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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Μέζα απφ ηηο επφκελεο γξακκέο, θαη κε αθνξκή ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή», ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο θαη 

πεγαίεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή απηήο, Υαηδεγάγην Θσκά, γηα 

ηελ εηιηθξηλή θαη ακέξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηφζν απφ εζηθήο πιεπξάο 

φζν θαη απφ αθαδεκατθήο. 

Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Αθαδεκατθφ θαη Γηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ επηηπρή ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

πνπ είρακε φια απηά ηα ρξφληα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ κνπ, θαζψο θαη ηελ 

πιεζψξα  γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη επθαηξηψλ πνπ κνπ πξνζέθεξε. 

Οινθιεξψλνληαο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ θαη φινπο ηνπο θνληηλνχο κνπ αλζξψπνπο, πνπ βξίζθνληαλ δίπια κνπ 

φια απηά ηα ρξφληα θαη κε ζηήξηδαλ εζηθά θαη νηθνλνκηθά θαη κε ελζάξξπλαλ ζε θάζε 

κνπ πξνζπάζεηα, απνηειψληαο αξσγή θαη ζχκκαρν ησλ απνθάζεψλ κνπ. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, Greece and the whole world suffer from great economic, social and 

ethical crisis more than ever. The content of this written work refers to the effort to 

present the significance, the value and the importance of internal auditing and corporate 

governance in order to achieve enterprises their goals and be more competitive and vivid 

in the international competitive environment. The adoption of the internal control 

framework and corporate governance contributes to achieving business goals. The 

existence of a strong internal control and corporate governance capable of contributing 

significantly to prevent business fraud. The creation and adoption of a proper system of 

internal control, understanding the necessity of healthy corporate governance and staffing 

company with skilled, experienced and dedicated staff  is entirely a decision of the 

enterprises themselves. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 Οη  ξαγδαίεο  εμειίμεηο, φζνλ αθνξά ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη ηνλ 

παγθφζκην, ε ζπλερήο απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ,  νη ηδησηηθνπνηήζεηο, νη εμαγνξέο, 

νη επεθηάζεηο, αιιά θαη νη  ζπγρσλεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη αζηαζείο  θαη θξίζηκεο 

νηθνλνκηθέο  ζπλζήθεο,  ε  αλάπηπμε  λέσλ  αγνξψλ  ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε  αχμεζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

εγθιεκάησλ θαη ηεο απάηεο,  νη ζχλζεηεο λνκηθέο  δηαδηθαζίεο,  ε  έιιεηςε  

νξγαλσηηθήο  ππνδνκήο ησλ  επηρεηξήζεσλ, νη  λέεο ηερλνινγίεο θαη νη θαηλνηνκίεο 

θαη,  γεληθφηεξα,  νη  λέεο  πξνθιήζεηο  ζην παγθφζκην γίγλεζζαη,  απνηεινχλ  κηα  

πνιχπινθε   πξαγκαηηθφηεηα  πνπ πξνβιεκαηίδεη ηηο δηνηθήζεηο, σζψληαο ηηο ζηελ 

αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν φιν απηφ αζηαζέο θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ απμάλεη ηηο πξνθιήζεηο, θαζψο  ε  επηηπρία  ή  

απνηπρία  απηψλ  εμαξηάηαη  απφ  ηε  ζσζηή  ή  φρη  δηαρείξηζε  ηνπ  επηρεηξεζηαθνχ  

θηλδχλνπ, κε χπαξμε ζσζηήο δηνίθεζεο θαη νξγαλσκέλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ιακβάλνληαο  ππφςε  φηη  ζσζηή δηαρείξηζε ζεκαίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 Έρνληαο σο δεδνκέλν ηε ζχλζεηε απηή πξαγκαηηθφηεηα, νπζηαζηηθφ ξφιν  

ζηελ   απνηξνπή  δπζάξεζησλ   θαηλνκέλσλ,   θαη  ζην   βαζκφ  πνπ  νη  ζπλζήθεο  ην  

επηηξέπνπλ,  έξρεηαη  λα δηαδξακαηίζεη ε χπαξμε ειέγρνπ,  κέζσ  κηαο 

αλεμάξηεηεο ειεγθηηθήο  ιεηηνπξγίαο.  Ζ  ιεηηνπξγία απηή, ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε, 

νλνκάδεηαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο,  o νπνίνο ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο ζχκβνπινο,  

ρσξίο  λα ππνθαζηζηά νχηε θαη λα αληηθαζηζηά ηε Γηνίθεζε θαη απνηειεί 

απαξαίηεην εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο  δηαθπβέξλεζεο απηήο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ  

ηξφπν ηνπ  ζηελ  απνθπγή πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζηελ επίηεπμε αλάπηπμεο. Ο  

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ιφγσ  ηεο  δπλακηθήο  πνπ εκθαλίδεη  θαη  ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πεηπραίλεη, απνηειεί ηελ αλαγθαία  ζπλζήθε  γηα  ην  

πέξαζκα  κηαο  επηρείξεζεο,  απφ  ηνλ παξαδνζηαθφ, ζην ζχγρξνλν ηξφπν δηνίθεζεο. 

Ζ αλαδήηεζε θαη ε αλάγθε χπαξμεο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηε ζήκεξνλ εκέξα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί θπζηθφ επαθφινπζν ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο  ηεο   Διεγθηηθήο   ζηελ   κεγηζηνπνίεζε   

ηεο  αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Διεγθηηθή σο επηζηήκε δελ θαιχπηεη ζήκεξα, κφλν, 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηνπο ηνκείο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ 
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δηνηθνχλησλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαλφλσλ κε ηνπο ελδεδεηγκέλνπο 

ειέγρνπο. 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, θαλφλσλ 

εζηκηθνχ δηθαίνπ, ζπλεζεηψλ-πξαθηηθψλ, πνιηηηθψλ, λφκσλ θαη ζεζκψλ, πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν µία επηρείξεζε δηεπζχλεηαη, δηνηθείηαη ή 

ειέγρεηαη. Μία ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη φηη πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη πσο ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ζηελ επηρείξεζε  πξέπεη  λα  είλαη  

ππφινγα απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνρξεψλνληαη λα ηνπο 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά µε ηηο πξάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δηθαηνινγνχλ θαη λα πθίζηαληαη ηελ ηηκσξία ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θαζήθνληνο ή 

θαθνδηαρείξηζεο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη µε ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο 

νπνίνπο νη ρξεκαηνδφηεο ησλ εηαηξεηψλ, απηνί πνπ δηαζέηνπλ θαη πξνκεζεχνπλ ζηηο 

εηαηξείεο ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα, εμαζθαιίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κηα αληακνηβή 

γηα ηελ επέλδπζή ηνπο. 

 Ωο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηίζεηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπληζησζψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε παξάιιειε 

αλαθνξά ζηελ χπαξμε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε κία επηρείξεζε. 

 ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν Έιεγρνο, γεληθφηεξα, σο ππφζηαζε θαη 

πεξηερφκελν, κε εθηεηακέλε αλαθνξά ζηηο δηαθξίζεηο απηνχ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

γίλεηαη αλαθνξά ζην Δζσηεξηθφ Έιεγρν, ζέηνληαο θαη ηνλίδνληαο ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο απηνχ, ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο επνπηηθέο αξρέο 

ηνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, ηα 

επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Ννκνζεζία θαη Πξφηππα), ελψ ην 

πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη εμνινθιήξνπ ζηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ 

απφ ηνπ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Σν κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη κεκνλσκέλα 

ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, νινθιεξψλεηαη κε ην έθην θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

έλλνηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ απάηεο θαη ε ρξήζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο κέζν 

απνηξνπήο απηήο. 

 ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη, 

γεληθφηεξα, ζηα πζηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ελψ ην φγδνν θεθάιαην 
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ζρεηίδεηαη κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ζπζρεηηζκφ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπλχπαξμεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ επηρείξεζε, 

ζην θεθάιαην ελλέα, ελψ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, ην δέθαην, παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ο ΔΛΔΓΥΟ: ΤΠΟΣΑΖ, ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ, 

ΓΗΑΚΡΗΔΗ 

 

 

1.1 Δηζαγωγή ζηελ Διεγθηηθή 

 

Ζ «Διεγθηηθή είλαη ην ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, κε ζθνπφ ηε 

δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή  

δηαρείξηζε». Έλαο άιινο νξηζκφο νξίδεη ηελ «Διεγθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ σο έλα 

ζχλνιν  ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκνηερληθψλ ελεξγεηψλ,  πνπ  σο ζθνπφ έρνπλ ηελ   

εμαθξίβσζε ζεκάησλ ελαγφκελσλ ζηε ζπλαιιαθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δξάζε ηεο 

επηρείξεζεο». Καηά ηνλ ίδην νξηζκφ,  ε Διεγθηηθή  είλαη  δπλαηφλ  λα  ρσξηζηεί  ζε  

δχν  εηδηθέο  θαηεγνξίεο: 

 1) ζε Διεγθηηθή ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

 2) ζε Διεγθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ Διεγθηηθή είλαη έλαο θιάδνο, ν νπνίνο κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απνθηά έδαθνο απνδνρήο θαη εθαξκνγήο ζε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, θνξέα θαη θνηλσλία. Απνηειεί, αιιά  θαη  εθθξάδεηαη  σο  

έλαο  μερσξηζηφο  επαγγεικαηηθφο  θιάδνο  ησλ δηνηθεηηθψλ-νηθνλνκηθψλ  

επηζηεκψλ,  πνπ  πξαγκαηεχεηαη  ηνπο  γεληθνχο  θαλφλεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα-θνξέα, πνπ  

ζηνρεχεη  ζηε  δηαθχιαμε  θαη  ηε  ζσζηή  δηαρείξηζε  ησλ νηθνλνκηθψλ  πφξσλ,  

θαζψο  θαη ηελ  αλάπηπμε  θαη  αμηνπνίεζε  ηνπ  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Ζ Διεγθηηθήσο θηινζνθία, σο επηζηήκε θαη ηερληθή δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

λνκηθή κνξθή ησλ κνλάδσλ πνπ ειέγρεη, δειαδή, ην αλ έρεη ηδησηηθφ ή δεκφζην 

ραξαθηήξα, νχηε  γηα  ην  αληηθείκελν  εθκεηάιιεπζεο  νχηε  επίζεο  γηα  ηνλ  

θεξδνζθνπηθφ  ή  κε  ραξαθηήξα  ηνπο.  Δίλαη  έλαο  θιάδνο,  πνπ  κέζα  απφ  ηε  

δηεξεχλεζε  θαη  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  ιεηηνπξγηψλ  απνθηά  έδαθνο  απνδνρήο  θαη  

εθαξκνγήο  ζε  θάζε  επηρεηξεκαηηθή  κνλάδα,  θνξέα  θαη  θνηλσλία.  Δμειίζζεηαη,  

ζπλερψο, θαη πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηε δηθή ηεο νληφηεηα-ηαπηφηεηα, 
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πξνζεγγίδνληαο θάζε θνξά ηηο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο,ππνδεηθλχνληαο ξεαιηζηηθέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί ρξεζηή δηνίθεζε, ψζηε λα επηηχρνπλ νη θνξείοθαη νη δηνηθήζεηο ηηο 

επηδηψμεηο  θαη  ηνπο  ζθνπνχο,  δηαζθαιίδνληαο  ηνπ  κεηφρνπο  θαη  γεληθφηεξα  ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

1.2 Οξηζκόο θαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ 

 

Μέζα ζην πέξαζκα ησλ πξφζθαησλ ρξφλσλ έρνπλ πξνηαζεί πνηθίινη νξηζκνί φζνλ 

αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ, σζηφζν, ζήκεξα έρεη δηεζλψο δηακνξθσζεί ζχγθιηζε 

απφςεσλ επί ηνπ ζέκαηνο. χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα εγρεηξίδηα Διεγθηηθήο, «Έιεγρνο 

είλαη ε ζπγθέληξσζε απφ ηνλ ειεγθηή ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, 

γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαη 

νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ε έθθξαζε ζρεηηθήο γλψκεο, κέζσ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ». 

Γειαδή, ν έιεγρνο απνζθνπεί ζην λα δηαπηζηψζεη εάλ νη πξνο ηνλ έιεγρν 

πιεξνθνξίεο έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Ο νξηζκφο απηφο είλαη 

αξθεηά γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη, φρη κφλν ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ. 

Σν πξψην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ είλαη νη πξνο έιεγρν 

πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, θαηά θαλφλα, έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ ηε 

Γηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Γηα 

λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, νη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα είλαη ζε 

ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα επηδέρνληαη έιεγρν θαη επηβεβαίσζε. Σν δεχηεξν ζηνηρείν 

είλαη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ, ηα νπνία θαη εμαξηψληαη απφ ηηο πξνο έιεγρν πιεξνθνξίεο. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο, ην θξηηήξην ειέγρνπ είλαη ην εθαξκνζηέν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (ινγηζηηθά πξφηππα). Δάλ πάιη ν έιεγρνο 

αλαθέξεηαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηεο επηρείξεζεο, ην θξηηήξην ειέγρνπ είλαη νη 

ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Σν ηξίην ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ είλαη ηα ηεθκήξηα 

ειέγρνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε θάζε είδνπο ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ νη πξνο έιεγρν πιεξνθνξίεο ζπκθσλνχλ κε 

ηα θξηηήξηα ειέγρνπ. Σν ηέηαξην ζηνηρείν είλαη ν ειεγθηήο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 
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είλαη έλαο ηθαλφο, πξνζνληνχρνο θαη αλεμάξηεηνο εηδηθφο επαγγεικαηίαο. Ο ειεγθηήο 

πξέπεη λα έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη ηα 

θξηηήξηα ειέγρνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηδψλ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ 

ηεθκεξίσλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζεη αμηφπηζην πφξηζκα 

επί ηνπ ειέγρνπ ηνπ, αθνχ εμεηάζεη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα. Κπξίαξρν πνηνηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειεγθηή είλαη ε αλεμάξηεηε ζηάζε (αλεμαξηεζία) πνπ ζα πξέπεη 

λα ηνλ δηαθξίλεη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Απηή ε αλεμάξηεηε ζηάζε, 

ππαγνξεχεη ν ειεγθηήο λα παξακέλεη αλεπεξέαζηνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηε 

ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ φζν θαη ηε δηαηχπσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ γλψκεο. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη ε 

έθζεζε ειέγρνπ, δειαδή έλα γξαπηφ θείκελν, ζην νπνίν ν ειεγθηήο εθθξάδεη ηε 

γλψκε ηνπ γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν νη ειεγρζείζεο πιεξνθνξίεο ζπκθσλνχλ κε ηα 

θξηηήξηα ειέγρνπ. Ζ έθζεζε απηή απνηειεί θαη ην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ ειεγθηή κε 

ηα κέξε εθείλα πνπ θαηά λφκν ή ζπκβαηηθά είλαη ρξήζηεο ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή, 

γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 

Μηα βαζηθή δηάθξηζε ηνπ ειέγρνπ είλαη κεηαμχ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. Ο 

εμσηεξηθφο έιεγρνο (external audit) αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ 

έλαλ αλεμάξηεην σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα επαγγεικαηία. Απηφ, 

πξαθηηθά, ζεκαίλεη φηη ν επαγγεικαηίαο απηφο δελ έρεη ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα πξνο ηελ νπνία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα πιεξνί ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο. Αληίζεηα, εζσηεξηθφο έιεγρνο 

(internal audit) είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγνχλ εηδηθνί επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη έρνπλ 

ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη γηα 

ινγαξηαζκφ, απνθιεηζηηθά, ηεο Γηνίθεζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Καηά αλαινγία 

ηεο δηάθξηζεο ηνπ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, έρνπκε εμσηεξηθνχο θαη 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

ηελ έλλνηα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ δηεχζπλζεο (internal control system). Ζ 

ζχγρπζε απηή έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη 

φξνη internal control θαη internal audit, ζπρλφηαηα, αιιά ζθαικέλα, απνδίδνληαη θαη 

νη δχν κε ηνλ ειιεληθφ φξν «εζσηεξηθφο έιεγρνο», ρσξίο δειαδή λα γίλεηαη δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπ audit (έιεγρνο) θαη ηνπ control (δηθιίδεο δηεχζπλζεο). Οη εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο δηεχζπλζεο (controls) είλαη έλα πιέγκα κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζην 

επξχηεξν πιαίζην νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ ε Γηνίθεζε έρεη ζέζεη ζε 
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ιεηηνπξγία γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί, λα επνπηεχεη θαη λα θαηεπζχλεη ηελ 

επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη δηθιίδεο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά, δειαδή πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλαιιαγή (ex-ante), ζε 

αληίζεζε, ηφζν κε ηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εθ ησλ πζηέξσλ. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ηελ απνζηνιή 

εκπνξεπκάησλ, ε Γηνίθεζε απαηηεί λα γίλεηαη επαιήζεπζε (ιεηηνπξγία δηθιίδαο) ηεο 

πνζφηεηαο απηψλ θαηά ηε θφξησζε, θαζψο θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

δειηίνπ παξαγγειίαο, ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο θαη ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο (φλνκα 

πειάηε, είδνο, πνζφηεηα, ηηκή πψιεζεο θ.ιπ.). Απηέο νη ζπκθσλίεο θαη νη έιεγρνη 

κπνξεί λα δηελεξγνχληαη θαη εθ ησλ πζηέξσλ, δειαδή κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

ζπλαιιαγήο, είηε απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είηε απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηα πιαίζηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνπο θαηά λφκν εμσηεξηθνχο ειέγρνπο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζην «ειεγθηηθφ 

επάγγεικα» (auditing profession), ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ξπζκίδεηαη, ζε κηθξφηεξν 

ή κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ ην λφκν ζε φιεο ηηο ρψξεο. ηε δηεζλή ειεγθηηθή 

βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο ν φξνο «ινγηζηηθφ επάγγεικα» 

(accounting profession) σο ζπλψλπκν ηνπ φξνπ «ειεγθηηθφ επάγγεικα». Οκνίσο, 

πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «ινγηζηήο» θαη «ειεγθηήο» σο ζπλψλπκνη. 

Ωζηφζν, ν φξνο «ειεγθηήο» αλαθέξεηαη πάληνηε ζηνλ επαγγεικαηία ν νπνίνο 

δηελεξγεί έιεγρν, ελψ ν φξνο «ινγηζηήο» κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην 

επαγγεικαηία φηαλ πξνζθέξεη άιιεο ππεξεζίεο, εθηφο ηνπ ειέγρνπ. Έλα άιιν ζεκείν 

πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη φηη νη φξνη «ειεγθηήο» θαη «ινγηζηήο» αλαθέξνληαη 

ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ή αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηία απμεκέλσλ πξνζφλησλ, δειαδή 

ζηνλ «νξθσηφ ινγηζηή» ή «νξθσηφ ειεγθηή» πνπ έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγεί 

ππνρξεσηηθνχο εθ ηνπ λφκνπ ειέγρνπο θαη φρη ζην θνξνηέρλε ινγηζηή ή ηνλ 

ππάιιειν ή αθφκε θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

 

 

1.3 Οη δηαθξίζεηο ειέγρνπ 

 

Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξα είδε, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνπκε 

ππφςε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα θαηά πεξίπησζε θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη 
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ππφςε θαη νη αληίζηνηρεο δηαθξίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. πλεπψο, νη έιεγρνη 

δηαθξίλνληαη κε βάζε: 

1.3.1 ηελ έθηαζή ηνπο, ζε: 

1.3.1.α Γεληθνχο, πνπ επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ δηαρείξηζε κηαο 

δνζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (π.ρ. εηήζηνο έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο). 

1.3.1.β Δηδηθνχο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζέκα 

(π.ρ. έιεγρνο απνζεκάησλ). 

1.3.2 ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, ζε: 

1.3.2.α Πξνιεπηηθνχο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπλαιιαγήο θαη έρνπλ ζθνπφ λα πξνιάβνπλ ηα πηζαλά ιάζε. 

1.3.2.β Καηαζηαιηηθνχο, πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη   απνβιέπνπλ   

ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη αλσκαιηψλ. 

1.3.3 ηε δηάξθεηά ηνπο, ζε: 

1.3.3.α Μφληκνπο ή δηαξθείο, πνπ δηελεξγνχληαη ζπλέρεηα θαη θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα  ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

1.3.3.β Σαθηηθνχο ή πεξηνδηθνχο, πνπ δελ είλαη κελ ζπλερείο, αιιά  

δηελεξγνχληαη  αλά ηαθηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (εηήζηνη, ηξηκεληαίνη θ.ιπ.). 

1.3.3.γ Έθηαθηνπο ή πεξηζηαζηαθνχο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο  

πεξηπηψζεηο  γηα εηδηθνχο ιφγνπο (π.ρ. ππφλνηεο γηα θαηάρξεζε). 

1.3.4 ην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή, ζε: 

1.3.4.α Δζσηεξηθνχο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

θαη δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα εμαξηεκέλα απφ απηήλ. 

1.3.4.β Δμσηεξηθνχο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, 

νη νπνίνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ζρέζε ή εμάξηεζε κε ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

1.3.5 ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ζε: 

1.3.5.α Διέγρνπο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (Υξεκαηννηθνλνκηθνί). 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε έθθξαζε κηαο γλψκεο γηα ην θαηά πφζν νη θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη αλ απηέο 

απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.   
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 Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ απηνχ, δελ είλαη ε αλαθάιπςε κηθξήο 

ζεκαζίαο θαηαρξήζεσλ ή ιαζψλ, εθηφο εάλ απηά είλαη ζνβαξά ψζηε λα επεξεάδνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη  φηη ν 

ειεγθηήο κπνξεί λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα πεξηπηψζεηο απάηεο ή θαηαρξήζεσλ. 

Αληίζεηα, εμεηάδεη κε ελδηαθέξνλ θάζε ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγεί ππνςία απάηεο ή 

θαηάρξεζεο θαη έρεη θαζήθνλ λα πξνρσξήζεη ηελ έξεπλα κέρξηο φηνπ απαιιαγεί απφ 

ηηο ηπρφλ ακθηβνιίεο ηνπ. Οη έιεγρνη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ, κε 

δηαθνξά, ηε ζπλεζέζηεξε θαηεγνξία ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο. 

1.3.5.β Διέγρνπο πκκφξθσζεο 

Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν ν 

ειεγρφκελνο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ή αθνινπζεί δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ θάπνην ηεξαξρηθά ή δηνηθεηηθά αλψηεξν θνξέα. 

