέλα ε αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί πνηνηηθά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θαη λα πνζνηηθνπνηεζεί ζε θάπνηεο άιιεο.  

 

Δάλ ε επηρείξεζε αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν απφ ηελ ζθνπηά ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ νξίσλ απνδνρήο 

θηλδχλνπ, φπσο επίζεο θαη ειάρηζησλ θξηηεξίσλ επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο ηεο ε εηαηξεία ζε θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο 

απαηηείηαη ε θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ) πνπ ζα 

πεξηνξίδνπλ απηή εληφο ζρεηηθψλ νξίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θίλδπλνο ιάβεη ζάξθα θαη 

νζηά θαη θαηαζηεί ζπγθεθξηκέλν αξλεηηθφ γεγνλφο γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ 

απαηηείηαη ε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αληίδξαζεο, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξνιεπηηθέο, παξά ζε θαηαζηαιηηθέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο απφ πιεπξάο επηρείξεζεο. 

Σέινο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί 

αλαπηχζζνπλ ζρεηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο – ζεκεία ειέγρνπ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

απηφ ηνλ ζθνπφ. Οη δηθιείδεο αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη απφ ραιαξέο έσο πνιχ απζηεξέο θαη 

δχλαληαη λα αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο είηε φηαλ απνηεινχλ επθαηξία, είηε φηαλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αβεβαηφηεηα, είηε φηαλ ζπλδένληαη κε άζρεκα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

ζπκβεί.  

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνχκε ζηελ δηάθξηζε ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ (Ηnherent risk) ζε ζρέζε κε 

ηνλ ππνιεηκκαηηθφ θίλδπλν (Residual risk) κηαο επηρείξεζεο είηε ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, είηε σο 

κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο, δξαζηεξηφηεηαο ή επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. Ο εγγελήο θίλδπλνο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ κε εκπινθή ηεο δηνίθεζεο δηα κέζνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ζρεηηθψλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο (κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ αξλεηηθψλ 

γεγνλφησλ), ελψ ν ππνιεηκκαηηθφο θίλδπλνο πξνζδηνξίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ δηα κέζνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ), πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη επίδξαζεο πηζαλψλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ - θηλδχλσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί θαιή πξαθηηθή λα μεθηλάεη απφ ηνπο ελππάξρνληεο 

θηλδχλνπο (Ηnherent risks) θαη απφ ηα επθνιφηεξα πξνβιέςηκα γεγνλφηα θαη λα 

νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ππνιεηκκαηηθνχο θηλδχλνπο (Residual risks) θαη ηα πην δχζθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ γεγνλφηα.  
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ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ βάζεη 

ηνπ αληίθηππνπ πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ εθφζνλ ζπκβνχλ 

θαη αθεηέξνπ βάζεη ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ βάζεη 

ηνπ αληίθηππνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο πνπ έρνπλ λα ζπκβνχλ επηηξέπεη ηελ γξαθηθή ηνπο 

απεηθφληζε ζε ζρεηηθφ ράξηε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ δηνίθεζε, 

φζν θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ εζηίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηά ηελ άπνςε ηνπο 

θηλδχλσλ. Ζ δηνίθεζε αλάινγα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο κπνξεί λα εζηηάδεη θαη λα εγθαζηζηά 

απζηεξέο δηθιείδεο αζθαιείαο γηα παξάδεηγκα ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειή πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ κε πςειφ αληίθηππν ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ γηα παξάδεηγκα 

κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή πηζαλφηεηα 

λα ζπκβνχλ αιιά έρνπλ πςειφ αληίθηππν, ή πςειή πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ – ρακειφ 

αληίθηππν. 

 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηνπο δηθνχο ηνπ 

ζθνπνχο – θαηάξηηζε ηνπ πιάλνπ ειέγρνπ (ή αθφκα θαη απφ ηελ δηνίθεζε), νη θίλδπλνη 

κπνξεί λα αμηνινγνχληαη ελδεηθηηθά σο ζεκαληηθνί, πςεινί, κεζαίνη θαη ρακειήο βαξχηεηαο, 

θαζψο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία πξνζδίδεη ραξαθηεξηζκφ αμηνιφγεζεο (ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππνθεηκεληθφ ραξαθηεξηζκφ πνπ κπνξεί φκσο λα βαζίδεηαη ζε 

αληηθεηκεληθά γεγνλφηα). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ζπρλφηεηα ζπκπεξίιεςεο ηνπο ζην καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν 

πιάλν ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.   

Ζ αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ ζχγρξνλε επηρείξεζε ζπλήζσο δηελεξγείηαη 

δηα κέζνπ ζπλεληεχμεσλ θαη ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ 

αλαγλψξηζε απηψλ, φζν θαη ηελ ηεξάξρεζε θαη βαζκνιφγεζε ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. 

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
21

. ε απηφ ην 

ζεκείν ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο κεζνδνινγίαο Control Risk 

Self Assessment (CRSA) ζηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. Γελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο κίαο θαη κνλαδηθήο κεζνδνινγίαο, αιιά απηφ πνπ ζπλήζσο 

ζπκβαίλεη είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ κεζφδσλ φπσο απηέο ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε αλσηέξσ. Δπίζεο, εθείλν πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε είλαη φηη ελψ 

κπνξεί ε αμηνιφγεζε κηαο ιεηηνπξγίαο, δηαδηθαζίαο, ή δξαζηεξηφηεηαο λα κελ θαηαιήγεη ζε 

ζεκαληηθέο αδπλακίεο ή απμεκέλνπο θηλδχλνπο, εληνχηνηο ην άζξνηζκα ή αθφκε ε ζπζρέηηζε 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, 

δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα.  

 

Πέξαλ ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, ε δηνίθεζε κπνξεί λα εθαξκφδεη θαη λα 

πεηξακαηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ζελαξίσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (Stress tests) παξαδείγκαηνο 

ράξε ζηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ή ζηελ Γηεχζπλζε Πηζησηηθνχ Διέγρνπ κηαο 

ηξάπεδαο. Άιια εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ απνηεινχλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα δηαγλσζηηθήο κειέηεο, εξσηεκαηνιφγηα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δηαγξάκκαηα ξνήο ζην Microsoft Visio ή ζε άιια κεραλνγξαθηθά 

                                                           
21
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πξνγξάκκαηα, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θηλδχλσλ νη νπνίεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ βάζεηο θηλδχλσλ, παξακέηξνπο θηλδχλσλ, νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη άιια 

πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ, 

απεπζείαο πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ή πξνγξάκκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ψζηε λα δχλαηαη ε δηελέξγεηα άληιεζεο δεδνκέλσλ κε ηνλ αληηθεηκεληθφηεξν 

ηξφπν, θαη ινηπέο ειεγθηηθέο θαη δηα-δηθηπαθέο εθαξκνγέο. 