 Έλαο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, θαλφλεο ή 

δηαηάμεηο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ ειέγρσλ, ηα 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 

πεγψλ, φπσο είλαη νη εγθχθιηεο νδεγίεο, νη θαλνληζκνί θαη νη απνθάζεηο ησλ 

Γηνηθήζεσλ κηαο επηρείξεζεο, νη πηζησηέο ηεο, νη επνπηηθνί θαη δηνηθεηηθνί θνξείο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη νη θαλφλεο αλεμάξηεησλ αξρψλ ξπζκηζηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ. ε θάζε επηρείξεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο θαη νξγαληζκφ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ππάξρνπλ Πνιηηηθέο, πκβάζεηο, Ννκηθέο δεζκεχζεηο θαη 

Τπνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπνπλ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο. 

 Οη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ηε 

Γηνίθεζε θξηηήξηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εβδνκάδαο ή κήλα, αιιά θαη αηθληδηαζηηθά. Οη 

έιεγρνη απηνί, ζπλήζσο, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, πνπ 

ππνβάιινπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, απνηειεί έλα παξάδεηγκα ειέγρνπ 

ζπκκφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ειεγθηέο εμεηάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

θνξνινγνχκελσλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ λνκνζεηηθά θνξνινγηθνχ 

πιαηζίνπ.  

1.3.5.γ Λεηηνπξγηθνχο Διέγρνπο 
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Έλαο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο. 

 Καηά ηνλ έιεγρν απηφ γίλεηαη κία επηζθφπεζε θάζε ηκήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπο. Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κέξνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ε έλα ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, ν ειεγθηήο αλακέλεηαη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε θαη κηα πεξηεθηηθή αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη, ζπλήζσο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

έλα ζπλδπαζκφ ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ ζθνπψλ: 

1)Πξνζδηνξηζκφο Απφδνζεο: Ζ απφδνζε ηεο ειεγρφκελεο ιεηηνπξγίαο 

ζπγθξίλεηαη κε πνιηηηθέο, πξφηππα θαη ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

Αλψηαηε Γηνίθεζε ή κε άιια θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε θξηηήξηα 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. 

2) Πξνζδηνξηζκφο Δπθαηξηψλ γηα Βειηίσζε: Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ηεο 

απφδνζεο ν ειεγθηήο αλαθαιχπηεη, γεληθά, επθαηξίεο αχμεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο ιεηηνπξγίαο. 

3) Τπνβνιή πζηάζεσλ γηα Βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ Γξάζε: Οη πξνηάζεηο 

κπνξνχλ λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο επθαηξίεο 

γηα βειηίσζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ειεγθηήο κπνξεί λα θάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνηείλεη 

πεξαηηέξσ κειέηε. 

Λεηηνπξγηθνχ έιεγρνη κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε ή έλα 

ηξίην ελδηαθεξφκελν κέξνο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ 

αλαθνηλψλνληαη ζην θνξέα πνπ δήηεζε ηνλ έιεγρν. 

1.3.5.δ Διέγρνπο Γηνηθήζεσο 

Έιεγρνη Γηνηθήζεσο ή Έιεγρνη ηεο Απνδνηηθφηεηαο ηεο Γηνηθήζεσο ή Έιεγρνη 

Δπηδφζεσλ είλαη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνπο ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Γηνηθήζεσο κηαο επηρείξεζεο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

Με άιια ιφγηα, αμηνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

κέινπο ή ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνηθήζεσο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο ηκήκαηφο ηεο. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα δηνγθψλεηαη, ζπλερψο, ην θίλεκα εθείλσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη ή λα πεξηιακβάλνπλ εθηηκήζεηο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δπεηδή δε 

δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πην πάλσ εθηηκήζεσλ, αλ απηέο γίλνπλ απφ 

ηηο Γηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην έξγν απηφ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο, πξέπεη λα 

αλαηεζεί ζηνπο αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηεο. Σν πεξηερφκελν, ε έθηαζε θαη ε 

πξνζέγγηζε ησλ Διέγρσλ Γηνηθήζεσο βξίζθνληαη αθφκε ζε εμέιημε. ε πξψηε θάζε 

εμεηάδνληαη νη ηεζέληεο ζηφρνη, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηφρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, κε βάζε ζπκθσλεκέλα θξηηήξηα-

θιεηδηά. 

Μεξηθά απφ ηα θξηηήξηα εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο κπνξεί 

λα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά, φπσο ν δείθηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο, ν δείθηεο 

γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ην κέζν θφζηνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ην κηθηφ θαη θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο. Μπνξεί, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θξηηήξηα κε ζρεηηθή 

ππνθεηκεληθφηεηα, φπσο είλαη ε πνηνηηθή ζηάζκε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ηα πξνβιήκαηα 

πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θ.ά. 

Οη Έιεγρνη Γηνηθήζεσο πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ ζην ρψξν ηεο εζσηεξηθήο 

ειεγθηηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο φπνπ ππάξρνπλ αλππέξβιεηεο δπζρέξεηεο 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ φζσλ δηνηθνχλ επηκέξνπο ηκήκαηα. ην ρψξν 

ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε αλάπηπμε ησλ Διέγρσλ Γηνίθεζεο πξέπεη λα γίλεη 

εμειηθηηθά θαη αθνχ πξνεγεζεί ζεκαληηθή πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δεκνζηεπφκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο, είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο 

αληηξξήζεηο θαηά ησλ αλαιπηηθψλ Διέγρσλ Γηνίθεζεο, νη νπνίεο θαη παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

1) Κίλδπλνο απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.  

2) Πηζαλφηεηα απνζάξξπλζεο ησλ δηνηθνχλησλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο. 

3) Έιιεηςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ λα αλαιάβεη ηε δηελέξγεηα ηέηνησλ 

ειέγρσλ. 
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4) Έιιεηςε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ησλ 

επηδφζεσλ. 

1.3.5.ε Κνηλσληθνχο Διέγρνπο 

Κνηλσληθφο Έιεγρνο ή Έιεγρνο ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, είλαη ν έιεγρνο πνπ έρεη 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ επαιήζεπζε, επηθχξσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ε Κνηλσληθή Λνγηζηηθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφ φηη νη επηρεηξήζεηο εθηφο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ππεπζπλφηεηά ηνπο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηεο αμίαο ηνπο, 

έρνπλ επζχλε έλαληη ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο δπλακηθνχ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπο, θαζψο θαη έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη. Ζ Κνηλσληθή Λνγηζηηθή αλαπηχρζεθε, 

αθξηβψο γηα λα ζπγθεληξψζεη ζπζηεκαηηθά θαη λα απεηθνλίζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ. Ζ 

Κνηλσληθή Λνγηζηηθή ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη : 

1) ζην εξγαζηαθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, φπσο εθπαίδεπζε, εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, κέζε ακνηβή, απψιεηα ρξφλνπ ιφγσ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, 

ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο θ.ά. 

2) ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πνζνζηφ παξαπφλσλ, δείθηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, πνζνζηά αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ, 

ελεκεξσηηθέο πξνζπάζεηεο θ.ά. 

3) ζηε γεληθφηεξε Κνηλσληθή Δπζχλε ηεο επηρείξεζεο, φπσο δσξεέο ζε 

θνηλσθειείο νξγαληζκνχο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θ.ά. 

ηελ Διιάδα, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 58/1985, νη Κνηλσληθνπνηεκέλεο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είραλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαξηίδνπλ θνηλσληθνχο 

ηζνινγηζκνχο. Ζ αλάγθε ειέγρνπ ησλ θνηλσληθψλ απηψλ ηζνινγηζκψλ δελ είρε κέρξη 

ζήκεξα ηελ αλακελφκελε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ Διέγρσλ Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. 

1.3.5.ζη Διέγρνπο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο θαη Απάηεο 

Ο Έιεγρνο ηεο Απάηεο είλαη έλα ζρεηηθά λέν θαη ππφ αλάπηπμε γλσζηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ πεδίν ηεο ειεγθηηθήο. Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, 

ηεο απάηεο, ησλ θαηαρξήζεσλ θαη ησλ δφιησλ πξάμεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην 

ηνκέα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηνπ λένπ απηνχ θιάδνπ ηεο ειεγθηηθήο. 
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Ζ επηηπρήο έξεπλα θαη ε αλαθάιπςε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνυπνζέηεη ηελ ζπλχπαξμε δεμηνηήησλ θαη 

εκπεηξηψλ ελφο θαιά εθπαηδεπκέλνπ ειεγθηή θαη ελφο ηθαλνχ αλαθξηηή. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί βέβαηα φηη, ε ζπλδπαζκέλε απηή ζπλχπαξμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζε έλα 

πξφζσπν είλαη ζπάληα, κε ζπλέπεηα λα είλαη αλαγθαία ε απφθηεζε απφ ηνπο ειεγθηέο 

ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ θαλφλεο, αξρέο, ηερληθέο θαη κεζφδνπο ηεο 

αλαθξηηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη ειεγθηέο ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ βαζηά γλψζε ηεο 

απάηεο σο ελφο νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη νξγαλσζηαθνχ θαηλνκέλνπ. Ο Έιεγρνο  

Απάηεο δε κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε κηα απιή απαξίζκεζε ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Ο έιεγρνο απηφο πεξηιακβάλεη ηε γλψζε θαη δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ απνθάιπςε θαη ηελ πξφιεςε 

απαηειψλ ελεξγεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Οη ειεγθηέο απάηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

επαξθή  γλψζε γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ειέγρσλ απάηεο, ηελ έλλνηα θαη ηηο κνξθέο 

απάηεο, ηνπο πηζαλνχο δξάζηεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο, ηηο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηε 

δηάπξαμή ηεο, ηα πξφδξνκα ζεκάδηα πηζαλήο χπαξμεο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 

ηα πξφηππα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ απάηε, θαζψο θαη ηηο 

νξγαλσζηαθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο πηπρέο ηεο απάηεο. 

1.3.5.δ Δηδηθνχο Διέγρνπο 

Δηδηθφο Έιεγρνο είλαη θάζε έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ειεγθηέο θαη δελ 

εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο πην πάλσ αλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ. ηνπο εηδηθνχο 

απηνχο ειέγρνπο αλήθεη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ηε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ δηάθνξεο 

νκάδεο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ή Δθεηείν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ο ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

2.1 Ο νξηζκόο θαη ε έλλνηα ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο νξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Auditing and Assurance 

Standards Board-I.A.A.S.B.),  σο ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ 

πνπ εθαξκφδεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Σν πιέγκα απηφ 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη κε.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (Institute 

of Internal Auditors, I.I.A.), ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο νξίδεηαη σο κία αλεμάξηεηε, 

αληηθεηκεληθή, αζθαιήο θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα 

πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Βνεζά έλαλ 

νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, πξνζθέξνληαο κία 

ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο (εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο). 

Παξαθάησ επεμεγνχληαη, αλαιπηηθά, ηα επηκέξνπο κέξε πνπ ζπλζέηνπλ 

ζπλνιηθά ηνλ νξηζκφ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

«Δζσηεξηθφο έιεγρνο (Internal Auditing)» 

Ο φξνο εζσηεξηθφο (internal) ππνδειψλεη φηη ε ππεξεζία παξέρεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειέγρνπο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, ησλ ξπζκηζηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ αξρψλ. 

Απηφ, φκσο, δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο/ηξίηα κέξε (outsourcing), εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην εθάζηνηε 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πινπνηείηαη. Ο φξνο έιεγρνο είλαη επξχο 

θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ινγηζηηθφ θχθιν, αιιά επεθηείλεηαη 

ζε πνιηηηθέο πνηφηεηαο, πξνκεζεηψλ, επελδπηηθψλ επηινγψλ, εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

θαη γεληθά ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ. 
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«Αλεμάξηεηε (Independent)» 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ παξεκβάζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζα επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο αλαθνξέο ειέγρνπ. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε αλεμαξηεζία απηή, απαηηείηαη ε αληίζηνηρε νξγαλσηηθή δνκή πνπ 

ηνπνζεηεί ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε επηηειηθφ ξφιν, θάησ αθξηβψο απφ 

ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ είλαη ειεχζεξε απφ πηζαλή ρεηξαγψγεζε απφ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο 

νξγαληζκνχ θαη αλαθέξεηαη θαη ινγνδνηεί, απεπζείαο θαη κφλν, ζηελ Αλψηαηε 

Γηνίθεζε. 

«Αληηθεηκεληθή (Objective)» 
Σν πξνζσπηθφ πνπ αζθεί θαζήθνληα εζσηεξηθνχ ειεγθηή, νθείιεη λα έρεη 

αληηθεηκεληθή ζεψξεζε ησλ ειεγρφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνζψπσλ. Απηφ, 

πξαθηηθά, ζεκαίλεη πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελεξγνχλ κε απφιπηε επζπλεηδεζία 

θαη ηηκηφηεηα, αξλνχκελνη λα ππνηάμνπλ ηηο αξρέο ηνπο ζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα, θαζψο θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηδηφηεηα, ε νπνία δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα αζθήζνπλ ειεγθηηθά θαζήθνληα επαξθψο, πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε. 

«Αζθαιήο θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (Assurance and Consulting Activity)» 
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη: 

1) αληηθεηκεληθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη, γεληθφηεξα, ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελφο νξγαληζκνχ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρεη έλαο νξγαληζκφο, αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ, θαζψο επίζεο 

θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ, αλ φρη ηελ εμάιεηςε 

ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Δπίζεο, αμηνινγείηαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζην ζχλνιφ ηεο, 

κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη, ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε. 

Παξφιν πνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε γηα πηζαλνχο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ή ηε ιεηηνπξγία κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, παξέρνπλ εχινγε θαη φρη απφιπηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη 

ζεκαληηθνί θίλδπλνη έρνπλ αληρλεπηεί. 
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2) ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην ηξίπηπρν δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ-ζπζηεκάησλ ειέγρνπ-εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ρσξίο λα πξνζδίδνπλ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο εθηειεζηηθά ή δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη επζχλεο. 

«ρεδηαζκέλε γηα λα πξνζζέηεη αμία (Designed to add value)» 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείιεη λα είλαη «πειαηνθεληξηθή» θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηφρνο ηεο, δελ είλαη απιά λα 

θαιχςεη κηα ηππηθή ζπκκφξθσζε κε θαλφλεο, ξπζκίζεηο θαη ην επξχηεξν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, αιιά λα εκπλεχζεη αξρέο, πξφηππα θαη αμίεο ζηνπο αλζξψπνπο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε θαη λα δεκηνπξγήζεη αζθάιεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο θαη ην επξχηεξν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

«Να βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ (To improve business operations)» 

Σν ζπγθεθξηκέλν κέξνο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε. Ζ θηινζνθία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

αλαδήηεζε ηεο «επηρεηξεζηαθήο ηειεηφηεηαο» θαη φρη ε αζηπλφκεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

«Βνεζά ηνλ νξγαληζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ (Helps company to achieve its 

objectives)» 

Ο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πιαηζηψλεη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ζπκβάιιεη ζηε καθξνρξφληα θαη απνηειεζκαηηθή 

επίηεπμή ηνπο. 

«Μέζσ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο (Through a systematic approach) » 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά ειεγθηηθά 

πξφηππα θαη έλα πιαίζην βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, έηζη ψζηε λα κελ 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα απζαίξεηεο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο. 

«Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε (To evaluate and improve)» 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ππάξρεη αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε κέζα 

ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ αλάγθε απηή, ζε έλαλ βαζκφ, θαιχπηεηαη κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

ζχγθξηζεο κε ηε δένπζα θαηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη ηε βειηίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

«Σεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (The efficiency)» 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ εηνηκφηεηαο ηεο 

Γηνίθεζεο σο πξνο ηε ζηνρνζεζία θαη απφ ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ 



«Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Εταιρική Διακυβέρνηςη» Μπαμπάτςικου Ευαγγελία 
 

14 
 

ζηφρσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ είλαη μεθάζαξε θαη γηα ην ιφγν απηφ ν Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο 

θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην ειεγθηηθφ κνληέιν. 

«Σεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (of Risk Management, Control Systems and Corporate Governance)» 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεηαη ν νξγαληζκφο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ην 

ζχζηεκα δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε), γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 

 

2.2 Ζ ζέζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε  

 

Αλ ζηελ εηαηξεία πξνβιέπνληαη ζέζεηο επηπέδνπ δηεπζχλζεσλ-θιάδσλ, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ, αλάινγε ζέζε επηπέδνπ δηεχζπλζεο ή γεληθήο δηεχζπλζεο ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Όζν πην ςειά ζηελ ηεξαξρία βξίζθεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηφζν 

κεγαιχηεξε νληφηεηα θαη θχξνο έρεη. Ζ έληαμή ηνπ ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα, 

ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, ελψ παξάιιεια 

ζπκβάιιεη ζην λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφο σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν θαη ηνπ 

παξέρεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε. Δίλαη αζπκβίβαζην ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο λα είλαη ζε επίπεδν δηεχζπλζεο θαη λα θαιείηαη λα ειέγμεη γεληθέο 

δηεπζχλζεηο. Ο βαζκφο εμνπζίαο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά, απφ ηε 

ζέζε πνπ θαηέρεη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

 

2.3 Οη δηαθξίζεηο θαη ην πεξηερόκελν 

 

Οη 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 ησλ ηεζζάξσλ απηψλ 

δηαθξίζεσλ θαη θακία δε κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ειεγθηηθήο δηεξεχλεζεο. 

2.3.1  Έιεγρνη Παξαγσγήο (Production Audits) 
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Οη Έιεγρνη Παξαγσγήο ζηνρεχνπλ ζην θαηά πφζν ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε φιν ην 

εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά πφζν νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη 

ζχκθσλεο κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηνίθεζε πξφγξακκα, ζε εηήζηα βάζε θαη αλά 

πεξηφδνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια, εμεηάδνπλ αλ ηα ηκήκαηα είλαη ζσζηά θαη θαηάιιεια 

ζηειερσκέλα, αλ ηα ζηειέρε είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα, εάλ γίλεηαη ζσζηά ν 

εθνδηαζκφο ηεο παξαγσγήο απφ πιηθά, αλ απηά δηαρεηξίδνληαη ζσζηά απνθεχγνληαο 

ηηο πςειέο θχξεο πέξαλ ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ, θαζψο επίζεο αλ ηεξνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή ζηελ 

απνζήθε θαη γεληθφηεξα αλ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ηα κέζα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο θάζεηο. 

2.3.2 Οηθνλνκηθνί έιεγρνη (Financial Audits) 

Οη Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη ζηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο, 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, αιιά θαη 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 Γηνίθεζε γηα ηε 

ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  

2.3.3 Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη (Management Audits) 

Οη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη θηλνχληαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο. ε 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-θνξέα, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο-κεζφδνπο θαη ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο 

ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. 

Οη Γηνηθεηηθνί Δζσηεξηθνί Έιεγρνη εμεηάδνπλ ην βαζκφ δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, νξγάλσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο φισλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ επηζήκαλζε αδπλακηψλ θαη 

αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ, θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ησλ αδπλακηψλ απηψλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη έιεγρνη δηεξεπλνχλ, εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα, σο πξνο ην 

βαζκφ πινπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ. Δμεηάδνπλ ην θαηά πφζν 

δηαρεηξίδνληαη θαηά ηνλ άξηζην ηξφπν ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ηνπο πφξνπο, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο ιφγνπο θαη ηα αίηηα απνρψξεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηηο επηπηψζεηο ησλ απνρσξήζεσλ απηψλ. Παξάιιεια, ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηηο εμνπζηνδνηήζεηο, ηα ζρέδηα δξάζεο, ηηο απνθάζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. Απνβιέπνπλ ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αμηνινγείηαη θαη αμηνπνηείηαη 

θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, αλ είλαη πξνζεισκέλν θαη εγθιηκαηηζκέλν ζην 

πεξηβάιινλ πνπ εξγάδεηαη, αλ είλαη ελήκεξν γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, θαη αλ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πινπνίεζε απηψλ. Δπίζεο, ειέγρεη εάλ ππάξρεη πνιηηηθή 

θνπιηνχξαο κέζα ζην θνξέα, αλ νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην θνξέα είλαη ζε 

θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη αλ επηιχνληαη άκεζα ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη δελ 

απνβαίλνπλ ζε βάξνο θαη ησλ δχν κεξψλ. 

Γεληθφηεξα, νη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη αμηνινγνχλ ηελ ππάξρνπζα Πνιηηηθή 

Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ, ην θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ 

απνδνηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη κε ην κεγαιχηεξν φθεινο. 

πλνπηηθά, νη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη θαιχπηνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ην 

ιεηηνπξγηθφ, δηνηθεηηθφ ζθέινο φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, δίλνληαο δπλαηφηεηα 

ζηε Γηνίθεζε λα έρεη γλψζε ηεο γεληθφηεξεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

2.3.4 Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη (Operational Audits) 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ Λεηηνπξγηθψλ Διέγρσλ είλαη ε δηεξεχλεζε ιεηηνπξγίαο 

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

θαη ε πξφηαζε αλάπηπμεο λέσλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη βειηίσζεο ππαξρφλησλ ζε 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ απαμησζεί. Δάλ ιεηηνπξγεί ην νξγαλφγξακκα, εθαξκφδνληαη νη 

θαλφλεο, νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη λφκνη ηεο πνιηηείαο, ελψ 

ειέγρεηαη εάλ νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζπηζκέλεο εμνπζηνδνηήζεηο 

θαη αλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη απνδνηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Οη Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο 
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ιεηηνπξγίεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. 

Οη έιεγρνη απηνί ζηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ. Σέινο, 

απνβιέπνπλ ζην λα ειέγμνπλ εάλ έλα ηκήκα ιεηηνπξγεί ζσζηά κε ηελ ππάξρνπζα 

νξγαλσηηθή δνκή θαη εάλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη, πξνηείλνληαο ζπγρξφλσο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο φπνπ ζπλαληψληαη απνθιίζεηο. Δπίζεο, δηαπηζηψλνπλ εάλ 

νη ιεηηνπξγίεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 

 

 

2.4 Βαζηθή επηδίωμε ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ-Ση εμεηάδεη θαη 

αμηνινγεί  

 

Ωο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηίζεηαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ πξνο ηε Γηνίθεζε, κέζσ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αλαιχζεσλ, κε 

ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πξνθεηκέλνπ ε 

Γηνίθεζε λα δηαρεηξηζηεί ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαηά άξηζην ηξφπν, πνπ 

είλαη θαη ην θχξην κέιεκά ηεο. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζσξάθηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ησλ κεηφρσλ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηα πιαίζηα ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ, ν Δζσηεξηθφο  Έιεγρνο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί: 

2.4.1ην χζηεκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζαπηνχ σο ζχζηεκα, θαζψο θαη 

ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηά ηνπ,  

2.4.2 ηελ θάζε κνξθήο επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζή ηνπ, 

2.4.3ηελ χπαξμε νξγάλσζεο, επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

2.4.4ηελ ηήξεζε πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ θαη εθπαίδεπζεο απηνχ, 

2.4.5ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, 

2.4.6 ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, ζε 

ζρέζε κε ην φθειφο ηνπο, 
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2.4.7ηελ αθξίβεηα, εηιηθξίλεηα θαη εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

2.4.8ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, 

2.4.9ηελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, 

 2.4.10ηα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ επαξθή θχιαμε ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ θινπέο, απψιεηεο θαη παληφο είδνπο θζνξέο, θ.ιπ. 

 

2.5 Πεξί ηωλ εζωηεξηθώλ ειεγθηώλ 

 

2.5.1 Σα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα   

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ µε επαξθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα επηκνξθψλεηαη, ζπλερψο, γηα λα κπνξεί ην έξγν 

ηνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ. Δπνκέλσο, ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηειερψλεηαη µε άηνκα ησλ νπνίσλ ε ηερλνγλσζία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

ππφβαζξν δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Δίλαη, δειαδή, 

επαλδξσκέλν µε πξνζσπηθφ πνπ έρεη πςειά επίπεδα γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηνπ. Δηδηθφηεξα, σο 

πξνζφληα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ:  

2.5.1.1 Να δηαζέηνπλ αλψηαηε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη λα  

δηαθξίλνληαη γηα  ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε, θαζψο θαη γηα ην νξγαλσηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πλεχκα. 

2.5.1.2 Να έρνπλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, µε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο.  

2.5.1.3 Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο, εθηίκεζεο θαη θξηηηθήο επί ησλ 

ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη φρη επί ησλ πξνζψπσλ.  

2.5.1.4 Να είλαη ςπρνιφγνη, ψζηε αθφκα θαη θαηά ηε ζπδήηεζε µε ηνπο 

ειεγρφκελνπο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ην κέγεζνο απηψλ.  

2.5.1.5 Να δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ ξεγκάησλ, 

γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ, δπλαηφηεηαο ζπλζέζεσο απηψλ θαη εξκελεία 

ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ.  
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2.5.1.6 Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ην ζάξξνο, αλ ρξεηαζζεί, λα θαηαινγίδνπλ 

επζχλεο πξνο φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, αλψηεξα θαη θαηψηεξα.  

2.5.1.7 Να είλαη ερέκπζνη, ηίκηνη, εηιηθξηλείο, επζείο, εζηθνί θαη ππεχζπλνη.  

2.5.1.8 Να έρνπλ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα απηά 

πνπ γξάθνπλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο, εηδηθά γηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ζνβαξέο απνθάζεηο.  

2.5.1.9 Να επηδεηθλχνπλ ιεπηφηεηα, δηπισκαηηθφηεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ζηηο 

επαθέο ηνπο.  

2.5.1.10 Να αληηζηέθνληαη ζηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη ζηνπο πεηξαζκνχο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη γχξσ ηνπο.  

2.5.1.11 Να έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο γηα ην θάζε ηη 

πνπ ειέγρνπλ, λα ην πνζνηηθνπνηνχλ θαη λα ην εθθξάδνπλ ζε αμία, πνπ είλαη ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

2.5.2 Σα βαζηθά εξγαιεία  

ηα βαζηθά εξγαιεία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ αλήθνπλ ηα εμήο: 

2.5.2.1 Σα Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). 

ε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν, ηα πιένλ έγθπξα θαη γεληθήο απνδνρήο ειεγθηηθά 

πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ ηεο Τπεξεζίαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εθδνζέληα απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ «Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ». Ζ 

έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνηχπσλ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην 4
ν
 θεθάιαην, φπνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2.5.2.2 O Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (ΗΗΑ). 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ) 

εμεηδηθεχεη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, σο πξνζψπσλ θαη επαγγεικαηηψλ, φζνλ 

αθνξά ηελ Αθεξαηφηεηα, Αληηθεηκεληθφηεηα θαη Δκπηζηεπηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα 

επηδεηθλχνπλ. 

2.5.2.3 Ζ Πηζηνπνίεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. 

Σελ θχξηα ππεπζπλφηεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη πηζηνπνίεζε έρνπλ, 

ηφζν ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ φζν θαη θάζε έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, θάηη 
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πνπ νξίδεηαη θαη απφ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ). 

2.5.2.4 Ζ ζπλερήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ ηερληθή ηνπο επάξθεηα, µέζσ 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ ηελ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα. 

Πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε πξφηππα, 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί µέζσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µέινπο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, θαζψο θαη µέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ζπλεδξίσλ, 

ζεκηλαξίσλ, καζεκάησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη µέζσ εζσηεξηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

Ζ Πηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη εηδηθφηεξα ε βαζηθή, ην CIA 

(Certified Internal Auditor) , αιιά θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο πηζηνπνηήζεηο, φπσο ην 

CFSA (Certified Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self  

Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), απνηειεί µηα 

δηαδηθαζία φπνπ κεηά απφ δηεζλείο εμεηάζεηο νη επαγγεικαηίεο Δζσηεξηθνί Διεγθηέο 

πνπ πιεξνχλ παξάιιεια θαη ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πέξαλ ηεο 

επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο, πηζηνπνηνχλ µε δηεζλή standards ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. Γηα ηε δηαηήξεζή ηεο, φκσο, απαξαίηεηε είλαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε µε 

πξσηνβνπιία ησλ ηδίσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 

2.5.3 Οη ακνηβέο 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ επαγγεικαηηθά νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη λα είλαη  

θαη ηθαλνπνηεκέλνη, νη  ακνηβέο ηνπο  πξέπεη λα  είλαη  αλάινγεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, νη απμεκέλεο  επζχλεο  

θαη ε πξνζθνξά πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, νξζψο δηθαηνινγνχλ ηηο πςειέο  

ακνηβέο, νη  νπνίεο δελ  είλαη  δπλαηφ, ζε θάζε πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξεο απφ 

απηέο ησλ ειεγρφκελσλ.  

Οη  εζσηεξηθνί  ειεγθηέο  είλαη  ηα  άηνκα  πνπ εκπηζηεχεηαη ε Γηνίθεζε γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. Δπίζεο, είλαη  γεληθά  απνδεθηφ  φηη  νη  

εζσηεξηθνί  ειεγθηέο  είλαη  ε  πξνέθηαζε  ηεο Γηνίθεζεο,  είλαη  νη  ζχκβνπινί  ηεο  

θαη ηα απξηαλά αλψηαηα  ζηειέρε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδνθά  απφ  ηνλ  εζσηεξηθφ  

έιεγρν: 
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(1)  λα  αληηζηαζκίζεη  ηελ απψιεηα   ειέγρνπ   θαη   επνπηείαο   πνπ   

νθείιεηαη   ζηελ   νξγαλσηηθή πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ,  

(2) λα δηαζθαιίζεη ηελ ζσζηή εηαηξηθή  δηαθπβέξλεζε, κέζα απφ ζρέζεηο  πνπ  

αλαπηχζζνληαη  κεηαμχ εζσηεξηθψλ  ειεγθηψλ  θαη  εξγαδνκέλσλ  ηεο  

επηρείξεζεο,   

(3)  λα  απνηειεί ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ  θηλδχλνπ,   

(4)  λα  απνηειεί ηκήκα, κέζα απφ ην νπνίν ζα δεκηνπξγνχληαη κειινληηθά 

αλψηαηα ζηειέρε θαη  

(5) λα ζπλεξγάδεηαη ελεξγά κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, παξέρνληαο έλα 

νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ειεγθηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα απμάλεη 

ηε  ζπλνιηθή  θάιπςε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ  ηεο  εηαηξίαο.
 

Σα  παξαπάλσ  γεγνλφηα, ζην ζχλνιφ ηνπο,  αηηηνινγνχλ  θαη θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 

 

2.6 Σν Σκήκα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

2.6.1 Δπηινγή ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο  

ειέγρνπ,  πξέπεη  λα είλαη  ηθαλφο  λα  αληαπνθξηζεί  ζηηο  απαηηήζεηο  απηνχ ηνπ  

έξγνπ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη φζα πξέπεη λα πθίζηαληαη, έηζη ψζηε, φλησο ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα είλαη ζε ζέζε λα θαλεί αληάμηνο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο 

πνπ θαηέρεη θαη λα επαλδξψζεη επαξθψο ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

1) Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θαζηεξψλεη θαηάιιεια 

θξηηήξηα εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο  γηα  ηε ζπκπιήξσζε  ησλ  ζέζεσλ  

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δίλνληαο ηε δένπζα  ζπνπδαηφηεηα  ζην  πιαίζην  

εξγαζίαο  θαη  ην επίπεδν επζχλεο.  

2) Πξέπεη λα ππάξρεη ινγηθή δηαζθάιηζε φηη θάζε εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηελ επάξθεηα γλψζεσλ, θαζψο θαη φηη 

έρεη θαηαλνήζεη θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  
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Ζ θχζε θαη ν ζθνπφο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ ζπρλά κεηαβάιινληαη, 

πνιιέο θνξέο ην πξνζσπηθφ ηνπ  ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέζεηε ζην 

παξειζφλ ηελ αλαγθαία επάξθεηα ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ην θαηάιιειν 

ππφβαζξν, κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεί  πιένλ  ηηο  λέεο  απαηηήζεηο  ηνπ  ειέγρνπ.  Γηα  

απηφ, ε  πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο δελ ηειεηψλεη πνηέ. 

Σν λφεκα ηεο θξάζεο «ινγηθή δηαζθάιηζε» δελ είλαη απφιπηα ζαθέο.  Φαίλεηαη, 

φκσο, λα ζπκπεξηιακβάλεη  θαη  ηελ  επαξθή  ηεθκεξίσζε ησλ δχν αλαθεξφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειεγθηή, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ειεγθηή θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  

Ζ θαηάιιειε ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ πξέπεη λα 

είλαη κφλν επηδίσμε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο. Σν κέιεκα απηφ πξέπεη λα  ην  

έρεη ε ίδηα ε Γηνίθεζε, πξψηνλ γηαηί αλήθεη ηεξαξρηθά απεπζείαο ζε απηήλ θαη  

δεχηεξνλ, δηφηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ην έκπηζην πξφζσπν, είλαη ην εξγαιείν 

ηεο Γηνίθεζεο θαη ην αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, πνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή  ηνπ  

θαηάξηηζε θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ.  

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ειεγθηψλ πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή, δηφηη 

πξφθεηηαη πεξί επηινγήο ζπκβνχισλ. Πξέπεη λα είλαη απζηεξή, κε θχξην άμνλα  ηελ  

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαηά ηελ επηινγή, πξέπεη  λα  δίλεηαη  

ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα, ηελ αλεζπρία θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ζπλερή κάζεζε 

θαη επηκφξθσζε γχξσ απφ ηηο εμειίμεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη εθηφο απηνχ ρψξνπ.  

 

2.6.2 Γηνξηζκφο ζην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

είλαη ηέηνηα, ψζηε απηφ λα κπνξέζεη λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ. Ο 

πξντζηάκελνο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηνξίδνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη αλαθέξνληαη ζηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Γε κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαη άιιεο εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ, κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ 

εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή απηή. 
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2.6.3 Οη αξκνδηφηεηεο  

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη, γεληθφηεξα, ηεο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε νπνηνπδήπνηε 

βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία θαη ηκήκα απηήο. Σα µέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη, γεληθά, λα δηεπθνιχλνπλ µε θάζε ηξφπν ην 

έξγν ηνπ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη ηα 

εμήο: 

2.6.3.1 Δλεκεξψλεη εγγξάθσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν, γηα ην δηελεξγνχκελν έιεγρν, 

ηα πνξίζκαηα απηνχ, ηελ πξφνδν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ην βαζκφ 

πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε. 

2.6.3.2 Παξίζηαηαη, κέζσ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο, ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. 

2.6.3.3 Αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο, ηηο 

νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

2.6.3.4 Παξέρεη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, 

ζπλεξγάδεηαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ. 

2.6.3.5 Διέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ 

ηήξεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο θαη ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ 

εηαηξεία. 

2.6.3.6 Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξείαο. 

2.6.3.7 Διέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ακνηβψλ θαη παξνρψλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ 

ηεο εηαηξείαο. 
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2.6.3.8 Διέγρεη ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο 

κε απηήλ επηρεηξήζεηο. 

2.6.3.9Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ επηπέδσλ έγθξηζεο θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

2.6.3.10 Διέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ-εμφδσλ θαη απνηειέζκαηνο. 

2.6.3.11 Γηελεξγεί ειέγρνπο νηθνλνκηθήο θχζεο (ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ, 

Παζεηηθνχ, Καζαξήο Θέζεο θ.ιπ.) 

2.6.3.12 Διέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ, 

γεληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη κεηαθνξψλ πιηθψλ, ηελ 

παξαιαβή αγνξψλ θαη πξψησλ πιψλ. 

2.6.3.13 Διέγρεη ην ζχζηεκα παξαγσγήο, ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 

κεραλψλ. 

2.6.3.14 Διέγρεη ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

2.6.3.15 Διέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Marketing θαη ησλ πσιήζεσλ. 

2.6.3.16 Διέγρεη ηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ (δηαδηθαζίεο, επηινγή, 

αμηνιφγεζε, ακνηβέο, άδεηεο θ.ιπ.). 

2.6.3.17 Διέγρεη ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνπο επηκέξνπο 

πξνυπνινγηζκνχο. 

2.6.3.18 Διέγρεη ηε δηεχζπλζε πιεξνθνξηθήο θαη ην δίθηπν ππνινγηζηψλ 

(δηαδηθαζίεο, αζθάιεηα ζπζηεκάησλ θ.ά.). 

2.6.3.19 Διέγρεη ηηο ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο. 

2.6.3.20 Πξνβαίλεη ζε ινηπνχο ειέγρνπο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο. 

 

2.6.4 Ζ Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

θχξηα κειήκαηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Βέβαηα, ν έιεγρνο πξνο ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε είλαη πην 

θνπξαζηηθή, σζηφζν πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ επηηήξεζε ηεο 

εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, µε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε νξζή 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη θαη’ επέθηαζε ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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2.7Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ  

 

2.7.1 Δηζαγσγηθά 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, παίξλεη φιεο ηηο 

εμνπζίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απφ απηή. Αλαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε θαη δηαπηζηψλεη 

ηε λφκηκε, απνηειεζκαηηθή θαη αλεπεξέαζηε δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ειέγρσλ ζηελ εηαηξεία θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ 

θαη Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, απ' φπνπ θαη αληιεί ηελ εμνπζία ηεο. Έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη, θαζψο είλαη πξνέθηαζε ηεο Γηνίθεζεο, νη 

αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη ην θχξνο ηεο είλαη απμεκέλα.  

 

2.7.2 Οη αξκνδηφηεηεο 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εκπίπηνπλ ηα εμήο:  

2.7.2.1 Δμεηάδεη, ζε ζπλεξγαζία µε ην Γηεπζπληή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  ηα 

εηήζηα πξνγξάκκαηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ. 

2.7.2.2 Δμεηάδεη ζέκαηα δηνξηζκνχ, ζεηείαο ή απνρψξεζεο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο. 

2.7.2.3 Γηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

2.7.2.4 Δπηβιέπεη ηνλ, δηελεξγνχκελν απφ ηνπο ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο, έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη  

ζπλεξγάδεηαη  καδί ηνπο. ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή 

δεηά απφ ηνπο ελ ιφγσ ειεγθηέο λα αλαθέξνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ή ηηο 

αδπλακίεο πνπ εληφπηζαλ ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαηά ηνλ έιεγρν 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

2.7.2.5 Δπνπηεχεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε, ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2.7.2.6 Δμεηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  

ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα, σο 

ζεκαληηθέο, θαη ηελ επάξθεηα ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εμνπιηζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επηβαιιφκελε δηάξζξσζή ηνπο. 
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2.7.2.7 Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ  

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειέγρσλ 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

2.7.2.8 Μεξηκλά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζπδεηήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γηα ζέκαηα δσηηθήο 

ζεκαζίαο, κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ειέγρνπ. 

2.7.2.9 Δπζχλεηαη γηα ηε ζέζπηζε θαλνληζκνχ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαλνληζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. 

2.7.2.10 Δλεκεξψλεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο, ζρεηηθά µε ηνπο ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο ή ηα αλνίγκαηα θαη θξίλεη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ή πξέπεη λα 

ιεθζνχλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία. 

2.7.2.11 Δμεηάδεη, ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα ζρεηηθά πξνζαξηήκαηα θαη ηηο 

εμακεληαίεο θαηαζηάζεηο, φηαλ δε θξίλεη απαξαίηεην θαη ηηο ηξηκεληαίεο 

θαηαζηάζεηο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

δηαπηζηψλεη:  

Α.Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζχληαμεο.  

Β. Σνκείο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο απνθάζεηο θξίζεο. 

Γ. Σελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. 

2.7.2.12Τπνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ 

δηαπηζησζεί θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

2.7.3 Βαζηθέο Αξρέο ιεηηνπξγίαο  

Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη:  

2.7.3.1Αλαγλψξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ζπκβνιήο ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

2.7.3.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ  

απνηειείηαη απφ ηα ζσζηά άηνκα, γηα λα παξέρεη αλεμάξηεηε θαη 

αληηθεηκεληθή επνπηεία.  

2.7.3.3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα εμεηάδνπλ αλ ε Αλψηαηε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 
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επηκέλεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ.  

2.7.3.4 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ δχλαηαη θαη πξέπεη λα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε 

ηηο νπνίεο λα ππνζηεξίδεηαη ε θαηαλφεζε θαη ε παξαηήξεζε  

Α.ηνπ εηδηθνχ ηεο ξφινπ, ζε ζρέζε κε ηνπο εηδηθνχο ξφινπο ησλ 

άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ,  

Β.ηεο εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθζέζεηο,    

Γ.ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ  ειέγρσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  

εθζέζεσλ  θαη   

Γ.ηεο  αλεμαξηεζίαο,  ηεο  επζχλεο  θαη  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή 

κε ηνπ εμσηεξηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Αλαιπηηθφηεξα, έρνληαο σο βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο, νη νξγαλσηηθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζεί ε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν ε 

Δπηηξνπή δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπηπξνζζέησο, ην πεξηερφκελν  ησλ  επζπλψλ,  πνπ  

αλαηίζεληαη ζηελ  Δπηηξνπή  απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ, πξέπεη 

λα είλαη ζαθέο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηελ θνπιηνχξα, ηφζν ηνπ 

πκβνπιίνπ φζν θαη ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. Ζ βαζηθή επζχλε ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ αθνξά ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  

εθζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο έρεη ε Γηνίθεζε απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ  ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη  ζε  απηήλ  

ηε δηαδηθαζία. Ζ επζχλε, σζηφζν, ηεο Δπηηξνπήο ζπρλά επεθηείλεηαη θαη ζηελ 

επίβιεςε θαη ησλ ξφισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ζηηο 

επηκέξνπο επζχλεο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ.  

Γηα ηελ πξναλαθεξζείζα επίβιεςε θαη αλάιεςε επζπλψλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη  λα εγγπάηαη  φηη  ηα  κέιε  

ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηα, έρνπλ  θαιέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο, 

θαζψο θαη φηη έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα έλα «ρξήζηκν» 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο. Έλα κέινο, ινηπφλ, ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη «ρξήζηκν», 

φηαλ είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλν, πξνζεθηηθφ, αιιά θαη απνηειεζκαηηθφ σο  επφπηεο  

ηεο  δηαδηθαζίαο  θαηάξηηζεο  ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Δπίζεο, φηαλ έρεη 
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κία γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο  

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη  ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  θηλδχλσλ  πνπ αληηκεησπίδεη, αιιά 

θαη φηαλ έρεη επξχηεξε ελεκέξσζε ηεο αιιεινζπζρέηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Δπηπιένλ, ην θάζε κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ νθείιεη λα θαηαλνεί ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επνπηεία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Γηνίθεζεο, αιιά θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψλεη ζεκαληηθέο εξσηήζεηο, 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Όκσο, ην 

ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη  ε  

ζέιεζή ηνπ γηα αληίζηαζε ζηηο ζειήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, φηαλ  απηφ  είλαη απαξαίηεην 

θαη πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

 

2.8 Ζ Τπεξεζία Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

2.8.1 Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο έλλνηα 

Με ην φξν «Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ αλεμάξηεηε θαη 

αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, πνπ δηελεξγεί ειέγρνπο, 

παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη έλα θαιά νξγαλσκέλν ηκήκα πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα µηα αλεμάξηεηε ππεξεζία αλψηαηνπ 

ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, µε απμεκέλεο επζχλεο, ζηειερσκέλε απφ επηζηεκνληθφ, 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ.  

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε ινγηζηηθνχο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο, αιιά θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

2.8.2 Ζ ζέζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα ζέζε ζην 

νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο µε ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο θαη παξάιιεια λα θαιείηαη λα 

ηηο ειέγμεη. Αλάινγα µε ηελ έληαμή ηεο ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ 
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νξγαλνγξάκκαηνο γίλεηαη θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ ηηο ππφινηπεο 

Γηεπζχλζεηο.  

Ζ ζέζε ηεο κέζα ζηελ επηρείξεζε, εμαξηάηαη απφ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη 

εηζεγκέλε ή πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) ή 

είλαη µε εηζεγκέλε.  

2.8.2.1 Δηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

ε εηαηξείεο µε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ππάγεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ν 

νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο. Με ηελ ππαγσγή ζηνλ Γηεπζχλνληα  

χκβνπιν επηηπγράλεηαη ε άκεζε επηθνηλσλία, ε άκεζε ζπλεξγαζία θαη ε άκεζε 

ιήςε δηνξζσηηθψλ απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ, βέβαηα, εηαηξείεο µε εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, φπνπ ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππάγεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ. Απηφ πθίζηαηαη φηαλ ε δνκή θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εηαηξείαο ην απαηηεί.  

2.8.2.2 Δηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Απφ ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη θαη ε  ζχζηαζε ησλ επνπηηθψλ  

νξγάλσλ, είηε απηά επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, απνζθνπψληαο 

ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο είηε απηά επηβάιινληαη απφ δηάθνξεο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο (φπσο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, µε ηελ απφθαζε 5/461/24.1.2008, ην 

λφκν 3016 ΦΔΚ 110 Α΄/17.5.2002) ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην ή πνπ επξφθεηην λα εηζαρζνχλ.  