 

Καηά ηελ γλψκε καο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ απνηειεί ε 

κε αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ή παξακέηξσλ θηλδχλνπ, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζηνηρα κε απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε θαη 

κε πιήξε ζπκπεξίιεςε ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ απφ πιεπξάο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη 

ζεκαληηθνί θίλδπλνη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ζην ζχλνιν 

ηνπο ζρεδφλ νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο βάζεη ηεο νπνίαο ν θίλδπλνο αλαγλσξίδεηαη απφ 

ηελ ζθνπηά ηνπ κεγέζνπο, ηνπ είδνπο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζεκαληηθφηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεγάιεο 

αμίαο ελφο νξγαληζκνχ, δειαδή αλαθεξφκαζηε ζηελ γλσζηή ζε φινπο ηνπο ειεγθηέο έλλνηα 

ηνπ Μateriality.  

 

Μία αθφκε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Business Analysis Framework), φπνπ ε δηνίθεζε θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

αμηνινγνχλ ηνλ θίλδπλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηρείξεζε δηα κέζνπ ηεο αμηνιφγεζεο 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, λνκνζεηηθνχο, αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο πειάηεο θαη άιια. Ζ κέζνδνο ησλ ζελαξίσλ απεηιψλ 

ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηελ ππνζεηηθή αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαηαζηξνθψλ ή άιισλ 

ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ θπξίσο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θηλδχλνπο ρακειήο πηζαλφηεηαο – 

πςειήο αξλεηηθήο επίδξαζεο (φπσο ζεηζκνχο θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο). 

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ κηαο 

ζπλνιηθήο βαζκνιφγεζεο θηλδχλσλ κε ηελ ζχλδεζε ηεο θάζε εξψηεζεο κε δηαθνξεηηθή 

βαζκνινγία θηλδχλνπ πνπ αζξνηζηηθά ζα παξνπζηάδεη ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ηεο 

επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο ή δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ην καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν 

πιάλν ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ είηε δηελεξγείηαη απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, 

είηε δηελεξγείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη ζηφρνπο 

(θαηάξηηζε πιάλνπ ειέγρνπ) βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ θηλδχλνπ νη νπνίνη ζην ζχλνιν ηνπο θαη αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία 

πνπ ιακβάλνπλ πξνζδηνξίδνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε 
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ρξήζε απφ κηα επηρείξεζε κφλν απηψλ, θαζψο νη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη δπλακηθνί θαη 

εχθνια κεηαβάιινληαη. 

 

Έηζη, ελδεηθηηθά παξάκεηξνη θηλδχλνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο: 

 

 Πνηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Πνηφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο. 

 Μέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο ή δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σειεπηαίνο Έιεγρνο απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ηεο επηρείξεζεο ή απφ άιιoπο 

επνπηηθνχο θνξείο (φπσο Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, Δμσηεξηθνί Διεγθηέο, Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη άιια) 

 Αιιαγέο ζηα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο. 

 Αιιαγέο ζηα Λνγηζηηθά πζηήκαηα. 

 Πνιππινθφηεηα ησλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Γπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Πξφζθαηεο αιιαγέο ζε θξίζηκν πξνζσπηθφ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. 

 Πνιηηηθνί παξάκεηξνη. 

 Απφζηαζε απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

 Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ θαη άιια. 

 

Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ παξακέηξνπο ζα θαηαιήμεη ζε κηα 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ ειέγρνπ 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο πεξηνρέο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα, αιιά θαη 

ζηηο ινηπέο πεξηνρέο σο επφκελε πξνηεξαηφηεηα. 

 

ηελ κελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ε ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ απαηηεί κεηαγελέζηεξε αλάιπζε απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ή 

επηηξνπέο ηεο εηαηξείαο, ελψ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ δηα κέζνπ Workshops (ε νπνία 

απνηειεί θαη ηελ πην δχζθνιε θαη αθξηβή ιχζε) απαηηείηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη ε απαίηεζε γηα ζπλάληεζε ζεκαληηθψλ αλψηαησλ θαη 

αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, γεγνλφο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηάιιειε αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ εθφζνλ ζα απαηηείηαη δέζκεπζε θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο.  

 

Γεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηέηνηεο ζπλαληήζεηο ηα αλψηαηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη ε επέλδπζε ζε θαηάιιειε ηερλνινγία ή 

κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο (γηα παξάδεηγκα αξθεηέο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ ή 

ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ ηέηνηα ηερλνγλσζία) νη νπνίεο ζα πεξηνξίζνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν δηάζεζεο απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Σα κεραλνγξαθηθά 

απηά εξγαιεία ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο απφςεσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ Βrainstorming, ζπιινγή ζηνηρείσλ, θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπζρεηηζκφ ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη κε θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, θαζψο επίζεο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ν ζπληνληζκφο 

ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ απφ έλαλ αλεμάξηεην πξνο ηελ επηρείξεζε ζχκβνπιν ή αθφκε θαη 

απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ κπνξεί λα παίμεη ξφιν ζπληνληζηή ζην 

Workshop, ρσξίο βεβαίσο λα ζπκκεηέρεη πξνθεηκέλνπ  λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. 

 

Σέινο, ζα νινθιεξψζνπκε κε ηελ ζχλνςε ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εθηίκεζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ: 
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1. Καζνξηζκφο ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι θηλδχλνπ απφ ηελ επηρείξεζε. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι θηλδχλνπ βάζεη ηνπ ελππάξρνληνο ή ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ θηλδχλνπ (Residual risk). 

3. Καζνξηζκφο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ – πιαηζίσλ ηεο επηζπκίαο (Risk Appetite) θαη 

ηεο αλνρήο ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ (Risk Tolerance) . 

4. Αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη αλαγλψξηζε 

ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζηα ζπζηήκαηα ή / θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

5. πιινγή θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο θαη παξακέηξνπο 

θηλδχλνπ (Risk categories and Risk factors). 

 

6. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν 

γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο, θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ ειέγρνπ αλάινγα κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

H ζπλνιηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ απνηειεί βέιηηζηε 

πξαθηηθή λα δεκνζηεχεηαη ζην εηήζην δειηίν πξνο ηνπο κεηφρνπο, φπσο επίζεο θαη ε έθθξαζε 

γλψκεο γηα ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.  

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά πξφζθαηα εθδφζεθε θείκελν δηαβνχιεπζεο ην νπνίν έιαβε 

ππφςε ηνπ ηηο απνθξίζεηο δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο επελδπηψλ, εηαηξεηψλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη ηλζηηηνχησλ θαη 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη επηζπκεηή ε πηνζέηεζε θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ φπσο 

απηψλ ηνπ Sarbanes – Oxley, εληνχηνηο ε πιεηνςεθία ησλ αλσηέξσ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ πην ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

επαξθή νξηζκφ ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ θαη ην χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

 

CONTROL RISK SELF ASSESSMENT (CRSA) ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ – Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 

ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ κε κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο έρεη θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ 

αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηνηθήζεσλ, έηζη ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

 Γηάθνξεο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ηφζν ζηηο δηεζλείο, αιιά θαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. Ζ 

πην επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ 

είλαη γλσζηή κε ηελ νλνκαζία Control Risk Self Assessment (CRSA). Ζ αλσηέξσ κέζνδνο 

είλαη γλσζηή θαη κε ηελ νλνκαζία Control Self Assessment (CSA) θαη ηεο νπνίαο ε ηδέα 

πξνέξρεηαη απφ γλσζηή Καλαδηθή πνιπεζληθή πεηξειατθή εηαηξεία πνπ πξψηε 

ρξεζηκνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ απηήο σο απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο ηεο γηα 

κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε 

ζηελ κεηαθχιηζε ζεκαληηθνχ κέξνπο αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ 
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θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ ίδηα ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Πνηα είλαη φκσο ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ κεζνδνινγία απηή θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηεο; 

Σν CRSA απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίαο επηζθφπεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, φπσο επίζεο θαη 

επηζθφπεζεο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ) απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ, δηεπζχλζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ζπλζέηεη ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ (ΔΔ) ηεο επηρείξεζεο, ελψ δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα καζαίλνπλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα ΔΔ, 

ελψ ηαπηφρξνλα αλαιακβάλνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ.  

ηφρνο ηεο αλσηέξσ κεζνδνινγίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο δηθιείδσλ αζθαιείαο 

(ζεκείσλ ειέγρνπ) σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπο θαη θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο, 

αλαζεψξεζεο ή αθφκε θαη θαηάξγεζεο νξηζκέλσλ απφ απηψλ
22

. Δθείλν πνπ δηαθνξνπνηεί 

ηελ κεζνδνινγία CRSA απφ άιιεο παξφκνηεο ηερληθέο είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζε αλζξψπνπο-

ζηειέρε νξγαληζκψλ πνπ κπνξεί λα είλαη κέιε ηεο αλψηαηεο ή αλψηεξεο δηνίθεζεο ή απιά 

ζηειέρε θαη ζηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη λα απηφ-αμηνινγνχληαη, φπσο θαη λα 

αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηεζέληεο 

ζηφρνπο. H κεζνδνινγία CRSA πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζηειερψλ πνπ ζα είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ δηαρείξηζε θαη επηθνηλσλία ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ 

θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ή ηελ αλαζεψξεζε 

παιαηψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο κε ηελ βνήζεηα αλεμάξηεησλ νξγάλσλ φπσο ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο θαη ηειηθά ηελ κείσζε ησλ ειέγρσλ εμαηηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο CRSA. Σέινο, ην 

CRSA κπνξεί λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά ζηνλ νξγαληζκφ δηα κέζνπ ζπλαληήζεσλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, αλάιπζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ κε αλψηαηα θαη 

αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ πιένλ ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη κέζσ ηεο πξφζιεςεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ ή 

κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
23

. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο φπσο ε 

PricewaterhouseCoopers αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ κε 

παξάιιειε ρξήζε δπλακηθψλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ εθηίκεζεο θαη ππνινγηζκνχ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Δπίζεο, νη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε απηή ηε κέζνδν θξίλνληαη σο ζεκαληηθνί 

θξίθνη ζε απηή ηελ αιπζίδα, δεδνκέλνπ ηνπ φηη παξέρνπλ ηερλνγλσζία σο πξνο ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε εηζήγεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

                                                           
22

 Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε Hubbard, Larry. Certification in Control Self Assessment Study Guide. USA, 2006. 

 

23
 Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηα 

Control Risk Self Assessment Workshops θαζψο δελ ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ λα παίξλεη ζέζε πνπ λα εκπιέθεηαη κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα κελ 

δηαθπβεχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. Ο ηδαληθφο ξφινο πξέπεη λα είλαη απηφο ηνπ facilitator / coordinator ηεο 

δηαδηθαζίαο. 
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αληηκεηψπηζε απηψλ. Ζ κέζνδνο CRSA ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη είλαη ηδηαίηεξα 

απνδνηηθή εθφζνλ δηαζθαιίδεη ηελ απφιπηε αλεμαξηεζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζηζηψληαο ππεχζπλνπο ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ εηαηξεηψλ, ζπκκεηέρνληαο ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηελ εηζήγεζε βειηηψζεσλ. 

 

Σα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο CRSA ζύκθσλα κε ην Ιλζηηηνύην 

Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ιξιαλδίαο (1999) έρνπλ σο εμήο: 

 

 Ζ αλψηεξε δηνίθεζε εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο έλλνηεο ησλ θηλδχλσλ θαη δηθιείδσλ 

αζθαιείαο (ζεκείσλ ειέγρνπ), απνθηψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θνπιηνχξα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. Πιένλ νη δηνηθνχληεο γίλνληαη πην ππεχζπλνη ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε θαη 

βειηίσζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλφηεξεο επηζθνπήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη πέξαλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επηρείξεζε, αιιά αθφκε 

πην θξίζηκν ζεκείν είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα. 

 

 Οη φπνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα παξαθνινπζνχληαη ζην επίπεδν 

ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο, ελψ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο νη 

νπνίεο έρνπλ πην άκεζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ άξα θαη ησλ 

θηλδχλσλ ηνπο. Απηφ απνηειεί θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

κεζφδνπ CRSA απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ν 

νπνίνο ζπλήζσο δελ γλσξίδεη ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

πεξηνρψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ειέγρεη. 

 

 Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζθέςεηο απνηεινχλ ίζσο ηελ πιένλ πνιχηηκε πεγή 

πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο, ζηελ κεζνδνινγία CRSA εκπιέθνληαη φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, 

ελψ ελδπλακψλεηαη ε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε. Σέινο, ε ζχλδεζε ηεο κεζνδνινγίαο CRSA 

κε ηελ ζπλνιηθή κεζνδνινγία δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηνλ νξγαληζκφ 

κπνξεί λα απνβεί αξθεηά ρξήζηκε γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη λα κεηψζεη ηπρφλ επηθαιχςεηο 

παξφκνησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ CRSA βνεζάεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία θαζψο αηζζάλνληαη φηη ε άπνςε ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ελψ 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ε 

δηνίθεζε. 

 

 εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζνδνινγίαο CRSA απνηειεί ν ζπλδπαζκφο απφςεσλ 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, θαζψο επίζεο επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε 

δηαζπνξά θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ηφζν απφ, φζν θαη πξνο ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. 

πγθεθξηκέλα, επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, ησλ αληίζηνηρσλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο πνπ ηίζεληαη απφ απηή θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ θπθιψκαηνο. 
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Έηζη, επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ απφ 

φια ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ κεηνλεθηεκάησλ ή πεξηνξηζκώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

κεζνδνινγία CRSA κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα αθόινπζα: 

 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία ηεο κεζνδνινγίαο CRSA έγθεηηαη ζηελ ελδερφκελε δπζρέξεηα 

απφ κέξνπο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ δηαδηθαζία λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

βειηίσζε ή αιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ κεζνδνινγηψλ ή δηαδηθαζηψλ. 

 

 Δλδερνκέλσο λα ππάξμεη δπζρέξεηα ζηνλ εληνπηζκφ θαη αλαβάζκηζε δηα-ηκεκαηηθψλ 

έξγσλ, θαζψο νη κεζνδνινγίεο CRSA θαη CSA δίλνπλ έκθαζε θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ή ηκήκαηα.   