χκθσλα µε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ν Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο πξέπεη λα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα ππάγεηαη ζε 

απηφ θαη λα ειέγρεηαη απφ µηα ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία νλνκάδεηαη Δπηηξνπή 

Διέγρνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

2.8.3 Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά  

ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλήθνπλ: 

2.8.3.1 Ζ νξγάλσζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη, θπξίσο, ε 

έληαμή ηεο ζην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηξφπν πνπ λα ηεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αλαθνξάο ζηα πςειφηεξα επίπεδα Γηνίθεζεο, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο,  
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2.8.3.2 Σν έξγν ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδεηαη θαη ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ηεο 

Γηνίθεζεο,  

2.8.3.3 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηνχλ ζηα θαζήθνληά 

ηνπο άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο δξάζεηο νχηε επηηξέπεηαη 

λα δίλνπλ εληνιέο γηα δξάζε.  

 

2.8.4 Τπεπζπλφηεηεο  

ηηο ππεπζπλφηεηεο πνπ βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλήθνπλ ηα 

εμήο: 

2.8.4.1 Να δηακνξθψλεη εηήζην  ειεγθηηθφ  πιάλν,  βαζηζκέλν  ζηε  

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε θαη ζέκαηα πνπ ζέηεη ε 

Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Σν πιάλν απηφ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα έγθξηζε.  

2.8.4.2 Να πεξηιακβάλεη ζην εηήζην ειεγθηηθφ πιάλν θάζε εηδηθφ project πνπ 

ζα αηηεζεί ε Αλψηαηε Γηνίθεζε θαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ.  

2.8.4.3 Να είλαη ζηειερσκέλε απφ πξνζσπηθφ κε επαξθείο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, εκπεηξία θαη επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο.  

2.8.4.4  Να αμηνινγεί λέεο ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο.  

2.8.4.5 Να  εθδίδεη  πεξηνδηθέο  αλαθνξέο  ζηελ  Δπηηξνπή  Διέγρνπ  θαη  ζηε 

Γηνίθεζε, ζπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ.  

2.8.4.6 Να  ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο θαη 

ειεγθηηθέο πξαθηηθέο.  

2.8.4.7 Να ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα γηα πηζαλή απάηε θαη λα δίλεη αλαθνξά γηα 

ηα απνηειέζκαηά ηεο.  

Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαη’ επέθηαζε ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ έρνπλ δηθαίσκα:  

Α. λα έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα αξρεία, ηελ 

πεξηνπζία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

Β. λα έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, 

Γ. λα θάλνπλ θαηακεξηζκφ ησλ πφξσλ, λα νξίδνπλ ζηε ζπρλφηεηα ησλ 

ειέγρσλ, λα πξνζδηνξίδνπλ ην φγθν ηεο δνπιεηάο θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ειεγθηηθνχο ηνπο ζθνπνχο, 
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Γ.λα δεηνχλ βνήζεηα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κέζα ή έμσ απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

 

2.8.5 Ση δελ εκπίπηεη ζηα δηθαηψκαηά ηεο 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαη’ επέθηαζε ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα:  

2.8.5.1 λα αζθνχλ ιεηηνπξγηθά θαζήθνληα ηεο επηρείξεζεο, 

2.8.5.2 λα δηεπζχλνπλ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

 

2.8.6 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο  

χκθσλα κε ηνλ Lawrence B. Sawye, νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

2.8.6.1Καηαλφεζε απφ ηελ ίδηα, ησλ αλαγθψλ  ησλ πειαηψλ (ειεγρφκελσλ), 

κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.  

2.8.6.2Αληηκεηψπηζε απηήο σο ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα είλαη 

θεξδνθφξν.  

2.8.6.3Δθαξκνγή αξρψλ απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο.  

2.8.6.4Έιεγρνο απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηφζν ησλ  

ιεηηνπξγηψλ φζν θαη ησλ ειέγρσλ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

2.8.6.5Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο θνξέαο έκπλεπζεο γηα αιιαγή.  

2.8.6.6Σαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ησλ 

ειεγρνκέλσλ θαη ησλ κεηφρσλ.  

2.8.6.7Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειεγθηηθήο. 

2.8.6.8Έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

 

2.8.7 Ζ επνπηεία ηνπ δηελεξγνχκελνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πξαγκαηνπνηνχκελνη  

εζσηεξηθνί έιεγρνη επνπηεχνληαη ζσζηά. Ζ επνπηεία είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία,  

πνπ αξρίδεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηειεηψλεη κε ην πφξηζκα ηεο αλαηεζείζαο 
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εξγαζίαο ειέγρνπ. Ο δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ  είλαη  ππεχζπλνο  γηα  ηελ  

άζθεζε ηεο θαηάιιειεο επνπηείαο.  

Ζ επνπηεία πεξηιακβάλεη:  

2.8.7.1 Παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ ζε πθηζηακέλνπο, θαηά  ηελ  έλαξμε  

ηνπ ειέγρνπ, θαη έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ.  

2.8.7.2 Βεβαίσζε  φηη πινπνηείηαη ην εγθεθξηκέλν  πξφγξακκα ειέγρνπ, εθηφο 

εάλ ηαπηφρξνλα δηθαηνινγνχληαη θαη επηηξέπνληαη απνθιίζεηο.  

2.8.7.3 Πξνζδηνξηζκφ φηη ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ππνζηεξίδνπλ 

επαξθψο ηα επξήκαηα, ηα πνξίζκαηα θαη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ.  

2.8.7.4 Δπηβεβαίσζε φηη νη εθζέζεηο ειέγρνπ είλαη αθξηβείο, αληηθεηκεληθέο, 

ζαθείο, ζπλνπηηθέο, επνηθνδνκεηηθέο θαη έγθαηξεο.  

2.8.7.5 Πξνζδηνξηζκφ φηη έρνπλ επηηεπρζεί νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ 

ειέγρνπ.  

Ζ θαηάιιειε απφδεημε αζθεζείζαο επνπηείαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη  

λα  δηαηεξείηαη. Δπηπιένλ, ε έθηαζε ηεο επνπηείαο πνπ  απαηηείηαη, εμαξηάηαη απφ ηελ 

επάξθεηα γλψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη απφ ηε δπζθνιία  ηεο  αλαηεζείζαο  

εξγαζίαο ειέγρνπ. Σέινο, φιεο νη  αλαηεζείζεο εξγαζίεο  ειέγρνπ,  είηε  δηελεξγνχληαη  

απφ, είηε γηα ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, παξακέλνπλ επζχλε ηνπ δηεπζπληνχ 

ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

3.1 Ζ έλλνηα θαη νη ζηόρνη ηνπ πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

Σν 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, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή ηεο νξγάλσζε, θαζψο θαη φια ηα κέηξα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ παξνρή ινγηθήο δηαζθάιηζεο γηα: 

1) ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, γηα λα κελ θιαπνχλ ή 

θαηαζηξαθνχλ θαηά 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 

(απνζέκαηα, κεραλήκαηα θ.ιπ.), αιιά θαη ηα κε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο 

νη ινγαξηαζκνί πειαηψλ, νη ζπκβάζεηο θαη ηα ινγηζηηθά ηεθκήξηα (εκεξνιφγηα, 

θαζνιηθά θ.ιπ.) . 

2)ηε ζπκκφξθσζε ησλ νξγάλσλ πξνο ηηο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο, 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ηηο εγθπθιίνπο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επηιεγεί ε επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο, θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λφκνπο, δηαηάμεηο, αιιά θαη 

θαλνληζκνχο.  

3) ηελ νηθνλνκηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, 

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 αληηαπνδνηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κέζσλ ηεο. 
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4)ηελ αμηνπηζηία θαη αξηηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Οη δηνηθνχληεο κηα επηρείξεζε, 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 χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ κηαο 

επηρείξεζεο κε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ηε ζχγθξηζε απηνχ κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Δπίζεο, 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηε δνκή ηνπ, εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη απνβιέπεη ζηελ 

ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ειέγρνπ ζην ίδην ην ζχζηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  

 

 

3.2 Σν πεξηερόκελν  

 

Έλα  ζχζηεκα  εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ  πεξηιακβάλεη  έλα  ζχλνιν  ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο 

νξγαληζκφο. Δλδεηθηηθά,  σο ηέηνηα  ζπζηήκαηα  ζα  κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

παξαθάησ: 

3.2.1 Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε, ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. 

Μέζα απφ έλα  ζχζηεκα «νξγαλφγξακκα» πξέπεη  λα δηαγξάθεηαη  κε ζαθήλεηα θαη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή επζχλεο αλά ηνκέα, ηκήκα.  

3.2.2 Οξγαλσηηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Πεξηγξαθή θαζεθφλησλ  αλά  ηκήκα  θαη  αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ  πνπ  λα θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ.  

3.2.3 Απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζηφρσλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

πινπνίεζεο απηψλ,  βάζεη  ζπγθεθξηκέλνπ  ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαζψο  θαη  

ηξφπνπ δξάζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην πνζεηφ απνηέιεζκα.  
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3.2.4 Μαθξνρξφλην  θαη  βξαρπρξφλην   πξνγξακκαηηζκφ   δξάζεο,   ζε   

πιήξε αλάπηπμε,  αλά  δξαζηεξηφηεηα,  κε  αληίζηνηρν  απνινγηζκφ  θαη  

επηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ, θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε απηψλ.  

3.2.5Πιήξεο θαη ελήκεξν θαηαζηαηηθφ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη θη απνηππψληαη

κε ζαθήλεηα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη νη θχξηνη ζθνπνί 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

3.2.6 Πνιηηηθή αγνξψλ-πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη επίπεδα. 

3.2.7Πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ, ζε φια ηα 

επίπεδα ησλ πειαηψλ. 

3.2.8 Γηαδηθαζίεο  εηζπξάμεσλ  θαη  δηαρείξηζεο  απηψλ.  Δπίζεο,  δηαρείξηζε  

ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. 

3.2.9 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, νκνιφγσλ. 

3.2.10 πζηήκαηα  Πιεξνθφξεζεο.    

Αμηφπηζην ζχζηεκα M.I.S., κε επξχηεηαεεπηρεηξεζηαθνχ πλεχκαηνο, πνπ  

ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ.  

3.2.11 Καλνληζκφ  νινθιεξσκέλνπ  θχθινπ  παξαγσγηθήο  δηαδηθαζίαο   

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ.  

3.2.12 χζηεκα  εμνπζηνδφηεζεο  γηα  ηελ εθρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζηειέρε  γηα  ηελ  εζσηεξηθή  ιεηηνπξγία,  θαζψο  θαη  ην 

ρεηξηζκφ ζεκάησλ εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, έλαληη ηξίησλ. 

3.2.13 Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ εμνπζηνδνηήζεσλ νξίσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ.  

3.2.14Γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο,

κε ηελ  αλάζεζε  αξκνδηνηήησλ  ζε  φια  ηα  επίπεδα  ηεο  ηεξαξρηθήο   

ππξακίδαο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία.  

3.2.15 Αμηφπηζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ζσζηά νξγαλσκέλν πνπ λα  

παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αξρεία.  

3.2.16ηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή  επελδχζεσλ  βξαρπρξφληα  θαη  καθξνρξφληα,  

σο  θαη νη αλακελφκελεο απηψλ απνδφζεηο.  

3.2.17 Πνιηηηθή ιήςεο δαλείσλ γηα επελδχζεηο θαη θεθαιαίνπ θηλήζεσο, σο  

επίζεο θαη απνπιεξσκή απηψλ.  

3.2.18Γηαδηθαζίεο  γηα θνξνινγηθή   ελεκέξσζε,  θνξνινγηθέο   ππνρξεψζεηο, 

απφδνζε θφξσλ θαη δηθαηψκαηνο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.  
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3.2.19Πνιηηηθή πξφζιεςεο  πξνζσπηθνχ,  κηζζνδνζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

αμηνιφγεζεο,  εθπαίδεπζεο  θαη  αλάπηπμεο,  αμηνπνίεζε  θαη  γεληθφηεξα  

ζσζηήο δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  

3.2.20Γηαρείξηζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ  

ζηνηρείσλ. Λεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ.  

3.2.21Αζθάιεηα Security) πξνζσπηθνχ  θαη  πεξηνπζηαθψλ   ζηνηρείσλ,   φπνπ  

πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηα κέζα θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απηψλ.  

3.2.22πζηήκαηα  I.S.O.,  έιεγρνο  δηαδηθαζηψλ  δηαζθάιηζεο  πνηφηεηαο  ησλ  

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.  

3.2.23χζηεκα   πεξηβαιινληηθήο    πξνζηαζίαο  (E.M.A.S.= 

EnvironmentalManagement Auditing Systems), πξνθεηκέλνπ λα  απνθεπρζνχλ 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο   ζην   εζσηεξηθφ   πεξηβάιινλ   ηεο   επηρείξεζεο, 

ζχκθσλα κε  ηηο  πεξηβαιινληνινγηθέο  πξνδηαγξαθέο, I.S.O.  14001,  έγθξηζε 

ηππνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

3.2.24Δζσηεξηθφ  Έιεγρν,  πνπ  απνηειεί  κέξνο  ηνπ  .Δ.Δ, πνπ είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, σο επίζεο θαη ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ , ιεηηνπξγηψλ απηνχ. 

3.2.25Λνηπέο   δξαζηεξηφηεηεο   πνπ   έρεη   ν   νξγαληζκφο   θαη   επηρεηξνχλ   

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ. 

 

 

3.3 Τπνζπζηήκαηα Διέγρνπ 

 

χκθσλα κε ηελ θιαζηθή βηβιηνγξαθία ηεο ειεγθηηθήο, παξαηεξείηαη ε δηάθξηζε ζε 

δχν κεγάια ππνζπζηήκαηα ειέγρνπ:  

3.3.1 ηνπο Λνγηζηηθνχο ειέγρνπο 

Οη Λνγηζηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο 

ηερληθέο θαη ην ζρέδην ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ΑΗΟΛ κε ηελ 

εγθχθιην ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ Νν1 (SASNo 1, AU 320.28) νξίδεη φηη νη 

Λνγηζηηθνί έιεγρνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα παξέρνπλ ηε ινγηθή βεβαηφηεηα φηη: 
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1) Οη ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη, ζχκθσλα κε ηε γεληθή ή εηδηθή εμνπζηνδφηεζε 

ηεο Γηνίθεζεο. 

2) Οη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη θαηά ηξφπν πνπ: 

Α. λα επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο ή κε 

νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, 

Β. λα απνδίδνπλ ηελ επζχλε ησλ ρεηξηζκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

3) Ζ πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηηξέπεηαη, κφλν, ζχκθσλα κε 

εμνπζηνδφηεζε ηεο Γηνίθεζεο. 

4) Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη αθνξνχλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζπγθξίλνληαη κε ηα ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ινγηθά 

δηαζηήκαηα θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

3.3.2 ηνπο Γηνηθεηηθνχο ειέγρνπο. 

Οη Γηνηθεηηθνί έιεγρνη δελ έρνπλ ζα ζηφρν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην ζρέδην νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο, ηηο πνιηηηθέο, ηνπο θαλνληζκνχο ή εγθπθιίνπο 

θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη παξνρήο εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Οη Γηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζηεξψλνπλ 

Γηνηθεηηθνχο Διέγρνπο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηζρπξφ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο πνιηηηθέο ηεο. Έλα παξάδεηγκα εζσηεξηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ είλαη νη 

εζσηεξηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πξφιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ ή ρνξήγεζεο 

πξφζζεησλ αδεηψλ απνπζίαο. 

 

 

3.4 Οη ζπληζηώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο απνηχπσζεο, κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθξίλνπλ ζε απηφ πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Καζέλα απφ ηα 

ζπζηαηηθά απηά ζηνηρεία επεξεάδεη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

Ο ειεγθηήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ελδηαθέξεηαη, 
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θπξίσο, γηα ην πσο νη πέληε απηέο ζπληζηψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδνπλ 

ην ζηφρν ηεο αληηθεηκεληθήο θαη αθξηβνδίθαηεο απεηθφληζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη θάζε έλα απφ ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ζεκεηψλνληαο γηα ην θαζέλα ηα αθφινπζα: 

3.4.1 ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ 

Σν δηακνξθσκέλν, ζε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, πεξηβάιινλ ειέγρνπ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα φια ηα άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, 

ηελ πεηζαξρία, ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηε ζηάζε φισλ ησλ ζηειερψλ έλαληη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζα κηα νκπξέια πνπ θαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο θαη 

θαζνξίδεη ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηα εμήο: 

Α. Αθεξαηφηεηα θαη εζηθέο αμίεο 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ ησλ ζηειερψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σα 

ζηειέρε απηά ιεηηνπξγνχλ, δηαρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηηο επηδφζεηο ησλ 

επηκέξνπο κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

Β. Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δέζκεπζε 

γηα αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Ζ πηνζέηεζε θαλνληζκνχ πεξηγξαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νη θαιέο πνιηηηθέο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ θαη έκπηζηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γ. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ ζηε δηαξθή βειηίσζε ησλ επηκέξνπο κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γ. Ζ θηινζνθία, ε δηάζεζε θαη ε γεληθφηεξε ζηάζε ηεο Αλψηαηεο 

Γηνίθεζεο απέλαληη ζην ζέκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δ. Ζ νξγαλσηηθή δνκή, ζπγθεληξσηηθή ή απνθεληξσκέλε, νη θαλφλεο 

εθρψξεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο επζχλεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Ζ θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, ε 

επηζεηηθή ή ζπληεξεηηθή επηινγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ κπνξνχλ λα 
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ζεκαηνδνηήζνπλ ζηνλ ειεγθηή ην ζηίγκα ηεο γεληθφηεξεο θηινζνθίαο ησλ 

δηνηθνχλησλ. 

3.4.2 ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

Οη θίλδπλνη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κπνξεί λα απμεζνχλ ή λα 

κεηαβιεζνχλ εμαξηψκελνη απφ: 

Α. Ραγδαία αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ. 

Β. Ρηδηθή αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ. 

Γ. Μεηαβνιέο ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. 

Γ. Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Δ. Νέα ινγηζηηθά πξφηππα αξρέο, θαη θαλφλεο. 

Σ. Νέα επηρεηξεζηαθά κνληέια ή πξντφληα. 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα απνθηήζεη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηελ ίδηα ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, έηζη ψζηε λα  

θαηαλνήζεη πιήξσο πσο ε Γηνίθεζε αληηκεησπίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

3.4.3 ηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Μεραληζκνί ή κέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη πνιηηηθέο,  νη κεραληζκνί, ηα κέηξα 

θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαζθάιηζε ιήςεο 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη κεραληζκνί απηνί ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Α. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ 

Έλα ηζρπξφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ πξνζψπσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε πξνυπνινγηζκνχο, 

πξνβιέςεηο θαη επηδφζεηο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ. 

Β. Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

Μία πνηθηιία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

αθξίβεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο κεραληζκψλ ειέγρνπ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη Γεληθνί Έιεγρνη θαη νη Έιεγρνη 

εθαξκνγψλ. Οη Γεληθνί Έιεγρνη ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 



«Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Εταιρική Διακυβέρνηςη» Μπαμπάτςικου Ευαγγελία 
 

40 
 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ηνπ θέληξνπ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηθηχνπ, απφθηεζε, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, αζθάιεηα πξφζβαζεο θ.ιπ.. Οη Έιεγρνη Δθαξκνγψλ 

ζπκβάινπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο, ηεο χπαξμεο 

εμνπζηνδφηεζεο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Γ. Φπζηθνχο Διέγρνπο 

Οη έιεγρνη απηνί αθνξνχλ ηε θπζηθή αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη 

Φπζηθνί Έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θπζηθήο πξνζηαζίαο, φπσο 

είλαη αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, εμνπζηνδφηεζε γηα πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ θαη αξρεία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πεξηνδηθή απνγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε αληηζηνίρηζε ησλ απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα 

ηεξνχκελα κεηξψα ή βηβιία Ζ παξεκπφδηζε θπζηθήο επαθήο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ 

αηφκσλ κε νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πφξηεο θαη θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο επαθήο ή παξνπζίαο κε ειεθηξνληθέο θάκεξεο, βηβιίν 

επηζθεπηψλ, απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θπζηθψλ ειέγρσλ. 

Γ. Γηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κία επηρείξεζε λα δηαρσξίζεη ηελ εμνπζηνδφηεζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ 

θχιαμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ αλεμάξηεηε εθηέιεζε θάζε κίαο 

απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κεηψλεη ηελ επθαηξία γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ηφζν λα 

δηαπξάμεη φζν θαη λα απνθξχςεη ζθάικαηα ή απάηεο ζηελ θαλνληθή πνξεία ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Μηα θιαζηθή βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεη φηη θακία 

δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη 

απφ έλα κφλν ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία ηνπ θαζελφο ζα πξέπεη, απαξαίηεηα, λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ, ελφο άιινπ ππαιιήινπ θαη λα ειέγρεηαη 

απφ έλα ηξίην ππάιιειν (εζσηεξηθφ ειεγθηή ή επνπηεχνληα πξντζηάκελν). Ζ αξρή 

απηή, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δερζεί αξλεηηθή θξηηηθή κε ην επηρείξεκα φηη 

δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηία. Παξά ηελ θξηηηθή, ν ηξηπιφο δηαρσξηζκφο ηεο δηελέξγεηαο 

ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ 

θαη απφ ηε δηαρείξηζε θαη θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηαζθαιίδεη επαξθψο 

δηαρεηξηζηηθή επηαμία ηεο επηρείξεζεο.  

Όηαλ ιφγνη θφζηνπο-νθέινπο θαζηζηνχλ ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ 

αζχκθνξν, ηφηε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη εηδηθνχο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ. 
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3.4.4 ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα απνθηά επαξθή γλψζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ηνλ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο κεζφδνπο, αξρέο, 

δηαδηθαζίεο, εγρεηξίδηα θαη αξρεία πιεξνθνξηψλ. Σν ηκήκα εθείλν ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ επαιεζεπζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε γηα θάζε ζπλαιιαγή 

ηεο ειεγθηηθήο αιπζίδαο, ηεθκεξίσλ. Ζ ειεγθηηθή αιπζίδα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ειεγθηέο θαη δηαζθαιίδεηαη κε θαηάιιειε 

θσδηθνπνίεζε ηεο ζπζρέηηζεο ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ ή 

άιισλ ινγηζηηθψλ θνλδπιίσλ κε ηα πξσηνγελή δηθαηνινγεηηθά ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. 

Έλα απνηειεζκαηηθφ ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο, 

ηηο αξρέο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα κε ηα νπνία ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα 

θαηαρσξνχληαη έγθαηξα φιεο νη πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο, κε ηέηνηα αλάιπζε πνπ λα 

επηηξέπεη ηελ θαηάιιειε ινγηζηηθή ηαμηλφκεζή ηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη, επίζεο, ηελ απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 

απηέο γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα 

απνθηήζεη επαξθή γλψζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηα αθφινπζα: 

Α. Σηο θαηεγνξίεο εθείλεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Β. Σηο δηαδηθαζίεο, κε ηηο νπνίεο νη ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη, 

θαηαγξάθνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη, απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 

έσο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γ. Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπιιακβάλεη 

άιια γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γ. Σε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

εθζέζεσλ. 

Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν νπζηαζηηθήο ιαλζαζκέλεο 

απεηθφληζεο. ηφρνο ηνπ ζπζηαηηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ε εηζαγσγή αηζζήκαηνο ππεπζπλφηεηαο θαη ινγνδνζίαο γηα ηε 

Γηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 
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3.4.5 ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα 

δηαδηθαζία δηαξθνχο εθηίκεζεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Καλέλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δε 

κπνξεί λα ζεσξείηαη ηφζν θαιφ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε επάξθεηα, ρσξίο ηε 

δηαξθή αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε, αλάινγε ησλ αιιαγψλ πνπ 

επέξρνληαη ζηε θχζε ηεο επηρείξεζεο, ζηα ζρέδηα ηεο θαη ζηα εγεηηθά ζηειέρε πνπ 

πινπνηνχλ ηα ζρέδηα απηά. Ζ ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ, 

απιά θαη κφλν επεηδή θάλεθε απνηειεζκαηηθφ θαηά ην παξειζφλ, κπνξεί λα 

απνδεηρζεί επηδήκην γηα ηελ επηρείξεζε. 

Σν κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δλψ νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε φια ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ειέγρνπ. Μηα κεγάιε 

επηρείξεζε, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πηνζεηήζεη έλα γξαπηφ θψδηθα επηρεηξεζηαθήο 

δενληνινγίαο θαη εζηθήο. Μηα κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα κε δηαζέηεη έλαλ ηέηνην 

γξαπηφ θψδηθα, κπνξεί φκσο λα αλαπηχμεη έλα επηρεηξεζηαθφ πλεχκα πνπ λα δίλεη 

έκθαζε ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο λα δίλεη πξψηνο ην θαιφ παξάδεηγκα. 

 

 

3.5 Βαζηθέο αξρέο ελόο πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ   

 

Ζ αθνινπζία ησλ παξαθάησ  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.  Ωο  βαζηθέο αξρέο ελφο πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ   Διέγρνπ,  ελδεηθηηθά  ζα  κπνξνχζαλ  λα  αλαθεξζνχλ  ηα  εμήο: 

3.5.1 Καηάιιειε ζηειέρσζε  
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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.  

3.5.2 Απνθέληξσζε ηεο Γηνίθεζεο  

Λακβάλνληαο  ππφςε  ην βαζκφ ηεο  νξγάλσζεο  θαη  ηεο  ζρεηηθήο ζηειέρσζεο, ηε 

Γηνίθεζε, 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.  

3.5.3 Γηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ  

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

ππξακίδαο. Δηδηθά ζε ζέκαηα  πνπ  άπηνληαη ηεο  δσηηθφηεηαο ηεο  επηρείξεζεο,  φπσο  

ηα  πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία,  ηα  δηαζέζηκα,  ην  ραξηνθπιάθην,  ηα  δσηηθήο  ζεκαζίαο  

ηκήκαηα  παξαγσγήο,  ηα  θαζήθνληα  θαη  ηηο  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  

ή  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.  

3.5.4 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ  
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Γηα  ζπλαιιαγέο  θαη  εθπξνζψπεζε  ηεο  εηαηξείαο  έλαληη  ηξίησλ  απαηηείηαη  

εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 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.  

3.5.5 Γηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Κάζε  ζπλαιιαγή,  γεγνλφο  ηεο  επηρεηξεκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο, ζα  πξέπεη  λα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Γηνίθεζεο, έηζη ψζηε:  

Α.Να θαζνξίδνληαη ζαθψο νη επζχλεο γηα εγθξίζεηο.  

Β.Να  θαζνξίδνληαη ζαθψο νη δηαδηθαζίεο γηα ην πξνιεπηηθφ έιεγρν πξηλ απφ

θάζε ζπλαιιαγή.  

Γ.Να  ππνβνεζείηαη  ε  ζσζηή  θαηαρψξεζε  θαη  ινγηζηηθή  απεηθφληζε  θάζε  

ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο.  

Γ.Να   απεηθνλίδνληαη   φιεο   νη   ζπλαιιαγέο   ζε   θαιά   ζρεδηαζκέλα   θαη  

νξγαλσκέλα   έληππα,   ψζηε   λα   δίλνπλ   αλά   πάζα   ζηηγκή   ηε   ζσζηή  

πιεξνθφξεζε.  

Δ.Να  ειαρηζηνπνηείηαη  ζε  θάζε  ζπλαιιαθηηθή  δξαζηεξηφηεηα ε 

πηζαλφηεηα ιάζνπο  

Σ.Να δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο θάζε νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο θαη

 ε παξνρή πιεξνθφξεζεο απηνχ ζηε Γηνίθεζε γηα ιήςε απνθάζεσλ.  

Γηα  λα  δηαζθαιίδνληαη ηα  ζπκθέξνληα  ηνπ  νξγαληζκνχ ε  θάζε  

ζπλαιιαγή  ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηέζζεξα ζηάδηα, δειαδή:  

1)Σεο  εμνπζηνδφηεζεο.  

Να εθρσξνχληαη εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα  άηνκα πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηηο  

ζπλαιιαγέο ζε φιεο ηηο θάζεηο  θαη κέρξη πνην πνζφ.  

2)Σεο έγθξηζεο.  

Κάζε κία ζπλαιιαγή πξέπεη λα εγθξίλεηαη,  πξηλ  ηελ  εθηέιεζή  ηεο. Κάζε  έγθξηζε  

ζπλαιιαγήο εθ ησλ πζηέξσλ, εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο  

εξγαδφκελνπο.  

3)Σεο  εθηέιεζεο.  

Γηα  θάζε  εθηέιεζε  πξέπεη  λα  πξνεγείηαη  ε  δηαδηθαζία  ηεο έγθξηζεο.  

4)Σεο  θαηαγξαθήο.   
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Ζ άκεζε θαηαγξαθή ηεο ζπλαιιαγήο, κεηά ηελ εθηέιεζε, είλαη δηθιείδα αζθαιείαο  

πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ζπλαιιαγήο θαη παξνρή άκεζεο εηθφλαο ησλ 

 ζπλαιιαγψλ.  

3.5.6 Δπηηήξεζε θαη επηζεψξεζε 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 

ησλ πξντφλησλ. 

3.5.7 Έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε  

Πιεξνθνξηαθφ  πιηθφ,  ζηνηρεία  εθζέζεσλ,  πνξίζκαηα  κειεηψλ  ζπκπεξάζκαηα  

ζπζθέςεσλ   θαη   ζπλεδξίσλ ,   πνπ   πξνέξρνληαη   απφ   ην   εμσηεξηθφ   θαη   ην 

ελδνεπηρεηξεζηαθφ   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.  

3.5.8 Έθηαζε ειέγρσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν  

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

λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο, ηε  θχζε  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  θνξέα, ηελ 

νξγάλσζή ηνπ 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.  

3.5.9 Θέζπηζε ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  

Γηα  άκεζε,  ζσζηή  θαη  αληηθεηκεληθή  πιεξνθφξεζε  ηεο  Γηνίθεζεο  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  Γηνίθεζε,  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.  

Ζ  πιήξεο  ππνζηήξημε  ηφηε  εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ  απφ  ηε  Γηνίθεζε ηνπ 

παξέρεη   ηε   δπλαηφηεηα  γηα αληηθεηκεληθφηεξε θαη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ησλ   
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ιεηηνπξγηψλ, ζηνηρείν απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ  λα  παξέρεη  ζηε  Γηνίθεζε ηελ 

πιεξνθφξεζε εθείλε , πνπ ζα ηε βνεζήζεηλα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν είλαη θαη ππεχζπλε. 

 

 

3.6 Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη: 

3.6.1 Πξνζσπηθφ κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θάζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έληηκν, έκπηζην, ηθαλφ θαη απνδνηηθφ πξνζσπηθφ είλαη δπλαηφλ 

λα πεηχρεη πςειά απνηειέζκαηα, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αδχλακεο ππνζηήξημήο 

ηνπ απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αληίζεηα, ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο επάξθεηαο, ε 

απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ κε πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη κεησκέλε εληηκφηεηα, 

κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Βέβαηα, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έληηκν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ, απφ κφλν ηνπ, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζδψζεη πιήξε επάξθεηα ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μηα 

κεγάιε ζεηξά παξαγφλησλ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειέγρνπ 

είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αμηνιφγεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

3.6.2 Οξγαλσηηθή Γνκή 

Ζ χπαξμε νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ, πνπ λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ηνκείο επζχλεο 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί ζεκειηψδε αξρή 

ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ αλάζεζε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ κηαο ιεηηνπξγίαο ή ελφο ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε 

εθρψξεζε αλάινγεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 

απνθάζεσλ. 

Έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, επαξθή δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε. Οη ηέζζεξηο πην θάησ πεξηπηψζεηο δηαρσξηζκνχ ησλ ππεπζπλνηήησλ σο 
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κέζνπ πξφιεςεο ιαζψλ ή αλσκαιηψλ, έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ειεγθηέο 

θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

1)Γηαρσξηζκφο ηεο επηηήξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπο. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ δηαρσξηζκνχ απηνχ είλαη ε πξνθχιαμε ηεο επηρείξεζεο απφ 

πξάμεηο απάηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Όηαλ ην ίδην πξφζσπν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

δηαρείξηζεο θαη ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ν 

θίλδπλνο θαηάρξεζεο είλαη κεγάινο. Σν πξφζσπν απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθνκίζεη πξνζσπηθά νθέιε, κε αληίζηνηρε παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα θάιπςε ηεο θαηάρξεζήο ηνπ. Όηαλ νη ππεξεζίεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

θχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη αλεμάξηεηεο, νη εξγαζίεο ηεο κηαο 

ππεξεζίαο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο άιιεο. 

Μεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλνληαη 

πεξηνδηθέο ζπγθξίζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ απνθιίζεσλ θαη ηελ απνθάιπςε ησλ αηηηψλ. 

2)Γηαρσξηζκφο ηεο εμνπζηνδφηεζεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ 

ηελ επηηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη ε αξκνδηφηεηα 

παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο θάζε ζπλαιιαγήο λα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ αξκνδηφηεηα 

θχιαμεο θαη επηηήξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη νη ζπλαιιαγέο. Αλ δε γίλεη ν δηαρσξηζκφο απηφο, ν θίλδπλνο απάηεο 

είλαη κεγάινο. Οη πηζαλφηεηεο απάηεο κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζεκαληηθά αλ νη 

αξκνδηφηεηεο παξαγγειίαο αγαζψλ θαη παξαιαβήο ησλ αγαζψλ, αληί λα αλαηεζνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο αγνξάο πιηθψλ θαη απνζήθεπζήο ηνπο αλαηεζνχλ ζε κηα 

ππεξεζία. 

3)Γηαρσξηζκφο ππεπζπλνηήησλ εληφο ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν γεγνλφο φηη έλα κφλν ζηέιερνο ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ινγηζηηθνχ θπθιψκαηνο απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα κελ αλαθαιπθζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ ζηα δηάθνξα 

απηά ζηάδηα. Όηαλ δπν ή πεξηζζφηεξεο ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ ινγηζηηθνχ έξγνπ, ε εξγαζία ηεο κηαο ππεξεζίαο ειέγρεηαη απφ ηελ 

άιιε. 

4)Γηαρσξηζκφο ηεο ιεηηνπξγηθήο αξκνδηφηεηαο, απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο ηεο. 



«Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Εταιρική Διακυβέρνηςη» Μπαμπάτςικου Ευαγγελία 
 

48 
 

Γηα ηε δηαζθάιηζε αληηθεηκεληθψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, ε αξκνδηφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ηκήκαηνο ή κηαο ιεηηνπξγίαο δε ζα 

πξέπεη λα εθρσξεζεί ζην ίδην ην ηκήκα ή ηε ιεηηνπξγία. Αλ δε γίλεη ν δηαρσξηζκφο 

απηφο, ην ηκήκα ή ε ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

δξάζεο, είλαη δπλαηφλ λα επηδηψμνπλ ηελ θαηάιιειε αιινίσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνπλ. 

Με βάζε ηα πην πάλσ, κπνξεί λα δηαηππσζεί ζα βαζηθή αξρή φηη θαλέλα 

άηνκν ή ππεξεζία δελ πξέπεη λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο πιεπξέο κηαο ζπλαιιαθηηθήο 

πξάμεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο. Γηα απηφ, ην νξγαλσηηθφ ζρέδην ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ηνπιάρηζηνλ δχν πξφζσπα ή ηκήκαηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νινθιήξσζε θάζε ζπλαιιαγήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δνπιεηά ηνπ ελφο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο δνπιεηάο ηνπ άιινπ. 

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηέρεη 

κεραληζκνχο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απνθάζεηο θαη ηελ πνιηηηθή 

ηεο Γηνίθεζεο. Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο είλαη ε χπαξμε θαηάιιειεο 

εμνπζηνδφηεζεο, σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο δηελέξγεηαο θάζε ζπλαιιαθηηθήο πξάμεο. 

Ζ ππέξηαηε εμνπζία ιήςεσο απνθάζεσλ αλήθεη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη εθρσξείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπο δηεπζπληέο θαη 

ηα άιια ζηειέρε ηεο δηεπζπληηθήο ηεξαξρίαο. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, εθρσξνχλ ζε πθηζηάκελα θιηκάθηα αξκνδηφηεηεο δηελέξγεηαο νξηζκέλσλ 

πξάμεσλ. Ζ εθρσξνχκελε αξκνδηφηεηα κπνξεί λα είλαη γεληθή ή εηδηθή. Γεληθή 

αξκνδηφηεηα εθρσξείηαη κε ηελ απφ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο θαζηέξσζε ησλ φξσλ θαη 

ζπλζεθψλ κε βάζε ηηο νπνίεο εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ. 

Παξαδείγκαηα γεληθήο αξκνδηφηεηαο είλαη ε ρνξήγεζε πηζηψζεσο ζε πειάηε εληφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ θαη ε παξαγγειία πιηθψλ φηαλ ην απφζεκα κεησζεί ζην φξην 

αζθαιείαο. Δηδηθή αξκνδηφηεηα εθρσξείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαθηηθέο 

πξάμεηο. Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο κεξηθέο πξάμεηο, δελ 

πξνηηκνχλ ηελ θαζηέξσζε πιαηζίσλ εθρψξεζεο γεληθήο αξκνδηφηεηαο, αιιά 

εθρσξνχλ αξκνδηφηεηα χζηεξα απφ εηδηθή κειέηε θαη ζεψξεζε ηεο θάζε πεξίπησζεο.  

3.6.3 Καινζρεδηαζκέλν Λνγηζηηθφ χζηεκα 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο θαινζρεδηαζκέλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην 

Λνγηζηηθφ ρέδην θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 
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ηε κνξθή ζπλήζσο ηνπ ινγηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ. Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην ινγαξηαζκψλ, αιιά θαη ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο 

ινγηζηηθήο θίλεζήο ηνπο. Έλα θαινζρεδηαζκέλν θαη επθνινθαηάιππην ζχζηεκα 

έγθξηζεο ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαη ην ινγηζηηθφ εγρεηξίδην. Μηα θιαζηθή, 

γεληθή, αιιά ζεκαληηθή αξρή ηεο επηρεηξεζηαθήο πξαθηηθήο επηηάζζεη, ην άηνκν πνπ 

έρεη ηελ επζχλε έγθξηζεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ζπλαιιαθηηθψλ 

πξάμεσλ λα πξέπεη: 

1) Να κελ έρεη θαλέλα άιιν ελδηαθέξνλ απφ ηε ζπλαιιαγή, πέξαλ απφ ηε 

δηάγλσζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

2) Να είλαη ζε εθείλν ην επίπεδν ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ λα 

αληηζηνηρίδεηαη κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

3) Να δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε εθείλε γλψζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαλνεί, φρη κφλν ηε ζπλαιιαγή, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

 Ζ θαηαγξαθή, ζπγθέληξσζε θαη απεηθφληζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο γίλεηαη κε έλα επξχ θάζκα παξαζηαηηθψλ εληχπσλ θαη ινηπψλ 

εγγξάθσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά, ηφζν ηελ 

θαηαγξαθή φζν θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Σα 

παξαζηαηηθά θαη ηα ινηπά έληππα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί, θαηά ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ θαηάιιειε 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε 

ησλ παξαζηαηηθψλ κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ αξρέο. 

Α. Αξίζκεζε θαηά αχμνληα αξηζκφ. 

Ζ θαηά αχμνληα αξηζκφ αξίζκεζε ησλ παξαζηαηηθψλ δηεπθνιχλεη κεηαμχ άιισλ ηνλ 

έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ ράζεθαλ ή πνπ αθπξψζεθαλ. Βνεζάεη αθφκε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

παξαζηαηηθψλ, φηαλ απηά αλαδεηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηεο έθδνζήο ηνπο. 

Β. Έγθαηξε θαηάξηηζε. 

Σα παξαζηαηηθά πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπλαιιαγή ή ηνλ ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Ζ αμηνπηζηία ησλ παξαζηαηηθψλ, 

εληχπσλ, εγγξάθσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά αλ απηά θαηαξηίδνληαη κε κεγάιε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε. 

Γ. Απιφηεο ζπκπιήξσζεο. 
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Σα παξαζηαηηθά πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απιά θαη επθνινθαηαλφεηα, έηζη 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο παξαλνήζεσλ. 

Γ. ρεδίαζε γηα πνιιαπιή ρξήζε. 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξαζηαηηθψλ κηαο 

επηρείξεζεο ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα πνιιαπιή ρξήζε. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν δειηίν παξαιαβήο πιηθψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο θαηαρσξήζεηο ζην βηβιίν απνζήθεο, αιιά θαη γηα επαιήζεπζε 

απφ ην ηκήκα Πξνκεζεπηψλ ησλ πνζνηήησλ πνπ παξειήθζεζαλ, ζε ζρέζε κε ηηο 

πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο. 

3.6.4 Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απφ άηνκα ρσξίο 

εμνπζηνδφηεζε. 

3.6.5 Ύπαξμε Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

Σν ηειεπηαίν βαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαξθήο 

επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη νη ζθνπνί ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαιχνληαη ζε παξαθάησ ππνθεθάιαην. 

Έλα ηζρπξφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο 

δε δηαζθαιίδεη, πιήξσο, ηελ επηρείξεζε απφ δεκίεο ή θαηαρξήζεηο ησλ ππαιιήισλ 

ηεο. Γηα απηφ, νη επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ κηα κνξθή αζθάιηζεο, ηελ Αζθάιεηα έλαληη 

θαηαρξήζεσλ, θαηά ηελ νπνία κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζπκθσλεί λα απνδεκηψζεη 

κηα επηρείξεζε γηα δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε θινπή ή θαηάρξεζε ησλ 

ππαιιήισλ ηεο. Οη αζθάιεηεο έλαληη θαηαρξήζεσλ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νχηε ππνθαηάζηαηφ ηνπ. Απνηεινχλ κηα 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο θαη νη ειεγθηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείινπλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

πειάηε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ηεο θάιπςεο απηήο. 

πλνπηηθά, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη: 

1) Οηθνλνκηθφ: Οη ππεξβνιηθά πνιινί έιεγρνη θνζηίδνπλ, ηφζν ζε ρξφλν φζν 

θαη ζε ρξήκα. 

2) Οπζηψδεο: Πξέπεη λα κεηξά ηελ απφδνζε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί. 

3) Καηάιιειν: Πξέπεη λα απεηθνλίδεη κε αθξηβή ηξφπν ηα ζπγθεθξηκέλα 

γεγνλφηα πνπ ζα κεηξήζεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ειεγρφκελνπ ηνκέα.  
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4) χκθσλν: Πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή θαη 

θηινζνθία ειέγρνπ. 

5) Δπίθαηξν: Οη αλεπίθαηξεο πιεξνθνξίεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αθαηάιιειεο. 

6) Απιφ: Ο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

7) Λεηηνπξγηθφ: Ο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφο κε έλα θαζνξηζκέλν 

ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θαη λα κε δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο.  

 

 

3.7 Αδπλακίεο-Πεξηνξηζκνί ελόο πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεδηάδεηαη 

θαη ιεηηνπξγεί γηα λα παξάζρεη ινγηθή δηαζθάιηζε επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζηφρσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ έλλνηα ηεο ινγηθήο δηαζθάιηζεο ελέρεη θαη ην 

ζηνηρείν ηεο θνζηνινγηθήο επαηζζεζίαο, ηεο αληίιεςεο δειαδή φηη ην θφζηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φθεινο γηα ηελ 

επηρείξεζε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάγθε εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο πξνυπνζέηεη νξζνθξηζία απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο είλαη ε 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ίδηα ηε 

Γηνίθεζε ή κε εληνιή ηεο, ε ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπκπαηγλίεο δηαθφξσλ ζηειερψλ ή 

αθφκε θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη ειεγθηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ππφθεηληαη ζε 

εγγελείο πεξηνξηζκνχο. Ζ παξαλφεζε ησλ ινγηζηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη εγθπθιίσλ ή  

νδεγηψλ, ε ακέιεηα θαη ε θφπσζε ηνπ αζθνχληνο ην ινγηζηηθφ ειεγθηηθφ έξγν κπνξεί 

λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα κεδεληζηεί απφ ηε 

ζπκπαηγλία ησλ θαζ' χιε αξκφδησλ ζηειερψλ, νη νπνίνη εζειεκέλα θαη πνιιέο θνξέο 

δφιηα παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ησλ 
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ινγηζηηθψλ ειέγρσλ πξνέξρεηαη απφ ην δπλακηθφ θαη δηαξθψο εμειηζζφκελν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Μεηαβνιέο παξακέηξσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζαξκνγψλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ειέγρνπο. Ζ 

θαζπζηέξεζε ή ε πηζαλή αζηνρία απηψλ ησλ πξνζαξκνγψλ πεξηνξίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, νη ινγηζηηθνί έιεγρνη είλαη 

δπλαηφλ λα κελ θαιχπηνπλ κεξηθέο έθηαθηνπ ραξαθηήξα ζπλαιιαγέο ή γεγνλφηα, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζην πξνζσπηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΟ ΚΑΝΟΝΟΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

4.1 Σν λνκηθό (λνκνζεηηθό) πιαίζην ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3016/2002, πνπ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, 

πξνβιέπεηαη ε  ππνρξεσηηθή  ηήξεζε  ηνπ  Δζσηεξηθνχ  Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο  

θαη ε ιεηηνπξγία  Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ, κε απψηεξν ζηφρν λα εηζαρζεί κία εηαηξεία  

ζε νξγαλσκέλε   ρξεκαηηζηεξηαθή   αγνξά.   Σν   ειάρηζην   πεξηερφκελν   ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη: 

1) Σε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο 

θαη ηε ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε Γηνίθεζε. Πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη ηνπιάρηζηνλ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,  Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ 

θαη Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ.  

2) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3) Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη 

ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο.  

4) Σηο  δηαδηθαζίεο  παξαθνινχζεζεο  ησλ  ζπλαιιαγψλ  ησλ  κειψλ  ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ, 

εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ εηαηξεία, θαηέρνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ζε 

θηλεηέο αμίεο απηήο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε  

παξάγξαθνο 5 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, εθφζνλ απηέο είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία.  

5) Σηο δηαδηθαζίεο πξναλαγγειίαο θαη δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  ησλ  κειψλ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηξίησλ.  
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6)  Σνπο  θαλφλεο  πνπ  δηέπνπλ  ηηο  ζπλαιιαγέο  κεηαμχ  ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε 

γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηα φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο.  

ην άξζξν  7  ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ,  αλαθέξνληαη  ζρεηηθά  κε  ηελ Οξγάλσζε 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηα εμήο:  

1) Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή  αγνξά. Ζ δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. 

2) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη 

αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο 

εηαηξείαο θαη επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

3) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο  θαη  είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο  απαζρφιεζεο.  Γε κπνξνχλ  λα  

νξηζζνχλ σο εζσηεξηθνί  ειεγθηέο  κέιε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  δηεπζπληηθά  

ζηειέρε ηα νπνία  έρνπλ  θαη  άιιεο  εθηφο  ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή 

ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ 

αγρηζηείαο. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα  πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε  ηνπ  εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ,  

εληφο  δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ κεηαβνιή απηή.  

4) Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ  

ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε  

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ 

λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη 

γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε  ηξφπν  ην  έξγν  ηνπο.  Ζ  Γηνίθεζε  ηεο  εηαηξείαο  

νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

ην άξζξν 8 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ παξαηίζεληαη, επίζεο, νη Αξκνδηφηεηεο ηεο 

Τπεξεζίαο  Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ, νη νπνίεο είλαη: 

1) Να παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο ελ  γέλεη  
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λνκνζεζίαο  πνπ  αθνξά  ηελ  εηαηξεία  θαη  ηδηαίηεξα  ηεο  λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο.  

2)Να αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο πεξηπηψζεηο  

ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  

πκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπκθέξνληα  

ηεο εηαηξείαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

3)  Οη  εζσηεξηθνί  ειεγθηέο  νθείινπλ  λα ελεκεξψλνπλ  εγγξάθσο  κηα θνξά, 

ηνπιάρηζηνλ, ην ηξίκελν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ  

απηνχο έιεγρν θαη λα παξίζηαληαη θαηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ  

κεηφρσλ.  

4) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ  

επνπηηθέο αξρέο, ζπλεξγάδνληαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ κε θάζε δπλαηφ  

ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ.  

 

 

4.2 Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο  

 

Σν πκβνχιην Πξνηχπσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Auditing Standards Board, 

I.A.S.B.) έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Η.Η.Α.), γηα 

ηε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Ζ πξσηαξρηθή  

ηνπ επζχλε είλαη ε παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηνπο επαγγεικαηίεο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο.  

H Γηεζλήο Δπηηξνπή Γενληνινγίαο (International Ethics Committee) 

παξαθνινπζεί γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη εμεηάδεη παξάπνλα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ελαληίνλ ησλ κειψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

Σν Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξαθηηθψλ (Professional Practice Framework) 

απνηειείηαη απφ: 

1)Τπνρξεσηηθέο Καηεπζχλζεηο: Διεγθηηθά Πξφηππα θαη Κψδηθαο  

Γενληνινγίαο (Standards and Code of Ethics). 

2) Πξνηεηλφκελεο, αιιά Με Τπνρξεσηηθέο Οδεγίεο (Practice Advisories). 

3) Λνηπέο, κε ππνρξεσηηθέο νδεγίεο (Development and Practice Aids). 
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Σν ζεκέιην ηνπ Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Πξαθηηθψλ είλαη ν νξηζκφο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία  

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαζθαιηζηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, 

κέζσ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

 

4.3 Πξόηππα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ 

Διεγθηώλ 

 

ε παγθφζκην, αιιά θαη εζληθφ επίπεδν, ηα πιένλ έγθπξα θαη γεληθήο απνδνρήο 

Διεγθηηθά Πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εθδνζέληα απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ «Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ».  

Ο ζθνπφο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, λα 

απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη ην κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζήο ηνπ. Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, φπσο 

ην ζθνπφ, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηα ζέκαηα 

αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ, ηε δένπζα 

επαγγεικαηηθή επηκέιεηα, θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, ηα Πξφηππα 

πξνβιέπνπλ ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ηε θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επφπηεπζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ απνδνρή ησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε Γηνίθεζε. 

4.3.1 Οη ζηφρνη ησλ Πξνηχπσλ 

Ωο ζηφρνη ησλ ελ ιφγσ Πξνηχπσλ ηίζεληαη ηα εμήο: 
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1)Να πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

2)Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη 

πξνάγνληαη νη πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

3)Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

4)Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο. 

4.3.2 Ο δηαρσξηζκφο ησλ Πξνηχπσλ 

Σα πξφηππα ρσξίδνληαη ζηα εμήο ηξία κέξε: 

1)Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ Ηδηνηήησλ (Attribute Standards–εηξά 

1000), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αζθνχ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. 

 1000 – θνπφο, Αξκνδηφηεηεο, Τπεπζπλφηεηεο 

Ο ζθνπφο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππεπζπλφηεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο ζην Καηαζηαηηθφ Έγγξαθν 

(charter), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα Πξφηππα θαη λα εγθξίλεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 1100 – Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη νη 

Δζσηεξηθνί Διεγθηέο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 1200 – Δπάξθεηα γλψζεσλ θαη Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Έιεγρνη ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε επάξθεηα γλψζεσλ θαη δένπζα 

επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. 

 1300 – Πξφγξακκα Πνηνηηθήο Γηαζθάιηζεο θαη Βειηίσζεο 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ηεξεί έλα 

πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο, ην νπνίν λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

πιεπξέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη λα επνπηεχεη, ζπλερψο, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα βνεζά ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα δηαβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο. 
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2)Πξφηππα Απφδνζεο (Performance Standards – εηξά 2000), ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη παξέρνπλ 

θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

 2000 – Γηνίθεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα δηνηθεί απνηειεζκαηηθά ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πξνζζέηεη αμία 

ζηελ επηρείξεζε. 

 2100 – Φχζε Δξγαζηψλ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 2200 – ρεδηαζκφο Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ζπληάζζνπλ έλα πιάλν 

γηα θάζε ειεγθηηθή ελαζρφιεζή ηνπο. 

 2300 – Γηελέξγεηα ησλ Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ 

θαη λα θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο επαξθείο πιεξνθνξίεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ησλ ειεγθηηθψλ ελαζρνιήζεψλ ηνπο. 

 2400 – Δπηθνηλσλία ησλ Απνηειεζκάησλ 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπ, θαηαιιήισο. 

 2500 – Γηαδηθαζία Δπφπηεπζεο 

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε 

Γηνίθεζε. 

 2600 – Απνδνρή ησλ Κηλδχλσλ απφ ηε Γηνίθεζε 

Όηαλ ν Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πηζηεχεη φηη ε Γηνίθεζε έρεη θάλεη απνδεθηφ 

έλα επίπεδν θηλδχλνπ, ην νπνίν είλαη ππεξβνιηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα 

ζπδεηάεη ην ζέκα κε ηε Αλψηεξε Γηνίθεζε. Δάλ δελ εμεπξεζεί θνηλή ιχζε, ηφηε ν 

Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε Αλψηεξε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα επίιπζε. 
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3)Πξφηππα Δθαξκνγήο (Implementation Standards), ηα νπνία 

εμεηδηθεχνπλ ηηο πξψηεο θαηεγνξίεο Πξνηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. Έιεγρνο πκκφξθσζεο, Έιεγρνο Απάηεο θ.ιπ.). 

 

 

4.4 Κώδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη Καλόλεο 

πκπεξηθνξάο  

 

Οη Κψδηθεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο θαζηεξψλνπλ πςειά 

πξφηππα εληηκφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, επηκέιεηαο θαη αθνζίσζεο, κε ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο.  

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηζρχεη, ηφζν γηα ηα πξφζσπα φζν θαη γηα ηνπο 

θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο ζθνπφο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο είλαη λα πξνάγεη ηελ εζηθή θνπιηνχξα ζην επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διεγθηή. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα 

ππεξαζπίδνπλ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

4.4.1 Αλεμαξηεζία 

Ζ αλεμαξηεζία είλαη ε νπζία ηνπ ειέγρνπ. Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηνο θαη απφ πξνζσπηθέο θαη απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

δηαθνξεηηθά, νη απφςεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ ζα ήηαλ χπνπηεο. 

Έηζη, ε αλεμαξηεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

4.4.2 Αθεξαηφηεηα 

Ζ αθεξαηφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη 

έηζη ηε βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο νθείινπλ: 

Α) λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εηιηθξίλεηα, επηκέιεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. 

Β) λα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνχκελεο, απφ 

ηνπο λφκνπο θαη ην επάγγεικά ηνπο, θνηλνπνηήζεηο. 

Γ) λα κε ζπκκεηέρνπλ εζθεκκέλα ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα 

δεζκεχνληαη ζε πξάμεηο πνπ είλαη αλαμηνπξεπείο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν ειέγρνπλ. 
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Γ) λα ζέβνληαη θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

4.4.3 Αληηθεηκεληθφηεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη Δζσηεξηθνί 

Διεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή ηα 

ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπο. 

Βάζεη απηψλ, νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο νθείινπλ: 

Α) λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε θακία δξαζηεξηφηεηα ή ζρέζε πνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεάζεη ηελ ακεξφιεπηε αμηνιφγεζή ηνπο, 

Β) λα κελ απνδέρνληαη νηηδήπνηε ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, 

Γ) λα απνθαιχπηνπλ φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ηνπο είλαη 

γλσζηά, εθφζνλ ε κε απνθάιπςή ηνπο ελδέρεηαη λα δηαζηξεβιψζεη ηηο 

αλαθνξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ππφ εμέηαζε. 

4.4.4 Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο, ρσξίο θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, 

εθηφο αλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. 

Βαζηδφκελνη ζηα ελ ιφγσ, νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο νθείινπλ: 

Α) λα είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απνθηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

Β) λα κε ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή κε 

ηξφπν αληίζεην κε ηε λνκνζεζία ή επηβιαβή γηα ηνπο λνκηθνχο ή 

εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

4.4.5 Δπάξθεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο νθείινπλ: 

Α) λα αζρνινχληαη, κφλν, κε εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία, 
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Β) λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα 

Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

Γ) λα αλαπηχζζνπλ, ζπλερψο, ηελ επάξθεηά ηνπο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

 

4.5 Βαζηθέο Αξρέο θαη Καλόλεο ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

Οη βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη θαησηέξσ: 

4.5.1 Ο δηαρσξηζκφο δηεθπεξαίσζεο ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηαδίσλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη απηή ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηαδίσλ ζπλαιιαγψλ, σο πξνο ην 

ρεηξηζκφ ηνπο απφ ηα ίδηα άηνκα (δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ). 

Με βάζε απηή ηελ αξρή, θαλέλα πξφζσπν δε δηεθπεξαηψλεη κία ζπλαιιαγή 

απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο. Δπίζεο, δηαθνξεηηθά άηνκα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο: 

Α)Έγθξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Β)Γηελέξγεηαο (εθηέιεζεο) ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Γ)Φχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηψληαη απφ απηέο. 

Γ)Λνγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εκπινθή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ σο άλσ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 

εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ιαζψλ. 

4.5.2 Ζ κε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ (νξγαλσηηθή απηνηέιεηα αξκνδηνηήησλ). 

Σν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα παξέρεη ζηα ζηειέρε θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο μεθάζαξεο, ρσξηζηέο αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, ρσξίο ηελ χπαξμε ηξηβψλ πνπ ζα 

νθείινληαη ζε ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ. 

Έλα θαιφ νξγαλφγξακκα θαζηζηά ζαθέο ην πνηνο ρεηξίδεηαη ηη θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 
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4.5.3 Ζ εγθεθξηκέλε απφ ηε Γηνίθεζε ή απφ αλψηεξν εμνπζηνδνηεκέλν 

φξγαλν ή πξφζσπν δξάζε. 

 Ζ αξρή απηή ππνδειψλεη φηη θάζε ζπλαιιαγή πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

εγθεθξηκέλε απφ ην αξκφδην ζην νξγαλφγξακκα πξφζσπν ή φξγαλν ή απφ πξφζσπν ή 

φξγαλν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ην αλψηεξν ζηελ ηεξαξρία πξφζσπν ή φξγαλν λα 

παξέρεη ηέηνηεο εγθξίζεηο. 

4.5.4 Ζ χπαξμε νδεγηψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ. 

 Ζ αξρή απηή πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα θαη ην ρεηξηζκφ φκνησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, ψζηε λα ππάξρεη ηππνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ 

έιεγρφ ηνπο. 

4.5.5 Ζ δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ. 

ηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ ειέγρσλ πεξηιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο απνγξαθέο θαη 

θαηακεηξήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα απνζέκαηα, ηα 

κεηξεηά, ηα αμηφγξαθα θαη απνγξαθέο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ εληχπσλ αμίαο, φπσο ηα 

αζπκπιήξσηα θχιια ηνπ κπινθ επηηαγψλ, ηα έληππα δηαηαθηηθψλ θ.ιπ. 

4.5.6 Ζ δηελέξγεηα αξηζκεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ. 

ηελ έλλνηα ησλ ειέγρσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη νη έιεγρνη νξζφηεηαο ππνινγηζκψλ 

θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη νη έιεγρνη ζπκθσληψλ ησλ 

βηβιίσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ηζνδχγηα ινγαξηαζκψλ, κε 

εμσινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δειψζεηο, φπσο π.ρ. ηνπ Φ.Π.Α., θαη κε ζηνηρεία 

ηξίησλ (ζπκθσλίεο πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, αληίγξαθα θίλεζεο ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ θ.ιπ.). 

4.5.7 Ζ δηελέξγεηα δηεπζπληηθψλ ειέγρσλ. 

Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξντζηακέλνπο ηκεκάησλ. 

Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ειέγρνπ απνηειεί ν έιεγρνο ηεο κηζζνδνηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πξηλ ηε ινγηζηηθνπνίεζή ηεο θαη ηελ πιεξσκή ηεο 

κηζζνδνζίαο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή θ.ιπ. 

 

4.5.8 Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Οη έιεγρνη ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη ζρεηηθά κε: 

Α) Σν επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ επάξθεηα. 

Β) Σελ αθεξαηφηεηα θαη ην ππαιιειηθφ ηνπ ήζνο. 
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Γ) Σν βαζκφ επζπλεηδεζίαο ηνπ. 

Γ) Σελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελζηέξληζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

ηεο Γηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ζην ηκήκα πνπ απαζρνιείηαη θαη ηε 

ζέιεζε γηα απξφζθνπηε εθαξκνγή ηεο. 

Δ) Σε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο θαη αλαπιήξσζεο ζε πεξίπησζε 

απνπζηψλ, μαθληθήο απνρψξεζεο θ.ιπ. θαη ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο 

ζηειερνπνίεζεο. 

Σ) Σελ χπαξμε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην 

βαζκφ ζπλεξγαηηθφηεηαο. 

Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηίδεηαη, ηφζν κε ην βαζκφ 

αμηνπηζηίαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ζην βαζκφ πνπ απηφ θηλείηαη κε αλζξψπνπο, αιιά θαη κε ηελ απνδνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηξαηεγηθά 

ειεγθηηθά αληηθείκελα γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

4.5.9 Ζ δηελέξγεηα δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη κνηάδνπλ κε ηνπο δηεπζπληηθνχο ειέγρνπο, αιιά θαη δηαθέξνπλ 

απφ απηνχο ζε νξηζκέλα ζεκεία. Οη έιεγρνη απηνί δελ είλαη έιεγρνη ζε εκεξήζηα 

βάζε. Όηαλ γίλνληαη αθνξνχλ, ζπλήζσο, ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ειέγρνληαη 

απφ δηνηθεηηθή νπηηθή γσλία. πλήζσο, νη έιεγρνη απηνί είλαη έιεγρνη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί ε Γηνίθεζε, πξνυπνινγηζκνχ θαη 

δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο. 

Όηαλ ζην ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δηεπζπληέο αζθείηαη 

έκκεζα θαη δηεπζπληηθφο έιεγρνο απφ ηε Γηνίθεζε. 

4.5.10 Ζ δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ - παξαθνινπζήζεσλ ή επηζεσξήζεσλ 

Οη έιεγρνη απηνί γίλνληαη απφ εηδηθφηεηεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άζθεζε ειέγρνπ ζηε δηαθίλεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ απνζεθψλ θαη ηελ πχιε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο (επηζεσξεηέο θαη θχιαθεο), ηελ άζθεζε ειέγρνπ 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ άζθεζε ειέγρνπ 

θαη επνπηείαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θ.ιπ. 

ην είδνο ησλ ειέγρσλ απηψλ πξέπεη λα εληάζζνληαη θαη κία ζεηξά ειέγρσλ 

πνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ, φπσο θάκεξεο θαη 

θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ ρψξσλ πψιεζεο, ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ηεο 

κε απνκαγλήηηζεο ησλ θσδηθψλ ησλ εηδψλ θαηά ηελ έμνδν, πνπ γίλεηαη κφλν φηαλ 

απηά πιεξψλνληαη ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο θ.ιπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

5.1 Ζ νξγαλωηηθή δνκή ηνπ ειέγρνπ 

 

Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

είλαη ηα παξαθάησ: 

5.1 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ. 

5.2 Ζ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

5.3 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ επξεκάησλ (ηεθκεξίσλ). 

5.4 Ζ ζπζρέηηζε (επηθνηλσλία) ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

5.5 Ζ παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

 

 

5.2 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ειέγρνπ  

 

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εηδηθφηεξεο ελέξγεηεο: 

1. Σε ζέζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ ειέγρνπ. 

2. Σελ νξγάλσζε κίαο νκάδαο ειέγρνπ. 

3. Σελ αλάπηπμε γλψζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

4. Σελ αλαζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ, εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ. 

5. Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ νπζηαζηηθφηεηαο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ 

ησλ πεξηνρψλ θαη αληηθεηκέλσλ ειέγρνπ. 

6. Σελ θαηάζηξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, πξηλ μεθηλήζεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ηνλ 

ζρεδηάδεη. Δπηιέγεη ηελ πεξηνρή ειέγρνπ θαη ζέηεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ειέγρνπ, π.ρ. πεξηνρή ειέγρνπ θχθισκα αγνξψλ θαη αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ειέγρνπ ε 
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αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηηο παξαγφκελεο απφ ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαζηάζεηο ή πεξηνρή 

ειέγρνπ θχθισκα αγνξψλ θαη ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

Ο ειεγθηήο, κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ, πξνβαίλεη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνπεξηνρέο ειέγρνπ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ ππνπεξηνρή θαηαρψξηζε ησλ ηηκνινγίσλ αγνξψλ θαη ελεκέξσζε 

ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ή ηελ ππνπεξηνρή ηνπ ζηαδίνπ αίηεζεο πξνκήζεηαο θαη 

εληνιήο πξνκήζεηαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. 

ηε θάζε απηή, ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο ζπγθεληξψλεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα αλαπηχζζεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα ειέγμεη. 

Δπίζεο, ζην ζηάδην απηφ, αμηνπνηεί πιεξνθνξηαθά ηα ζηνηρεία ησλ πην 

πξφζθαησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ, αιιά θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα ζρεηηθά κε ηελ 

ππφ έιεγρν πεξηνρή θαη ηηο ππνπεξηνρέο ηεο. 

Σέινο, πξνζδηνξίδεη ηελ απαξαίηεηε ειεγθηηθή δχλακε (ειεγθηηθέο 

αλζξσπνψξεο) γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

 

5.2.1 Καζνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ νπζηαζηηθφηεηαο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ 

 Οπζηαζηηθφηεηα είλαη ε έθθξαζε ηεο ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη ζεκαληηθφηεηαο 

(ζεκαζίαο) πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ θαηάζηξσζε θαη εκθάληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο ζπλφινπ. Έλα ζέκα είλαη νπζηψδεο, εάλ ε παξάιεηςή 

ηνπ ζα επεξέαδε ινγηθά ηηο απνθάζεηο ελφο απνδέθηε ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. 

πλεπψο, θαη κηα αλαθξίβεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξείηαη νπζηψδεο, φηαλ 

έρεη κηα παξφκνηα επίδξαζε. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ 

ελλννχκε κφλν απηέο πνπ θαηαζηξψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη, φπσο είλαη ν 

ηζνινγηζκφο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θ.η.ι., αιιά θαη κία ζεηξά εζσηεξηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνδέθηεο ηνπο, θπξίσο, είλαη ε Γηνίθεζή ηεο, ζηελ 

νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ θαη, θπξίσο, ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα απνθαζίζεη πνην επίπεδν ιαζψλ ή αλαθξηβεηψλ ζα κπνξνχζε λα 

εκθαλίδεηαη ζηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα επεξεαζηεί ε άπνςε 

ηνπ ρξήζηε ησλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 
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Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη απνδεηρηεί απφ 

ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία φηη θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ δίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζην θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε. Ο ειεγθηήο, θπξίσο ν εμσηεξηθφο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή εάλ ζέζεη ην επίπεδν νπζηαζηηθφηεηαο ζην 10% απηφ ζεκαίλεη φηη 

απνδέρεηαη ηελ χπαξμε ιαζψλ θαη αλαθξηβεηψλ ζηα εκθαληδφκελα θέξδε κέρξη 10% 

γηα λα κελ ζεσξήζεη ηα ιάζε θαη ηηο αλαθξίβεηεο νπζηαζηηθά. Απφ 10% θαη επάλσ ηα 

ιάζε θαη νη αλαθξίβεηεο θξίλνληαη απφ απηφλ σο νπζηαζηηθέο. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, κε ηελ ίδηα ινγηθή, θαη ζέηνληαο θαηά πεξίπησζε κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα δηάθνξα επίπεδα νπζηαζηηθφηεηαο ζηα αληηθείκελα ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ, κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη θαηά ηελ παξαγσγή ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ, 

νπνηαδήπνηε ιάζε ή αλαθξίβεηεο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 5% ζην κηθηφ θέξδνο πνπ 

εκθαλίδνπλ νη θαηαζηάζεηο είλαη νπζηψδε. Έλαο απζηεξφηεξνο θαη ζπληεξεηηθφηεξνο 

ειεγθηήο κπνξεί λα ζέζεη ην πνζνζηφ απηφ ζην 2% αληί γηα 5%. 