 

 Πξαγκαηνπνίεζε επηπξφζζεηεο εξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ είλαη δφθηκε θαη 

απνδνηηθή ε ζπλεξγαζία κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο νη νκάδεο 

εθαξκνγήο ηνπ CSA δελ πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο επάξθεηαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο 

(ηεζη επηβεβαίσζεο) κε απνηέιεζκα λα κελ εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

έηζη φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

 Απμεκέλν θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ελδερνκέλσο επηπξφζζεηε εξγαζία κε επηθαιχςεηο ζηηο 

εξγαζίεο ησλ δχν νκάδσλ αλαζεψξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (δειαδή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο νκάδαο CSA). 

 

 Τπάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ κε επαλειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο CSA θάηη πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

ζπκβεί ζε επαξθψο νξγαλσκέλεο θαη ζηειερσκέλεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπνπ 

νη επαλέιεγρνη απνηεινχλ απαξαίηεην κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΣΑΔΙ ΣΟΤ 

ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (Δ.Δ.) 

 

 
 

5.1 ΟΙ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Οη εμειίμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ησλ 

κεζφδσλ δηαρείξηζεο θαη πιεξνθφξεζεο, φπσο θαη ηεο δηαπίζησζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην κε θάζε έλλνηα πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο 

ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν καο βνεζά λα αλαθεξζνχκε ζην πεδίν απηψλ ησλ εμειίμεσλ ελψ 

παξάιιεια κπνξεί λα δεη θαλείο ην γεγνλφο απηφ ζαλ κηα ηζηνξηθή εμέιημε. 

 

 

5.2 ΟΙ ΣΔΛΔΤΣΑΙΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΙ Η.Π.Α. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη νξγαληζκνί έρνπλ αληηκεησπίζεη ηαρχηαηεο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο πεξηπινθφηεηαο, ησλ εθηεηακέλσλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Απηέο νη αιιαγέο έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία 

εθηεηακέλεο επθαηξίεο γηα ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιιεο νξγαλσζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη δεκηνπξγία άκεζσλ δεζκψλ αλαθνξάο κε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 

 

Σν 2007, ε Vo, παξνπζίαζε κηα ελδηαθέξνπζα αιιά αζπλήζηζηε ηδέα, ε νπνία αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δεδνκέλνπ ησλ ζεκαληηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξαξηήκαηνο 404 

(section 404) ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley (SOX). Με βάζε ηελ ηδέα απηή, νη ππάιιεινη ηεο 

εηαηξείαο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εζηθή ησλ αλψηαησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, αληηθαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απαίηεζε γηα αμηνιφγεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ινγηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο απφ απηά ηα ζηειέρε. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αλαθνξά ησλ ππαιιήισλ πεξί αδπλακίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αλαδεηθλχεη ε δηνίθεζε θαζίζηαηαη αλψλπκε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθάιπςε 

πνιιψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηα πξφηππα εγεζίαο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ζηελ 

πξνζσπηθή mδέζκεπζε απηψλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αθεξαηφηεηαο. 

Άιισζηε, ππνζηεξίδεηαη φηη, κέζσ ηεο πξφζβαζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

εθηειεζηηθή δξάζε ζε ζηεξεφηππε βάζε, θαηαλνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αλψηεξα 

ζηειέρε αληηιακβάλνληαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο απηήο, ηελ πίζηε ηνπο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο θαη ηνπο δνκηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ νη ίδηνη ζέζπηζαλ θαη εθάξκνζαλ, ηε θηινζνθία πνπ έρνπλ γηα ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηνπο ζηνπο ηνκείο ησλ 

πξνζσπηθψλ αληακνηβψλ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζεο εμνπζίαο θαη εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ. 

 

 

Βέβαηα, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία δελ απνηεινχλ εγγχεζε αιιά 

έλδεημε ηνπ βαζκνχ αθεξαηφηεηαο θαη εζηθήο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ελίζρπζεο 

απηψλ ησλ δπν αμηψλ ζε πεξηπηψζεηο πξνθιήζεσλ θαη άιισλ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ. Γη΄ απηφ 
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ην ιφγν, ππνγξακκίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

επξέσο επηρεηξεζηαθή βάζε, δειαδή λα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ησλ ππαιιήισλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο απφςεηο ηνπο, έηζη ψζηε:  

 

α)  λα βεβαηψλεηαη ε εμέηαζε ησλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

β) λα δηαρσξίδνληαη νη ηδηνζπγθξαζηαθέο απφςεηο απφ εθείλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζπλνιηθά.  

 

Πεξαηηέξσ, ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο, θαζηεξψλεηαη ε ρξήζε ελφο ηξίηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ην νπνίν ζα ζπληάζζεη ηηο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ, παξέρνληαο 

έηζη κηα πεξηεθηηθή θαη ακεξφιεπηε, απφ εζσηεξηθέο εκεξήζηεο δηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο, 

εθηίκεζε γηα ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα επηηχρεη ε 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη: 

 

α) ε εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ε αλσλπκία ησλ ππαιιήισλ,  

β) ε εηιηθξηλήο κειέηε θαη θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη  

γ) ην ζπγθξηηηθά κεησκέλν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ακθίβνιε ιφγσ ησλ εμήο δχν παξαγφλησλ:  

 

α) ηεο απξνζπκίαο ησλ ππαιιήισλ λα απνθαιχςνπλ κηα αλήζηθε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα λα κε βιάςνπλ ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη 

β) ηνπ επηπιένλ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ πξνυπνζέηεη ε έξεπλα θαη ν νπνίνο πξνθαιεί ηελ 

αληίδξαζε θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ ηνλ επσκίδνληαη. 

 

 

 

ηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο εμεηάδνληαη νη επηδξάζεηο πνπ έρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηε θχζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, φπσο είλαη νη 

ήδε ππάξρνληεο θαλνληζκνί, νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο, ε ειεγθηηθή θάιπςε, ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο, ε ζηξαηεγηθή αληίιεςε θαη γεληθφηεξα νη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

5.3 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

 

Πξηλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ SOX ζηηο Ζ.Π.Α. θαη παξφκνησλ λφκσλ 

ζε άιιεο ρψξεο, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έδηλαλ έκθαζε 

ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε. Παξάιιεια, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο δηελεξγνχζαλ ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο. Δληνχηνηο, νη επηρεηξήζεηο εμειίζζνληαη κε 

ζηφρν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηερλνινγηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

 

Σν ζχκθσλν SOX απνηειεί έλα λφκν πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 2002 πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρχζεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ πνπ είρε θινληζηεί απφ κηα ζεηξά ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ απφ εγρψξηνπο 
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νξγαληζκνχο. Πξσηνπφξνη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ν γεξνπζηαζηήο Paul Sarbanes θαη ν 

βνπιεπηήο Michael Oxley. Οιφθιεξν ην ζχκθσλν πεξηέρεη 11 ζπλνιηθά ελφηεηεο, κία εθ ησλ 

νπνίσλ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ ελψ αλαθνξέο γίλνληαη θαη 

γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξέρνπλ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ (Securities and Exchange Commission, SEC) λα 

πηνζεηήζεη θαηάιιεινπο θαλνληζκνχο έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην λέν απηφ λφκν. 

 

 

Σα θχξηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχκθσλν Sarbanes-Oxley θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

ηίζεληαη αθνξνχλ: 

 

1. Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ πξνηχπσλ γηα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ 

θαη ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ. 

2. Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο θαη λνκηθέο θπξψζεηο γηα 

ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Σελ εθαξκνγή λέσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

4. Σελ θαζηέξσζε λνκηθψλ θπξψζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζηειερψλ (whistle-blowers) 

πνπ απνθαιχπηνπλ παξαηππίεο, παξαλνκίεο θαη ζθεπσξίεο. 

5. Σε δεκηνπξγία ελφο ζπκβνπιίνπ παξαθνινχζεζεο, εμέηαζεο θαη εληνπηζκνχ ινγηζηηθψλ 

παξαιείςεσλ θαη ιαζψλ κε ηελ νλνκαζία Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB), ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηκέιεηα ηνπ SEC. Δπηπιένλ, ην ζπκβνχιην 

απηφ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο. 

 

 

ην ζχκθσλν, κέζσ ηνπ παξαξηήκαηνο 404, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε θαη 

ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. Αλαιπηηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ην έξγν ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη αζπκβίβαζην κε νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ππεξεζηψλ, είηε απηέο 

είλαη ινγηζηηθέο- ρξεκαηννηθνλνκηθέο είηε λνκηθέο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο, απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηεμαγσγή ειέγρνπ απφ κηα ειεγθηηθή εηαηξεία ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέινο ηεο ζπκκεηείρε ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη ηψξα είλαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα, 

απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ ειεγθηή γηα δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ πέληε ζπλερφκελσλ εηψλ, ελψ επηρεηξείηαη επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη ηα audit committees. 

 

 

Πεξαηηέξσ, ν λφκνο επηηξέπεη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα εμεηάδεη, λα ζεσξεί θαη λα 

ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη λα αμηνινγεί 

ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Με ηε ζπλεξγαζία 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη άκεζν 

νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία, αθνχ κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχκθσλν έδσζε λέα πλνή ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαζψο 

πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ επελδπηή θαη λα ζηεξίμεη ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην λφκν είλαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν κε απνδεδεηγκέλεο 

γλψζεηο νηθνλνκηθψλθαη ινγηζηηθήο, ην νπνίν ζα θξίλεη θαη ζα ςεθίδεη ην έξγν ησλ ειεγθηψλ. 
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Έλα κέινο ζεσξείηαη αλεμάξηεην φηαλ δε ιακβάλεη θάπνηα ακνηβή γηα ζπκβνπιεπηηθέο ή 

άιιεο ππεξεζίεο απφ ηελ εηαηξεία θαη δελ είλαη κέινο ζπγαηξηθήο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. 

 

Σειεηψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ SOX, ηνλίδεηαη φηη ην ζέκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο πξάμεο SOX, βξέζεθε ζην πξνζθήλην νπζηαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ ησλ 

θξαηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζσζηά νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο θαη είρε σο ζπλέπεηα ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν SOX έρεη δεκηνπξγήζεη απαηηήζεηο γηα έλα πην 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληεινχλ ζηε ζπκκφξθσζε 

ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο απαηηήζεηο γηα έιεγρν ηεθκεξίσζεο ησλ νπζησδψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Οη λέεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο έρνπλ απμήζεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ειέγρνπο ηεθκεξίσζεο θαη ζηνπο 

ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο, εξγαζία πνπ ζην παξειζφλ απνηεινχζε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Αθφκα, ε δεκηνπξγία ηνπ PCAOB είρε σο ζθνπφ λα αλακνξθψζεη 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ίδηα ηα ζπζηήκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Σέινο, ε ελαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά θαη δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηψλ, αχμεζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πεξηφξηζε ην 

δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο. 

 

 

 

5.4 ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ SOX ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

 

 

Ζ πξνθχπηνπζα εμέιημε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο είλαη κηα εξγαζία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Eληνχηνηο, ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή ηάζε 

ζε ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζπγθξηηηθά 

κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζθάλδαια. 

 

 

Ηδηαίηεξα, έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ λφκνπ SOX απνηειεί ε απνξξφθεζε πνιιψλ πφξσλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Μάιηζηα, ζε 

έξεπλα ηνπ 2006 δηαπηζηψζεθε φηη θαηά ην πξψην έηνο ζπκκφξθσζεο απαζρνιήζεθε ην 50% 

ησλ πφξσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπκκφξθσζε. Γειαδή, παξαηεξήζεθε 

κεηαηφπηζε πφξσλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπνπ απαηηνχληαη ηζρπξέο 

ηθαλφηεηεο εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο ζρεδίσλ ειέγρνπ. Δπίζεο, ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο κεηφρνπο. 

ε πεξίπησζε εθηξνπήο ησλ πφξσλ, ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα έρεη πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζπλεηζθνξάο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Μηα άιιε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 απφ ην ΗΗΑ UK & Ireland θαη 

ην KPMG θαη απεπζπλφηαλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ινγηζηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ έδξεπαλ ζηελ Ηξιαλδία. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ζπλερήο 

εμέιημε ησλ πξαθηηθψλ ινγηζηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Ηξιαλδία, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ πξσηνθαλή ξπζκηζηηθή αιιαγή θαη ηηο πςειέο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, 
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δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ επελδπηψλ θαη ησλ Αξρψλ ή 

ηεο θπβέξλεζεο. Ζ έξεπλα απηή έδεημε φηη πάλσ απφ ην 89% ησλ δηεπζπληψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχλ βαζηζκέλε ζε θίλδπλν κεζνδνινγία κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εηήζησλ πξνγξακκάησλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ηερληθή ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θαζηεξσκέλα Γηεζλή Πξφηππα ηνπ IIA.  

 

 

 

 

5.5 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ SOX 

 

Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί έρνπλ εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζπκκφξθσζεο κε ην SOX 404 

ην πξψην έηνο, αληί λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζπλερή θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία 

ζπκκφξθσζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη νξγαλσζηαθέο επζχλεο θαη ε δνκή ππνζηήξημεο 

κίαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο, φπσο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία θαη ε 

ηερλνινγία ππνζηήξημεο, δελ έρνπλ αθφκε εθαξκνζηεί. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πξψην έηνο ηεο ζπκκφξθσζεο. πσο ζπκπεξαίλεη θαη ε 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην 2005 ζε 171 αληηπξνζσπεπηηθέο εηαηξείεο ακεξηθαληθέο 

εηαηξείεο (Larry E. Rittenberg and Patricia K. Miller), ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη φηη 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη απνθιεηζηηθή επζχλε ζπκκφξθσζεο, ελψ ην 65% φηη έρεη επζχλε 

ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ έξεπλα δίλεηαη απάληεζε ζην 

εξψηεκα ηνπ κειινληηθνχ ξφινπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε 

ην 404. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εκθαλίδεηαη λα έρεη 

ζεκαληηθή εκπινθή ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε δηαδηθαζίεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ εηαηξεηψλ ζεσξεί ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

σο ηελ ππεχζπλε ιεηηνπξγία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο πνπ 

επηρεηξεί ε δηνίθεζε. Γεδνκέλνπ φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θέξεη επζχλε γηα λα βνεζήζεη ηε 

δηνίθεζε λα παξαθνινπζεί ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε δηαδηθαζία δηαθπβέξλεζεο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ, ην απνηέιεζκα απηφ δελ πξνθαιεί έθπιεμε. Αληηζέησο απηφ πνπ πξνθαιεί 

εληχπσζε είλαη φηη ην 23 % ησλ εηαηξεηψλ δε δηαθξίλεη ηέηνην ξφιν ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

 

Δπηπιένλ, ην 78% ησλ εηαηξεηψλ ζεσξεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε 

δηελέξγεηα ζπλερψλ ειέγρσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ εηήζηα πηζηνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηνπο εηδηθνχο γηα ειεγθηηθά ζέκαηα, ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θάηη θπζηνινγηθφ. χκθσλα κε ην λφκν ηνπ SΟΥ, ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε δηνίθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ζην βαζκφ πνπ 

δελ πιήηηεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα θαιχπηεη ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη νδεγίεο αλαγλσξίδνπλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ίζσο λα 

βνεζά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ, αιιά παξάιιεια ελδπλακψλεη ηελ 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο γηα έιεγρν. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα ζεσξεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε ειέγρνπ. 