Σν επίπεδν νπζηαζηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ πξέπεη 

λα απνθηήζεη ν ειεγθηήο θαη βέβαηα, έκκεζα, κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ηνπ. Όζν ρακειφηεξα ηίζεηαη ην επίπεδν 

νπζηαζηηθφηεηαο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ 

πξέπεη λα θαηέρεη ν ειεγθηήο. 

ηελ πξάμε, νη ειεγθηέο ζέηνπλ δηάθνξα επίπεδα νπζηαζηηθφηεηαο αλάινγα 

κε ην ηη ειέγρνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζεηο δηάθνξα θξηηήξηα, πάιη αλάινγα κε ηα 

αληηθείκελα ηνπ ειέγρνπ. Έηζη π.ρ. εάλ ειέγρνπλ ηα έμνδα κπνξνχλ λα ιάβνπλ σο 

θξηηήξην ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ, ελψ εάλ ειέγρνπλ ηα ππφινηπα πειαηψλ λα 

ιάβνπλ σο θξηηήξην ην θαζαξφ Δλεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ νη ειεγθηέο εμεηάδνπλ ηελ νπζηαζηηθφηεηα, ζην ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ, είλαη γηα λα ππνινγίζνπλ θαη λα νξίζνπλ ηνλ ειεγθηηθφ 

θίλδπλν. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζθεθηεί πνην επίπεδν ιαζψλ ή αλαθξηβεηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα ηηο έθαλε λα κελ είλαη εηιηθξηλείο θαη αθξηβνδίθαηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εθηηκήζεη κέρξη πνηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνδερηεί φηη ηέηνηα ιάζε θαη ηέηνηεο αλαθξίβεηεο δε ζα 

απνθαιπθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ ηνλ έιεγρν. 

Τπάξρεη κηα θάπνηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ επηπέδνπ νπζηαζηηθφηεηαο θαη 

ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. Όζν πςειφηεξα ηίζεηαη ην επίπεδν νπζηαζηηθφηεηαο ηφζν 

ρακειφηεξνο είλαη ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο θαη αληηζηξφθσο. Δάλ π.ρ. ην επίπεδν 

νπζηαζηηθφηεηαο ελφο θνλδπιίνπ ηεζεί ζην 20%, πνπ ζεκαίλεη φηη αλαθξίβεηεο θαη 
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ιάζε πνπ μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ απηφ θξίλνληαη σο νπζηψδε, ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο 

λα κελ απνθαιπθηνχλ ηέηνηα ιάζε απφ ηνλ έιεγρν είλαη κηθξφηεξνο απφ φ,ηη ζα ήηαλ 

φηαλ ην επίπεδν νπζηαζηηθφηεηαο εηίζεην ζην 5% (δηφηη ε πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ 

ιάζε θαη αλαθξίβεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη 5% είλαη πεξηζζφηεξεο απφ φ,ηη 20% 

θαη ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο κεγαιχηεξνο). ηελ πεξίπησζε απηή, ηεο κείσζεο ηνπ 

επηπέδνπ νπζηαζηηθφηεηαο θαη αχμεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο ζα 

αληηζηαζκίζεη ην γεγνλφο (γηα λα κεηψζεη ηνλ απμεκέλν ηψξα ειεγθηηθφ θίλδπλν) κε 

δηελέξγεηα πξφζζεησλ εθηεηακέλσλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ή ηξνπνπνηψληαο ην 

είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είραλ επηιεγεί αξρηθά. 

 

5.2.2 Διεγθηηθφο θίλδπλνο θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο  

Διεγθηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ν ειεγθηήο λα εθθξάζεη κηα κε αξκφδνπζα 

γλψκε ειέγρνπ επί ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηεμήγαγε έιεγρν, φηαλ νη θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ειεγθηηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη νπζησδψο 

αλαθξηβείο. 

Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 400 πξνβιέπεη, ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ειέγρνπ, φηη «ν ειεγθηήο πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξθεηά θαιά, ψζηε λα ζρεδηάζεη ηνλ έιεγρν θαη λα αλαπηχμεη 

κηα απνηειεζκαηηθή ειεγθηηθή πξνζέγγηζε. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

επαγγεικαηηθή θξίζε γηα λα εθηηκήζεη ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη λα ζρεδηάζεη 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα λα βεβαησζεί φηη κεηψζεθε ζε έλα απνδεθηά ρακειφ 

επίπεδν». 

Ο ζπλνιηθφο ειεγθηηθφο θίλδπλνο ζπληίζεηαη απφ ηξία κεξηθφηεξα είδε 

θηλδχλσλ: ηνλ εγγελή θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ θίλδπλν κε 

εληνπηζκνχ ή απνθαιχςεσο. 

5.2.2.1 Δγγελήο θίλδπλνο. 

Δίλαη ε δεθηηθφηεηα ελφο ππνινίπνπ ινγαξηαζκνχ ή κηαο νκάδαο ζπλαιιαγψλ ζε 

νπζηαζηηθή αλαθξίβεηα, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλαζξνηδφκελε κε αλαθξίβεηεο ζε 

άιια ππφινηπα ή θαηεγνξίεο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζρεηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. 

5.2.2.2 Κίλδπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δίλαη ν θίλδπλνο φηη κηα αλαθξίβεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζε έλα ππφινηπν 

ινγαξηαζκνχ ή κηα νκάδα ζπλαιιαγψλ θαη ε νπνία κπνξνχζε λα είλαη νπζηψδεο, είηε 

κεκνλσκέλα είηε ζπλαζξνηδφκελε κε αλαθξίβεηεο ζε άιια ινγηζηηθά ππφινηπα θαη 

θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ, δε ζα απνηξεπφηαλ ή εληνπηδφηαλ θαη δηνξζσλφηαλ ζε ηαθηά 
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ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

5.2.2.3 Κίλδπλνο κε εληνπηζκνχ (απνθαιχςεσο). 

Δίλαη ν θίλδπλνο φηη νη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ειεγθηή (αλαιπηηθνί 

ιεπηνκεξεηαθνί έιεγρνη ππνινίπσλ θαη ζπλαιιαγψλ) δε ζα εληνπίζνπλ κηα 

αλαθξίβεηα πνπ ππάξρεη ζε έλα ινγηζηηθφ ππφινηπν ή κηα νκάδα ζπλαιιαγψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη νπζηαζηηθή, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλαζξνηδφκελε κε αλαθξίβεηεο 

ζε άιια ππφινηπα ή θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ. 

Ο εγγελήο θίλδπλνο εμαξηάηαη, ζπρλά, απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ηάζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απηνχ λα κε δηαηεξείηαη ζηαζεξφ θαη λα αιιάδεη εχθνια. Έηζη, π.ρ. νη 

ζπρλέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην έρνπλ επηπηψζεηο ζε κηα 

ρξεκαηηζηεξηαθή επηρείξεζε θαη ν εγγελήο θίλδπλνο είλαη πςειφο. 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηφο πθίζηαηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη λα κεηψζνπλ ηνλ εγγελή 

θίλδπλν. 

Ο εγγελήο θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο ή κεησκέλνο αλάινγα κε ηελ χπαξμε κηαο 

ζεηξάο παξαγφλησλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

Α. Ζ αθεξαηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο. 

Β. Ζ γλψζε θαη ε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο. 

Γ. Ζ άζθεζε αζπλήζηζησλ πηέζεσλ ζηελ Γηνίθεζε.  

Γ. Ζ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε. 

Τπάξρεη, επίζεο, κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εγγελή 

θίλδπλν ζε επίπεδν ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ θαη επίπεδν θαηεγνξίαο ζπλαιιαγψλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, είλαη νη παξαθάησ: 

Α. Οξηζκέλνη ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ πηζαλφλ 

λα είλαη δεθηηθνί ζε αλαθξίβεηεο. 

Β. Ο βαζκφο επζπθξηζίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνινίπσλ. 

Γ. Ζ δεθηηθφηεηα νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε δεκίεο θαη 

θαηάρξεζε. 

Γ. Ζ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Δ.Ζ χπαξμε κε ζπλεζηζκέλσλ θαη ζχλζεησλ ζπλαιιαγψλ, ηδίσο θνληά 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

Σ.πλαιιαγέο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θαλνληθή ηαθηηθή 

επεμεξγαζία. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα πξνβεί ζε κηα αξρηθή 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηελεξγψληαο θάπνηεο δεηγκαηνιεπηηθέο 

επαιεζεχζεηο θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα λα πεηζηεί φηη ε αξρηθή ηνπ εθηίκεζε 

ήηαλ ζσζηή. 

Δάλ ν ειεγθηήο ζπκπεξάλεη φηη, ηφζν ν εγγελήο θίλδπλνο φζν θαη ν θίλδπλνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πςεινί, πξέπεη λα εθαξκφζεη νπζηαζηηθέο εθηεηακέλεο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο (έιεγρνη ιεπηνκεξεηψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ) γηα λα 

κεηψζεη ην ζπλνιηθφ ειεγθηηθφ θίλδπλν. Δάλ π.ρ. πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ ειθπζηηθά 

απνζέκαηα πνπ κεηαθέξνληαη εχθνια, ν ειεγθηήο πξέπεη λα αλακέλεη ηελ χπαξμε 

απζηεξψλ θπζηθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ (εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαξθνχο 

απνγξαθήο), γηα λα πεηζηεί φηη ηα είδε απηά θπιάζζνληαη θαηάιιεια. Δάλ, φκσο, ν 

ειεγθηήο γλσξίδεη φηη δελ ηεξνχληαη αλαιπηηθά αξρεία θηλήζεσλ ή δηαπηζηψζεη φηη 

απηά πνπ ηεξνχληαη είλαη αλελεκέξσηα, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πςειφο θαη πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξφζζεηεο εθηεηακέλεο 

νπζηαζηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Πάληνηε πθίζηαηαη ν θίλδπλνο νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφζεη ν 

ειεγθηήο ζηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο, φζν νπζηαζηηθέο θη 

εθηεηακέλεο θαη αλ είλαη, λα απνηχρνπλ λα απνθαιχςνπλ ιάζε θαη νπζηαζηηθέο 

αλαθξίβεηεο. Ο θίλδπλνο απηφο απνηειεί ηνλ θίλδπλν κε απνθαιχςεσο ή εληνπηζκνχ. 

Μεηαμχ ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ θηλδχλσλ απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ν ζπλνιηθφο 

ειεγθηηθφο θίλδπλνο πθίζηαληαη ζρέζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ην παξαθάησ ηχπν: 

πλνιηθφο ειεγθηηθφο θίλδπλνο = Δγγελήο θίλδπλνο * Κίλδπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

* Κίλδπλνο κε απνθαιχςεσο (εληνπηζκνχ). 

Απφ ηα ηξία είδε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζπλνιηθφ ειεγθηηθφ 

θίλδπλν, ν ειεγθηήο κφλν ζην ηειεπηαίν κπνξεί λα επέκβεη, αθνχ ηα άιια δχν είδε 

είλαη γηα απηφλ δεδνκέλα. 

Ζ δηαθνξά 100 - Κίλδπλνο Με Δληνπηζκνχ% θαιείηαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο . 

Απηφ ζεκαίλεη πσο, εάλ ην επηζπκεηφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ειεγθηή είλαη πςειφ, ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ κε απνθάιπςεο ζα ηεζεί ρακειά ή 

δηαθνξεηηθά, εάλ ν ειεγθηήο ζέιεη έλαλ ρακειφ θίλδπλν κε απνθάιπςεο ηφηε ζα 
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επηζπκεί, επίζεο, έλα πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη νη ζπλαιιαγέο θαη ηα 

ππφινηπα πνπ ζα ειέγμεη ζα επηιεγνχλ ζε απηήλ ηελ βάζε. 

 

5.2.3 Καηάζηξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ, καδί κε ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε 

ζπλζέηνπλ ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ε νπνία θέξεη ηνλ ηίηιν «Δθηέιεζε ηεο Δξγαζίαο Διέγρνπ». 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 410 πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θάζε έιεγρν. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλνο θαη λα πεξηιακβάλεη: 

5.2.3.1Καζηέξσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

νξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

5.2.3.2Απφθηεζε βαζηθψλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα ειεγρζνχλ. 

5.2.3.3Πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

5.2.3.4Δπηθνηλσλία κε φινπο φζνη πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνλ έιεγρν. 

5.2.3.5Πξαγκαηνπνίεζε, θαηά ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν, κηαο έξεπλαο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ ζα ειεγρζνχλ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαγλσξηζηνχλ ηνκείο πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη λα ιεθζνχλ 

ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

5.2.3.6χληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. 

5.2.3.7Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πσο, πφηε θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

5.2.3.8Απφθηεζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ. 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη επηδηψμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αληαλαθινχλ 

θαη εμεηδηθεχνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ θαηαζηξψλεη, θαηά πεξίπησζε, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο. Ζ αληαλάθιαζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηνπ ειέγρνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

εθαξκφζεη ν ειεγθηήο. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ παχεη λα είλαη γεληθφινγν, φπσο ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη γίλεηαη ιεπηνκεξεηαθά ζπγθεθξηκέλν. Θα ειεγρζνχλ νη 

πσιήζεηο ηεο πεξηφδνπ «Α» σο πξνο απηφ ην θξηηήξην θαη ν έιεγρνο ζα γίλεη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν (π.ρ. απφ ην θαζνιηθφ ή ην εκεξνιφγην πσιήζεσλ θ.ιπ.). 
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5.2.4 Σν πξφγξακκα ειέγρνπ  

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ απνηειεί εζσηεξηθφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη είλαη πξννξηζκέλν λα θαζνξίζεη ηηο εξγαζίεο, λα ηηο θαηαλείκεη ζηελ 

νκάδα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, λα ηηο πξνγξακκαηίζεη θαη ζην ηέινο λα ηηο 

αλαζέζεη ζηνπο ειεγθηέο. Καζνξίδεη  ηηο εξγαζίεο, πνπ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

θαηλνκεληθψλ αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ, λα πηζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ θαη λα αμηνινγήζεη  ηηο επηπηψζεηο ησλ αδπλακηψλ.  

Σν πξφγξακκα ελφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην είδνο ηεο 

ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζαθή θαζνξηζκφ ησλ ειεγρφκελσλ.  

Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληζηνχλ έλα πξφγξακκα ειέγρνπ κπνξνχλ λα  

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ έιεγρν ζε έιεγρν, αθνινπζνχλ φκσο ηελ ίδηα πξνζέγγηζε.  

Ζ πξνεηνηκαζία ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζηελά  

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πιεξνθφξεζε, πνπ αληιείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο θαη απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα ζηάδηα έξεπλαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηα βαζηθφηεξα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ: 

5.2.4.1Δμέηαζε εθζέζεσλ, πξνγξακκάησλ, εγγξάθσλ εξγαζίαο πξνεγνπκέλσλ 

ειέγρσλ θαη θαηαγξαθή πηζαλψλ θελψλ πξνο ελέξγεηα (πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

ππνδνκή θαη λα θαζνξηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο εμέηαζεο γηα νξζφηεξε 

θαηεχζπλζε ηνπ ηξέρνληνο ειέγρνπ).  

5.2.4.2Γηεμαγσγή πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο (γηα επηζήκαλζε ησλ  

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ ππαξθηψλ θαη πηζαλψλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ δηνηθεηηθνχ/ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ).  

5.2.4.3Δμέηαζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο πξνο έιεγρν δξαζηεξηφηεηαο, 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηεο δνκήο εμνπζίαο, ησλ  

βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ (γηα θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ  

πεξηνρψλ γηα κεηξήζεηο-εθηηκήζεηο θαη εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο).  
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5.2.4.4Δμέηαζε πξφζθαησλ ειεγθηηθψλ ζπγγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηνλ πξνο 

έιεγρν ηνκέα (γηα άληιεζε ησλ ηειεπηαίσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηάιιειεο 

ηερληθέο ειέγρνπ).  

5.2.4.5Πξνεηνηκαζία δηαγξάκκαηνο ξνήο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πξνο 

έιεγρν δξαζηεξηφηεηαο (γηα επηζήκαλζε θαη έιεγρν ελδερνκέλσλ αδπλακηψλ).  

5.2.4.6Δμέηαζε αξρψλ θαη πξνηχπσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Γηνίθεζε θαη ζχγθξηζε 

απηψλ κε ηα γεληθψο ηζρχνληα ζηνλ δεκφζην ηνκέα (γηα απφθηεζε ελφο κέηξνπ γηα 

κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη εμέηαζε ηνπ θαηά πφζνλ ηα πξφηππα απηά 

είλαη εθηθηά). 

5.2.4.7πλέληεπμε ησλ ειεγρνκέλσλ θαη ζπδήηεζε γηα ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειεγθηή (πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπκθσλία απφ πιεπξάο ησλ 

ειεγρνκέλσλ θαη λα απνθεπρζνχλ παξεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ ηνπ 

ειέγρνπ). 

5.2.4.8Πξνεηνηκαζία  πξνυπνινγηζκνχ  κε  αλάιπζε  ησλ  απαηηνχκελσλ  γηα  

ην ζπγθεθξηκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν πφξσλ (γηα πξνζδηνξηζκφ  αξηζκνχ απαηηνχκελσλ   

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ).  

5.2.4.9πλέληεπμε κε άηνκα εκπιεθφκελα θαηά ηξφπν θαζνξηζηηθφ ζηελ πξνο 

έιεγρν δξαζηεξηφηεηα (γηα απφθηεζε γλψζεο ζε βάζνο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο). 

5.2.4.10Καηαγξαθή ησλ νπζησδψλ θηλδχλσλ (πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν 

εληνπηζκφο ησλ πιένλ «ηξσηψλ» ζεκείσλ ηεο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηαο). 

5.2.4.11Δμέηαζε γηα θάζε θίλδπλν ηεο επαξθνχο ή κε απφδνζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ δηνηθεηηθψλ/ιεηηνπξγηθψλ  ειέγρσλ (θαηά πφζνλ, δειαδή, ηα 

πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθψλ/ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ή 

λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηνπο επηζεκαζκέλνπο θηλδχλνπο).  

5.2.4.12Καζνξηζκφο ηεο νπζίαο ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ 

(πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ νη πιένλ δχζθνιεο πεξηνρέο, ηα αίηηα θαη νη πηζαλέο 

βειηησηηθέο ελέξγεηεο).  

Σν πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ζαλ νδεγφο γηα ηνλ εζσηεξηθφ  

ειεγθηή θαη ζαλ έλα είδνο ζπκθσλίαο κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ γηα ηα βήκαηα ειέγρνπ 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Δπίζεο, παξέρεη κέζα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ 

ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή,  κέζσ  ζρεηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. Γίλεη  
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ηε δπλαηφηεηα ζηε Γηνίθεζε θαη ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ λα ζπγθξίλνπλ ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ είρε ζρεδηαζηεί κε απηφ πνπ 

εθηειέζηεθε.  

 Σν πξφγξακκα ειέγρνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ ην έρεη 

επηθνξηηζζεί θαη είλαη ζε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Λακβάλεη ηελ έθζεζε 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηεπζχλζεσλ, σο βαζηθφ πεξίγξακκα θαη θαηάζηαζε γηα θάζε 

ζηφρν ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ.  

Γηα ηελ ζχληαμή ηνπ είλαη ρξήζηκν λα επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζηφρν θαη  ζην  

επάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο λα αλαγξάθεηαη ν ζηφρνο ηεο έθζεζεο θαηεπζχλζεσλ.  

Δθείλν ην νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη φηη ην πξφγξακκα ειέγρνπ δελ 

είλαη κία έθζεζε θαηεπζχλζεσλ, αιιά κία θαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα πηζηνπνηεζνχλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο.  

Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί ζε επφκελν ζηάδην λα ρξεζηκεχζνπλ, επίζεο, 

ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο λέσλ ή κε ειιηπή εκπεηξία εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαζψο 

θαη ζηελ δηεμαγσγή παξφκνησλ ειέγρσλ .  

Δπηπξφζζεηα, ηα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηε δνκή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Γηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή  

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε βάζε γεληθψλ πξνγξακκάησλ ή 

θαηεπζχλζεσλ ειέγρνπ, πνπ εθπνλνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε ή ηνπο επνπηεχνληεο 

πξντζηακέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ νδεγφο γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ  κεκνλσκέλσλ  

ειέγρσλ  απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο.  

Σέινο, ην πξφγξακκα ειέγρνπ ζέηεη ηνπ εμήο ζηφρνπο:  

Α.λα δηαζθαιίζεη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηνκέα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φηη 

φιεο νη θξνληίδεο ηνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ειέγρνπ ειήθζεζαλ 

ππφςε, 

Β.λα επηηξέςεη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ειέγρνπ λα  

θαηαλείκεη  ηηο εξγαζίεο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

Γ.λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ έιεγρν, πξηλ αμηνινγήζεη θαη θαηαλείκεη ηηο 

εξγαζίεο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνπ, 

Γ.λα δψζεη νδεγίεο ζηνλ ειεγθηή, 

Δ.λα θαηαγξάςεη ηελ πνξεία ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

Σ.λα παξαθνινπζήζεη ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηνπ ειέγρνπ θαη  

Ε. λα ην πξνσζήζεη σο παξάδεηγκα θαη έκπλεπζε γηα άιινπο ειέγρνπο. 
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5.2.5 Δμέηαζε θαη Αμηνιφγεζε Πιεξνθνξηψλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη, ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 420, λα 

ζπιιέγνπλ, αλαιχνπλ, εξκελεχνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

Ζ δηεξγαζία εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

5.2.5.1Πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ θαη ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο. 

5.2.5.2Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη επαξθείο, ηθαλέο, ζρεηηθέο θαη 

ρξήζηκεο, ψζηε λα πξνζθέξνπλ αζθαιή βάζε γηα δηαπηζηψζεηο θαη ζπζηάζεηο. 