 

Απηφ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ λα 

αλαζέζνπλ ηφζν ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο (28% ησλ 

εηαηξεηψλ), φζν θαη λα δηαηεξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ειέγρσλ (23% ησλ εηαηξεηψλ). Απηά 

ηα ζέκαηα θαίλεηαη φηη ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, 

ζηε έξεπλα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ κειινληηθνχ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δειαδή γηα ην εάλ ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ζηνπο 
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ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, ζηνπο ειέγρνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ζα είλαη δέζκηνο 

ηνπ SOX 404 θαη ησλ αλαγθψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο γηα εζηίαζε ζηηο 

δηθιείδεο ειέγρνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

 

 

Σα απνηειέζκαηα είλαη κπεξδεκέλα : νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηζπκνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ 

φγθν εξγαζίαο ηνπ 404 ηνπ λφκνπ SOX, αιιά δελ επηζπκνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο θαη ζπκβηβαζηηθνχο ειέγρνπο. Μεγαιχηεξε έκθαζε αλακέλεηαη λα δνζεί ζηνπο 

ειέγρνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ 

επίζεο ηε ζπλερή πξνζήισζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ηκήκα 404 ηνπ λφκνπ SOX, 

επνκέλσο παξεκπνδίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε άιισλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

 

 

Σν γαιιηθφ ηλζηηηνχην δηελέξγεζε κία έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ernst & Youngst, 

φπνπ θαη δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη πσο 

επηδξά ζηε κειινληηθή πνξεία ηνπ. Οη δχν θχξηνη λφκνη πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηηο γαιιηθέο 

εηαηξείεο απνηεινχλ ν Sarbanes - Oxley (SOX) θαη ν Loi de Securite Financier, νη νπνίνη 

πξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη απνξξνθνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο θαη 

ιηγφηεξν ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δηαζθαιίδεηαη απφ ηε δηπιή γξακκή αλαθνξάο, δειαδή ηφζν ζηελ 

ειεγθηηθή επηηξνπή, φζν θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή ελδηαθέξεηαη 

θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ζρεηηθά κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, 

γηα ηε ηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνλ 

Κψδηθα Ζζηθήο. ζνλ αθνξά ζηελ επάξθεηα πφξσλ παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

 

α) 2,85 εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλά 1000 εξγαδνκέλνπο,  

β) ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη 

παξακείλεη ζηαζεξφο, ελψ ζε άιιεο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε θαη  

γ) ε εηθφλα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δελ έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία ηξία έηε. 

O Tettamanzi (2003) πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε Ηηαιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη είλαη 

ιηγφηεξνη απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ή ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο. Αλ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είρε αξθεηφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ηφηε δηελεξγνχληαη θπξίσο ιεηηνπξγηθνί θαη 

δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη. Αληηζέησο, εάλ δεκηνπξγήζεθε πξφζθαηα, ηφηε θπξηαξρνχλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη. Πξνζθάησο νη πηo πνιινί πφξνη έρνπλ ζηξαθεί πξνο 

ιεηηνπξγηθνχο θαη. δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, θαη αλακέλεηαη ζην κέιινλ κεγαιχηεξε αχμεζε 

απηψλ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηνλ θψδηθα Cadbury. Αληίζηνηρα, ζηελ Ηηαιία ν Κψδηθαο Preda θαζνξίδεη 

ηελ εηζαγσγή θη βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 
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5.6 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΦΗ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ έρεη θαηαλνεζεί φηη νη ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηνπλ αμία 

ζηελ επηρείξεζε φηαλ απηέο επζπγξακκίδνληαη ζηξαηεγηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εθαξκνγή θαζίζηαηαη πην 

αλαγθαία εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα αληαγσληζκφ κεηαμχ ηθαλψλ επηρεηξήζεσλ. Δμαηηίαο 

ηεο απαίηεζεο ησλ κεηφρσλ γηα απμεκέλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε δηνίθεζε απαηηεί πην 

απηή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο .Ο Simons (2000) ζεσξεί φηη ν φξνο 

«αμία» εθιακβάλεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο σο ε ππνζηήξημε ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο θαζψο θαη ε ζηήξημε απηψλ πνπ θαινχληαη λα ηελ εθαξκφζνπλ. 

 

 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ γλψζεηο φζνλ 

αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο θχζε θαη ηνπο ζπλδέζκνπο φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο πεξηνρψλ. Ζ αθαδεκατθή θαηάξηηζε ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο, δηφηη ρσξίο ηελ απαηηνχκελε γλψζε ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

δπζλφεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ κεηφρσλ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ελ ηέιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ζ θαηαλφεζε φηη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο αμίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο 

απνηειεί ην θχξην κήλπκα ηεο εξγαζίαο ηνπ παγθφζκηνπ ζψκαηνο γλψζεο (Common Body Of 

Knowledge, 2006). Αθφκα, ζεκαληηθή είλαη ε αλαγλψξηζε φηη νη ζηφρνη ησλ ζχγρξνλσλ 

ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ησλ κεηφρσλ θαη φηη πξέπεη παξάιιεια απηνί νη ζηφρνη λα παξακείλνπλ 

αληηθεηκεληθνί θαη αλεμάξηεηνη. Έλα άιιν αμηνζεκείσην κήλπκα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη νη 

ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκπιέθνληαη 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

 

 

Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ζπκκφξθσζε ζε θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο (λφκνο 

SOX) απνξξφθεζε ηελ πξψηε ρξνληά πάλσ απφ ηνπο κηζνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα θιεηδί γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ˙ επαθφινπζα, πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο γηα ηε ζηήξημε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ νξγαλσζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. Μηα πξφηαζε είλαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα  

θκεηαιιεπηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία φπσο 

απνδεηθλχεηαη πξνζθέξνπλ ζπλερείο ειεγθηηθέο θαη ινγηζκηθέο θαηλνηνκίεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθηίκεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε ζσζηή θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ γηα παξνρή δηαβεβαηψζεσλ πεξί ηεο επάξθεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο απνηειεί κηα απνζαξξπληηθή εξγαζία γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Γη „ απηφ 

ην ιφγν νη έιεγρνη απαηηνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κεγάιν εχξνο 

ηθαλνηήησλ, ηζρπξή εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσζηαθφ 

επίπεδν κε ζηφρν ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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5.7 ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Οη πξννπηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα αλακέλνληαη ζεηηθέο θαη απηφ δηφηη 

δηαζέηνπκε σο ρψξα έλα ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην (Πξάμε Γηνηθεηή Σ.Δ. 2438/98, Αξρέο γηα 

ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, Απφθαζε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/2000, Νφκνο 

3016/2002). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, επεθηείλεηαη 

πιένλ θαη ζηηο κε εηζεγκέλεο ΓΔΚΟ (Νφκνο 3429/2005), ππάξρεη έλα δηεζλέο πιαίζην 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο (Basel II, Sarbanes-Oxley Act/2002, Δπξσπατθέο Οδεγίεο) ην νπνίν 

αλαδεηθλχεη θαη αλαβαζκίδεη ην ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηέινο παξαηεξείηαη κηα 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε ρψξα 

καο νη νπνίνη θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Παξαθάησ αλαιχεηαη 

εθηελέζηεξα ν Ν. 3016/2002 (ΦΔΚ 110/Α/2002) πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

Σν 2002 ςεθίζηεθε ν λφκνο 3016/2002, ν νπνίνο εηζάγεη εηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην αλψλπκεο εηαηξείεο. Γεληθφηεξα, ν λφκνο 

3016 απνηειεί ζηέξεν βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο πξνσζνχλ 

πεξαηηέξσ ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηελ εηαηξεία θαζψο θαη κε βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο. 

Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ έλαληη ηπρφλ αληίζεησλ 

επηδηψμεσλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ζέηνπλ 

αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνκεηφρσλ έλαληη ησλ 

κεγαινκεηφρσλ. 

 

Σα άξζξα 6 θαη 7 ζεζπίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ππεξεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θπζηθφ πξφζσπν 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ην νπνίν δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο θαη επνπηεχεηαη απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν βξίζθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 7 κε ηελ νπνία «δε μποπούν να οπιζθούν ωρ εζωηεπικοί ελεγκηέρ μέλη ηος διοικηηικού 

ζςμβοςλίος, διεςθςνηικά ζηελέση ηα οποία έσοςν και άλλερ εκηόρ ηος εζωηεπικού ελέγσος 

απμοδιόηηηερ ή ζςγγενείρ ηων παπαπάνω μέσπι και ηος δεύηεπος βαθμού εξ αίμαηορ ή εξ 

αγσιζηείαρ». Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είλαη αμηνζεκείσην φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

δηαηεξεί ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη λα δηεπζχλεη ην 

έξγν ηνπο ˙ ε δε δηνίθεζε νθείιεη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δπλαηφηεηά ηεο λα αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο 

ηπρφλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8. 

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ν λφκνο 3016/2002 είλαη πνιχ θνληά ζην πιαίζην ηνπ Κψδηθα Βέιηηζηεο 

πκπεξηθνξάο ηεο επηηξνπήο Gadbury, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ην 

1991. Απφ ηε θχζε ηνπ ν Κψδηθαο αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε 

πνιπκεηνρηθέο εηαηξείεο, φπσο θαηά θαλφλα είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηε Βξεηαλία θαη ζηηο 

Ζ.Π.Α. κεηαμχ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν 

Κψδηθαο λα κε δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο 
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κεηαμχ κεγαινκεηφρσλ θαη κηθξνκεηφρσλ πνπ απνηεινχλ ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο κε παξφκνην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. 

 

 

πλεπψο, ν λφκνο 3016/2002 παξφηη ρξήζηκνο, πηζαλψο λα ππάξμεη αλάγθε εκπινπηηζκνχ 

ηνπ ζην κέιινλ κε πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ζα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεγαινκεηφρσλ 

θαη κηθξνκεηφρσλ. Απηφ ζα είρε παξάιιεια σο επαθφινπζν λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφζθνξν 

θιίκα γηα επελδχζεηο απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο πνπ ζα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ-ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 

 

 
 

 

πσο νξίδεηαη θαη απφ ηα International Standards, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί κηα 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη 

αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα απζηεξή δηαδηθαζία, 

πνπ ζηνρεχεη ζην λα εθπιεξψζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο ζθνπνχο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο απνηηκψληαο θαη βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ (risk management) , ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ινηπφλ, σο ζχγρξνλν εξγαιείν δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πξνο φθεινο θαη ησλ 

κεηφρσλ αιιά θαη ησλ θνξέσλ-ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρνπλ λφκηκν ζπκθέξνλ απφ απηέο, 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ είλαη αμηφπηζηεο, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ρξεηάδεηαη λα αλαιακβάλεη ηε δηθή ηνπ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, απφ θνηλνχ κε ηε 

δηεχζπλζε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθξηβνχο επηπέδνπ ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο θαη κεηά 

λα εζηηαζηεί ζην πψο ε δηνίθεζε δηαζθαιίδεη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

ιεηηνπξγεί φπσο ήηαλ ε πξφζεζε ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη επαξθείο θαη ελζσκαησκέλεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη λα ζηεξηρζεί, 

φπνπ δπλαηφλ, ζηελ άπνςε ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ 

ειεγθηηθή εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη λα εθηειέζεη. ε έλα ιηγφηεξν ψξηκν πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νπνχ ε αλάζεζε κεκνλσκέλσλ θηλδχλσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, δηεξγαζίεο ή επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξεί ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ κέζα ζε θαζεκία απφ ηηο ειεγρφκελεο νληφηεηεο.  

 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο θηλδχλνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε 

εμ‟ αξρήο. Γε πξέπεη λα ππάξρεη παξέθθιηζε απφ ηνλ θχξην ζθνπφ. Δζηηάδνληαο ζε ειέγρνπο 

ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ πάλσ απφ ην απνδεθηφ επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ, θάπνηνη έιεγρνη πνπ 

πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ ζεκαληηθνί απφ ηε δηνίθεζε, κε ηελ λέα πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

εμαθαληζηνχλ. Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ε αλππαξμία ελφο 

πγηνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθέο γηα 

νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηελ αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηα ζηειέρε πνπ ηνλ δηνηθνχλ. 

 

 

Έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ απνηειεί φηη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο εξγάδνληαη ζηελά κε ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απηή 

ε ζηελή ζρέζε ίζσο λα απεηιήζεη ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δειαδή ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία. Γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ 

ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα έρνπλ απνηειεζκαηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο νκαδηθφηεηα θαη δηαρείξηζε ζρέζεσλ.  
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Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ηελ αθαδεκατθή έξεπλα ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

ηαλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηίεο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ βαζηά θαηαλφεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ηφηε ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη 

δηαζθαιίζεηο φηη νη κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επαξθείο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

θηλδχλνπ, φηη νη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη εληέιεη φηη νη νξγαλσζηαθνί 

ζηφρνη εθπιεξψλνληαη 

 

Παξάιιεια, ε αλεπαξθήο ζηειέρσζε εθπαίδεπζε θαη αλεμαξηεζία ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε 

ηεο ηθαλφηεηαο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα ηνπο 

επελδπηέο, ηηο ηξάπεδεο θαη θάζε κέξνο πνπ έρεη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξία. Ζ 

κε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ηηο εζηθέο αμίεο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ 

ειέγρνπ επάισην ζε δηαθζνξά θαη δνιηεχζεηο. Δπηπιένλ, αλαηξεί ηα νθέιε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Ζ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο απάηεο 

δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο, θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο, πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. 

 

Με ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απάηεο κεηψλνληαη ηα θφζηε θαη βειηηψλεηαη ε θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πηέδνληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο απάηεο. Ζ πηνζέηεζε πιαηζίσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο 

ην πιαίζην C.O.S.O. θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε 

ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ελ ηέιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ ελδερφκελνπ 

εηαηξηθήο απάηεο. 

 

 

εκαληηθή είλαη ε επηξξνή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ζπλερψλ ειέγρσλ. Οη ζπλερείο έιεγρνη 

ραξαθηεξίδνληαη απαξαίηεηνη αθνχ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο ελδπλάκσζεο ηεο 

επελδπηηθήο πίζηεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην λφκν ηνπ Sarbanes-Oxley, πνπ 

ππνβιήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. ππφ ην βάξνο ησλ απνθαιχςεσλ ησλ ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ, κε 

ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ κεραληζκψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνθαιψληαο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. πγθεθξηκέλα, νη 

αλάγθεο ζπκβηβαζκνχ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο 

κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δεκηνχξγεζαλ επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, ζηεξψληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ βαζηθψλ ηνπο 

αξκνδηνηήησλ. 

 

Σα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο ζηφρνπο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ια ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπιάρηζηνλ 

δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη θαη ελ γέλεη αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

απαηηείηαη λα δεζκεπηνχλ ζηηο επηηαγέο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηηο εζηθέο αμίεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ειέγρνπ αλζεθηηθφ 

ζηε δηαθζνξά θαη ηνλ θίλδπλν. 
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Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ζηα ζέκαηα ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

ην νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζεσξείηαη 

πιένλ απαξαίηεηνο γηα ηελ απνδνηηθή πνξεία κηαο επηρείξεζεο γηαηί είλαη απηφο πνπ ζα 

αλαιάβεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο.  

 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ Διιάδα ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Απηφ πνπ απνζαξξχλεη θπξίσο 

ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη αληηιήςεσλ. Με άιια ιφγηα, ε 

έιιεηςε ηθαλψλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηε ρξνλνβφξα λνκνζεζία εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

 

 

Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηηο εηζεγκέλεο θαη κε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη 

δελ έρνπλ αλαπηχμεη κέρξη ζήκεξα επίζεκεο πνιηηηθέο εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ηνπο Κηλδχλσλ. Οη πξνηάζεηο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζπζηεκαηηθέο πνιηηηθέο θαη κεζνδνινγίεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπο 

πγθεθξηκέλα, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ σο ηα αλψηαηα φξγαλα άζθεζεο 

δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο αλαγλψξηζεο, εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδχλσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρνπλ απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο ζα 

πξέπεη λα παξέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

πιεξνθφξεζε, εγγξάθσο θαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Οηηδήπνηε 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε κνξθή γξαπηήο αλαθνξάο ζα πξέπεη λα 

επεμεγείηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη θαηάιιεια απφ ηελ Γηνίθεζε. Σα αλψηαηα θαη αλψηεξα 

ζηειέρε απηήο ζα πξέπεη λα θέξνπλ επζχλε φζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπλ θαη 

ζα πξέπεη λα πινπνηνχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη λα αλαθέξνπλ 

ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελέρνπλ πεξηζζφηεξν ηνπ απνδεθηνχ απφ ηελ εηαηξεία θηλδχλνπ, 

ψζηε λα δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα ελδερφκελε δηνξζσηηθή δξάζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 

ε κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί φηη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη φηη πνιιά ζεκεία 

επηδέρνληαη βειηίσζε, ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ, λα 

κεησζνχλ νη θίλδπλνη ηεο επηρείξεζεο θαη λα δνζεί κεγαιχηεξε αμία ζηελ επηρείξεζε. 

 

Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζε 

κηθξφηεξεο εηαηξίεο θαζψο ζεσξείηαη φηη είλαη πξνο φθεινο ηφζν ηεο νηθνλνκηθέο πνξείαο ηεο 

ρψξαο φζν θαη ηεο εηθφλαο πξνο ηξίηνπο. Οη εηαηξίεο κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνζζέζνπλ κεγαιχηεξε αμία. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνθηήζνπλ δχλακε θαη ελδερνκέλσο ζα θαηαζηνχλ ηθαλέο λα 

αληιήζνπλ επθνιφηεξα πφξνπο γηα λέεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 

επέθηαζή ηνπο. 
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Ζ αλάγθε ηεο κειέηεο θαη ρξήζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο κέζν αλάιπζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ, εληνπίδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε 

ηνπηθφ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν εμαηξεηηθά ξεπζηφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί 

αζηαζείο ηζνξξνπίεο, φπνπ εληζρχνληαη νη απεηιέο θαη αδπλακίεο θαη απνδπλακψλνληαη ηα 

δπλαηά ζεκεία ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. ηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, ν ξφινο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο εξγαιείν - κέζν απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κε ηα 

αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, είλαη θαηαιπηηθφο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηνλ 

δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. ηα πιαίζηα απηά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

θαζίζηαηαη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζνξηζηηθφο 

ζηελ βησζηκφηεηα θαη επεκεξία ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. 

 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα γίλεη θαλεξή ε ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

νξηνζεηνχληαη ζηελ έιιεηςε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θξίζεθε ζθφπηκν σο πξψην ζηάδην 

ε παξάζεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δχν ελλνηψλ. 

Κνκβηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο είλαη φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο κε ηελ εθαξκνγή κνληέισλ αλάιπζεο θηλδχλσλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε θαη ζπλεπψο πξνζζέηεη αμία (add value) ζηελ ζχγρξνλε 

επηρείξεζε. πλέρεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο απηήο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη 

αθελφο, ε δεκηνπξγία πνζνηηθήο έξεπλαο ε νπνία ζα επηβεβαηψζεη ή ζα απνξξίςεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο θαη αθεηέξνπ, ε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε φζν ην 

δπλαηφλ πνζνηηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα είδε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

θηλδχλσλ. 

 

χκθσλα άιισζηε κε ηνπο Deloitte and Touche Tohmatsu (2000) ε λέα πξνζέγγηζε „έιεγρνο 

- δηαρείξηζε θηλδχλνπ‟ δεκηνπξγεί επθαηξίεο αιιά θαη πξνθιήζεηο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Δθείλνη πνπ ρεηξίδνληαη ηηο πξνθιήζεηο γξεγνξφηεξα θαη ρσξίο θφζηνο, ζα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Δθείλνη πνπ φρη, ζα αθεζνχλ πίζσ. Τπάξρεη 

αθφκα πνιιή δνπιεηά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ραίξεη ηεξάζηηαο ειπίδαο φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα μεπεξάζεη ηειηθά ηα παξφληα φξηα ηνπ θαη ζα ραξάμεη 

κηα λέα κειινληηθή πνξεία, θαιχηεξε θαη αληάμηα ηνπ αχξην. 
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