Α. Οη επαξθείο πιεξνθνξίεο είλαη ηεθκεξησκέλεο, ηθαλνπνηεηηθέο θαη 

πεηζηηθέο, ψζηε έλα ζπλεηφ, ελεκεξσκέλν άηνκν λα θηάλεη ζηα ίδηα 

πνξίζκαηα κε ηνλ ειεγθηή. 

Β. Οη ηθαλέο πιεξνθνξίεο είλαη αμηφπηζηεο θαη νη θαιχηεξεο πνπ κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ ηερληθψλ ειέγρνπ. 

Γ. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ππνζηεξίδνπλ ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο 

ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη ζπλεπείο κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 

Γ. Οη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα εθπιεξψλεη ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ. 

5.2.5.3Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο, πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί 

πξνθαηαβνιηθά, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη λα επεθηείλνληαη ή λα πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα, εάλ νη πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ. 

5.2.5.4Ζ δηεξγαζία ηεο ζπιινγήο, αλάιπζεο, εξκελείαο θαη ηεθκεξίσζεο 

πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα επηηεξείηαη, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ε ινγηθή δηαβεβαίσζε 

φηη έρεη δηαηεξεζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή θαη φηη εθπιεξψλνληαη νη 

επηδηψμεηο ηνπ ειέγρνπ. 

5.2.5.5Σα επίζεκα έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ έιεγρν πξέπεη λα έρνπλ 

πξνεηνηκαζηεί απφ ηνλ ειεγθηή θαη λα έρνπλ επαλειεγρηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ θαη πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο βάζεηο γηα ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο εηζεγήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη 

ζηελ έθζεζε. 
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5.3 Ζ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ  

 

ηε θάζε απηή ηνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη νη θαησηέξσ εηδηθφηεξεο ελέξγεηεο: 

1)Ζ επηινγή δείγκαηνο ειέγρνπ. 

2)Ο θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ ζηελ ειεγθηηθή νκάδα. 

3)Ζ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ. 

4)Ζ δεκηνπξγία θαθέινπ ειέγρνπ θαη ε θαηάζηξσζε θχιισλ εξγαζίαο. 

5)Ζ ζχλδεζε (γεθπξνπνίεζε) θαη ζπζρέηηζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο 

(νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ). 

6)Ζ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ. 

7)Ζ έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

5.3.1 Δπηινγή δείγκαηνο ειέγρνπ (δεηγκαηνιεςία)  

Ζ επηινγή δείγκαηνο είλαη κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νη ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηακφξθσζε γλψκεο, φζνλ αθνξά 

ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θπθισκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη ινγαξηαζκνί θαη νη δηάθνξεο παξαγφκελεο 

θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο. Άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε 

αλαιπηηθή επηζθφπεζε θαη ε παξαηήξεζε. Όηαλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο επηιέγεη πξνο 

έιεγρν ζπλαιιαγέο, παξαζηαηηθά θαη ππφινηπα ινγαξηαζκψλ, ζπλήζσο, ιακβάλεη έλα 

δείγκα απφ απηά, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεηαη ην γεγνλφο ηνπ ειέγρνπ 100% κηαο 

θαηεγνξίαο ζπλαιιαγψλ, παξαζηαηηθψλ ή ινγαξηαζκψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, απφ ηα νπνία ν ειεγθηήο επηιέγεη θάζε θνξά ην 

δείγκα ειέγρνπ αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαιείηαη πιεζπζκφο. 

5.3.1.1 ηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία 

Σν δείγκα πνπ ιακβάλεηαη πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο επάξθεηαο, ηεο 

ζρεηηζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. Σα θξηηήξηα απηά ζεκαίλνπλ φηη ην δείγκα 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, λα είλαη ζρεηηθφ σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ 

θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο επηινγήο ηνπ λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ηα δεδνκέλα ηνπ σο 

αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθά λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν δείγκα επηιέγεηαη απφ ηνλ ειεγθηή κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ή κε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε 
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ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, ν ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ γηα λα 

θαζνξίζεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δηάθνξεο ηπραίεο κεζφδνπο επηινγήο, γηα λα 

δηαζθαιίζεη φηη φια ηα δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο 

επηινγήο. Ζ ζηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία είλαη πην αληηθεηκεληθή απφ ηε κε ζηαηηζηηθή, 

ε νπνία είλαη ππνθεηκεληθφηεξε. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ, φπνπ απνθαζίδεηαη λα 

ιεθζεί δείγκα, είλαη κηα ζεκαληηθφηαηε εξγαζία απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε επηινγή ή κε 

ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή λα επεθηείλεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ ιήςε δείγκαηνο, αληί λα ειεγρζνχλ φια ηα δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ, 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε απνθάιπςεο ζπνπδαίσλ ζεκάησλ. Γηα απηφ, πξηλ ηελ 

επηινγή, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ, ψζηε ην δείγκα πνπ ιακβάλεηαη λα κελ παξαιείπεη θακία εκπεξηερφκελε 

ζηνλ πιεζπζκφ ηδηαίηεξε θαηεγνξία δεδνκέλσλ.  

5.3.1.2 Κξηηηθή δεηγκαηνιεςία θαη νκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ  

Απηή ιακβάλεη ρψξα, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρεηηθή αμία κηαο νκάδαο 

ζπλαιιαγψλ ή άιισλ κεγεζψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο. 

Ζ θξηηηθή δεηγκαηνιεςία θαζηζηά ηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα ιεθζεί ην 

δείγκα κε νκνηνγελή. Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

αλνκνηνγέλεηα είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο: 

Α.πλαιιαγέο πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ηνπο ίδηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο κέζα 

ζε κηα πεξίνδν δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο νκνηνγελείο, π.ρ. θάπνηα είδε 

ζπλαιιαγψλ πσιήζεσλ έρνπλ ειεγρζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο ππφινηπεο (νη κεγάινπ 

χςνπο πσιήζεηο έρνπλ κεηαρεηξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο κηθξέο) ή ην γεγνλφο φηη ν 

πξντζηάκελνο ηνπ ινγηζηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ δηεπζπληηθνχο 

ειέγρνπο ήηαλ άξξσζηνο γηα κηα ζεκαληηθή πεξίνδν, κε απνηέιεζκα θάπνηεο 

ζπλαιιαγέο λα έρνπλ ειεγρζεί απφ απηφλ θαη θάπνηεο φρη. 

Β.Σα ππφινηπα ελφο πιεζπζκνχ κπνξεί λα έρνπλ επξχηαηα δηαθνξεηηθέο 

εηδηθέο αμίεο, π.ρ. πειάηεο κε κεγάια θαη κηθξά ππφινηπα, απνζέκαηα κε κεγαιχηεξν 

εγγελή ειεγθηηθφ θίλδπλν (πνιπθαηάζηεκα πνπιάεη ξνχρα θαη ρξπζά θνζκήκαηα). 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ πιεζπζκψλ 

αλαγθάδεηαη λα ηνπο δηαρσξίζεη ζε νκάδεο θαη λα αληηκεησπίζεη θάζε κία απφ απηέο 
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σο έλαλ ηδηαίηεξν πιεζπζκφ. Κάζε ππνπιεζπζκφο είλαη νκνηνγελήο ή πεξηζζφηεξν 

νκνηνγελήο απφ ηνλ αξρηθφ πιεζπζκφ. 

Έλα δείγκα κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, φηαλ ιακβάλεηαη απφ ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ο ειεγθηήο γηα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ ρξεζηκνπνηεί, ηφζν ηελ ηπραία 

δεηγκαηνιεςία (ζηαηηζηηθή ή κε) φζν θαη ηελ θξηηηθή δεηγκαηνιεςία, ε νπνία κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθέο ή κε κεζφδνπο. Σν ηπραίν δείγκα αλαθέξεηαη ζε 

κηα ηπραία επηινγή ελφο αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ, ελψ ην κε ηπραίν δείγκα αθνξά ζε κία 

επηινγή πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

5.3.2 Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο εμαξηάηαη απφ δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: 

5.3.2.1Σν βαζκφ εκπηζηνζχλεο πνπ ζέιεη λα απνθνκίζεη απφ ηνλ έιεγρν ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ειέγμεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επάξθεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη απφ ηελ άπνςε απηή είλαη 

έλα ζεκαληηθφ ζέκα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη ν ειεγθηήο απφ ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ ηνπ 

έιεγρν, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ δείρλεη ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. (Ο βαζκφο εκπηζηνζχλεο επεξεάδεηαη απφ ηνλ εγγελή 

ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο ζπζηαηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ 

ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) ηφζν κηθξφηεξν βαζκφ εκπηζηνζχλεο 

ρξεηάδεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο απφ ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ ηνπ έιεγρν θαη θζάλεη 

έλα κηθξφηεξν δείγκα ειέγρνπ (ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δέρεηαη έλα κεγαιχηεξν 

επίπεδν θηλδχλνπ κε απνθάιπςεο επηιέγνληαο έλα κηθξφηεξν δείγκα)). 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν ειεγθηήο, ηφζν ν εμσηεξηθφο φζν θαη ν 

εζσηεξηθφο, δε κπνξεί λα επέκβεη ζηα δχν πξψηα είδε θηλδχλσλ, ηα νπνία ζεσξεί 

δεδνκέλα. Μπνξεί λα νξίζεη, φκσο, κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν θίλδπλν κε απνθάιπςεο, 

απμάλνληαο ή κεηψλνληαο ην δείγκα ειέγρνπ. Όζν πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη 

ππφινηπα ειεγρζνχλ (κεγαιχηεξν δείγκα) ηφζν κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε απνθηάηαη 

απφ ηνλ ειεγθηή φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα είλαη έγθπξα. Δάλ ν 

επηζπκεηφο θίλδπλνο κε απνθαιχςεσο ηίζεηαη ρακειά, ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο απφ 

ηνλ έιεγρν είλαη πςειφ, σο ε δηαθνξά 100 - Κίλδπλνο Με Απνθαιχςεσο %. 
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πλεπψο ε ζπιινγηζηηθή, ζπκπεξαζκαηηθά, είλαη κεγαιχηεξνο βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ έιεγρν (αδχλαην πθηζηάκελν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) 

κεγαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο (κηθξφηεξνο θίλδπλνο κε απνθάιπςεο). Δίλαη θαλεξφ, 

ινηπφλ, φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο πνπ ζέιεη λα 

απνθηήζεη απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ν ειεγθηήο είλαη κεγέζε επζέσο αλάινγα. 

5.3.2.2Σν αλεθηφ επίπεδν δηαθπγφλησλ ιαζψλ. 

Δίλαη ην κέγηζην πνζνζηφ ή πνζφ κε απνθαιππηέσλ ιαζψλ πνπ ν ειεγθηήο 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνδερηεί, φηαλ θξίλεη φηη ην ζχλνιν ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ κπνξεί λα ζεσξείηαη σο αθξηβέο θαη πιήξεο. 

Γηαθνξεηηθά, αλεθηφ ζθάικα είλαη ην κείδνλ ζθάικα ζην πιήζνο, πνπ ν ειεγθηήο ζα 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα δερζεί θαη αθφκα λα ζπκπεξάλεη φηη ην απνηέιεζκα απφ ην 

δείγκα έρεη πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ. 

Σα κεγέζε, αλεθηφ ιάζνο θαη κέγεζνο δείγκαηνο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα. 

 

5.3.3 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο  

5.3.3.1Σπραία δεηγκαηνιεςία  

Ζ δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα γίλεηαη ηπραία, πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε είδνο ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα εθινγήο κε νπνηνδήπνηε άιιν. 

5.3.3.2πζηεκαηηθή ή δηαθνπηφκελε δεηγκαηνιεςία  

Απηφ ην είδνο δεηγκαηνιεςίαο μεθηλάεη ηπραία απφ έλα ζεκείν θαη ιακβάλεη, π.ρ. σο 

δείγκα έλα είδνο αλά δέθα είδε. 

5.3.3.3Γεηγκαηνιεςία ζε ελφηεηεο  

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν ειεγθηήο επηιέγεη, π.ρ. σο δείγκα 100 ζπλερφκελεο 

φκνηεο ζπλαιιαγέο, ηηο νπνίεο ειέγρεη σο πξνο ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ. 

 

5.3.4 Άζθεζε ηνπ ειέγρνπ  

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ν θαηακεξηζκφο 

ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, αθνινπζψληαο ηελ αξρή ν θαηάιιεινο 

ειεγθηήο (εκπεηξίαο, εθπαίδεπζεο) ζην θαηάιιειν ειεγθηηθφ αληηθείκελν. 

 

5.3.5 Αλαδήηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ (Audit evidence). 

Καηά έλαλ νξηζκφ, ν έιεγρνο νξίδεηαη σο κηα έξεπλα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ ειεγθηή λα δηακνξθψζεη κία γλψκε θαη λα θαηαιήμεη ζε έλα 
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πφξηζκα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ν ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη επαξθή 

(αξθεηά γηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά) θαη θαηάιιεια (ζρεηηθά θαη αμηφπηζηα). 

ρεηηθά ζεκαίλεη λα πξνζηδηάδνπλ κε ηνλ ππφ απφδεημε ηζρπξηζκφ. Αμηφπηζηα 

ζεκαίλεη λα είλαη πεηζηηθά θαη λα ηα εκπηζηεπφκαζηε. 

 

5.3.6 Καηάζηξσζε θχιισλ εξγαζίαο. 

Ο έιεγρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απνηππψλεηαη ζε θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία 

αξρεηνζεηνχληαη ζην ιεγφκελν θάθειν ειέγρνπ. ηα θχιια εξγαζίαο αλαγξάθνληαη 

δηαθεθξηκέλα ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα (απνδείμεηο), ζηα νπνία αξγφηεξα ζα ζηεξίμεη ηα 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Σα θχιια εξγαζίαο, πνπ είλαη ζπζρεηίζηκα κεηαμχ ηνπο 

σο πξνο ηελ εμαγσγή δηαθφξσλ ζπκπεξαζκάησλ ή ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγήο 

δηαθφξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζπζρεηίδνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πξηλ απηνί 

θαηαιήμνπλ ζηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 

 

5.4.7  πδήηεζε ησλ πνξηζκάησλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηα πνξίζκαηα θαη ηηο  

εηζεγήζεηο κε ηα θαηάιιεια επίπεδα δηνίθεζεο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ  

ηειηθψλ γξαπηψλ εθζέζεσλ. Ζ ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ  

ζπζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζπλήζσο, θαηά ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ θαη/ή ζε  

ζπλαληήζεηο κεηά ηνλ έιεγρν (ζπλεληεχμεηο εμφδνπ). Μηα άιιε ηερληθή είλαη ν  

επαλέιεγρνο ησλ πξνζρεδίσλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ  

ειεγρφκελνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπδεηήζεηο θαη επαλέιεγρνη βνεζνχλ ζηελ  

εμαζθάιηζε ηνπ φηη δελ ππήξμαλ παξαλνήζεηο ή παξεξκελείεο γεγνλφησλ,  

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ ειεγρφκελν λα απνζαθελίζεη ζπγθεθξηκέλα  

ζηνηρεία θαη λα εθθξάζεη απφςεηο επί ησλ δηαπηζηψζεσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη  

ζπζηάζεσλ.  

Μνινλφηη ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο  

επαλειέγρνπο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλά νξγαληζκφ θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο  

έθζεζεο, ζε γεληθέο γξακκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα εθείλα πνπ  

είλαη γλψζηεο ιεπηνκεξψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα εγθξίλνπλ  

ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο. Δάλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη ν  

ειεγρφκελνο δηαθσλνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ε έθζεζε ειέγρνπ  

κπνξεί λα θαηαγξάςεη θαη  ηηο δχν ζέζεηο θαη ηνπο ιφγνπο δηαθσλίαο. Σα  

γξαπηά ζρφιηα ηνπ ειεγρφκελνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο  
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παξάξηεκα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Δλαιιαθηηθά, νη απφςεηο ηνπ ειεγρφκελνπ κπνξεί 

λα παξνπζηάδνπλ ζην ζψκα ηεο έθζεζεο ή ζε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή.  

 

 

5.4 Ζ Έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Αθνχ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηελεξγήζεη ηνπο ζρεηηθνχο θαηά πεξίπησζε ειέγρνπο, 

πξέπεη λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε κηαο έθζεζεο πξνο ηελ πξντζηάκελε αξρή πνπ είλαη ε 

Γηνίθεζε, θαηά θαλφλα, ηεο επηρείξεζεο. Ο θχθινο ειέγρνπ θιείλεη κε ηε ζχληαμε 

ηεο έθζεζεο. ηελ έθζεζε ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη φια ηα επξήκαηα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή απεηθφληζε ησλ επξεκάησλ.  

Οη εθζέζεηο ειέγρνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Με  βάζε  απηέο,  ε  Γηνίθεζε  θαιείηαη  λα  πάξεη  ζεκαληηθέο  απνθάζεηο.  Δίλαη  ην 

απνηέιεζκα φιεο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

ηεθκεξησκέλε αλάιπζε θαη εθηίκεζε  ησλ ζπιιεγκέλσλ ζηνηρείσλ.  

 

5.4.1 Δπηθνηλσλία απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 430 πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ηνπο κε ηελ ππνβνιή 

έθζεζεο ειέγρνπ.  

5.4.1.1Πξέπεη λα εθδίδεηαη κηα ππνγεγξακκέλε, γξαπηή έθζεζε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ειέγρνπ. Οη πξνζσξηλέο εθζέζεηο κπνξεί λα είλαη γξαπηέο 

ή πξνθνξηθέο θαη κπνξνχλ λα κεηαδίδνληαη επίζεκα ή αλεπίζεκα. 

5.4.1.2Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηα πνξίζκαηα θαη ηηο 

εηζεγήζεηο κε ηα θαηάιιεια επίπεδα δηνίθεζεο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ 

γξαπηψλ εθζέζεσλ. 

5.4.1.3Οη εθζέζεηο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο, ζαθείο, ζπλνπηηθέο, 

επνηθνδνκεηηθέο θαη έγθαηξεο. 

5.4.1.4Οη εθζέζεηο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ην ζθνπφ, ην πιαίζην θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη φπνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ δηαηχπσζε ηεο άπνςεο ηνπ 

ειεγθηή. 
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5.4.1.5Οη εθζέζεηο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπζηάζεηο γηα δπλεηηθέο 

βειηηψζεηο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή εξγαζηαθή απφδνζε θαη δηνξζσηηθή 

ελέξγεηα. 

5.4.1.6Οη απφςεηο ηνπ ειεγθηή, ζρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ή ηηο ζπζηάζεηο 

ειέγρνπ, κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 

5.4.1.7Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ν δειψλ, πξέπεη λα δηελεξγεί 

επαλέιεγρν θαη λα εγθξίλεη ηελ ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε, θαη 

πξέπεη λα απνθαζίδεη ζε πνηνπο ζα δηαλέκεηαη ε έθζεζε. 

 

5.4.2 Σα κέξε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ  

Ζ έθζεζε ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σε ζπλνπηηθή έθζεζε, ηελ αλαιπηηθή 

έθζεζε θαη ηα θχιια εξγαζίαο.  

5.4.2.1 Αλαιπηηθή έθζεζε  

Ζ αλαιπηηθή έθζεζε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ έθζεζεο ειέγρνπ θαη 

θχιισλ εξγαζίαο.  

ηελ αλαιπηηθή έθζεζε αλαπηχζζνληαη βήκα πξνο βήκα ηα επξήκαηα πνπ  

απνηππψλνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο, κε θάζε ιεπηνκέξεηα (πνιιέο θνξέο 

κεηαθέξνληαη θαη απηνχζηα). Μεηαθέξνληαη, αθφκα,  θαη  επξήκαηα  πνπ  ζεσξνχληαη  

αζήκαληα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ ζπλνπηηθή έθζεζε ή φρη. Ζ 

κεηαθνξά ησλ επξεκάησλ απφ ηα θχιια εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ έλδεημε «βι.Φ.Δ. 

ζει…», φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα θχιια εξγαζίαο απφ φπνπ κεηαθέξζεθαλ ηα 

ζηνηρεία.  

5.4.2.2 πλνπηηθή έθζεζε  

Ζ  ζπλνπηηθή  έθζεζε  έρεη  σο  απνδέθηε  ηε  Γηνίθεζε.  Δδψ  κεηαθέξνληαη  

πεξηιεπηηθά  φια  ηα  ζεκαληηθά  επξήκαηα  απφ  ηελ  αλαιπηηθή  έθζεζε  θαη  είλαη  

ηαμηλνκεκέλα ηεξαξρηθά, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Ζ κεηαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηελ αλαιπηηθή έθζεζε απνηππψλεηαη κε ηελ έλδεημε «αλαιπηηθά 

ζρφιηα ζειίδα…», φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ελ ιφγσ ζειίδα, απφ φπνπ πξνήιζε ε 

κεηαθνξά. 

Με ηε ζπλνπηηθή έθζεζε παξνπζηάδνληαη πξνο ηε Γηνίθεζε νη απνθιίζεηο απφ 

ηηο δηαδηθαζίεο, κε ζαθή θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν, ρσξίο λα αθήλνληαη πεξηζψξηα γηα 

ακθηζβήηεζε.  

Σφζν ε ζπλνπηηθή φζν θαη ε αλαιπηηθή έθζεζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. 
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Α.ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ αλαθέξεηαη ν ζθνπφο, ε θχζε, ε έθηαζε θαη ε 

ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ.  

Β.ηνλ έιεγρν-δηαπίζησζε, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία. 

Γ.ηελ πξφηαζε-έθθξαζε γλψκεο πνπ έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

ζηνρεχεη ζηελ επηζήκαλζε γηα ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο δε ζα 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα έρεη ελδνηαζκνχο λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ.  

Οη πξνηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.  

Α.Πξφηαζε  κε  αλεπηθχιαθηε  γλψκε. 

Δδψ, ν ειεγθηήο δελ  έρεη  θακία επηθχιαμε θαη αβεβαηφηεηα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, εθθξάδεη κε βεβαηφηεηα ηε γλψκε ηνπ θαη θάλεη ηελ 

πξφηαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Β.Πξφηαζε  κε  επηθχιαμε  γλψκεο. 

Όηαλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ελδνηαζκνχο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ, φκσο, κε επηθπιάμεηο.  

Γ.Άξλεζε  γλψκεο.   

Ζ  ηειεπηαία  θαηεγνξία  είλαη  απηή  φπνπ  νη  ειεγθηέο αξλνχληαη λα εθθξάζνπλ 

γλψκε, θάηη ην νπνίν δελ ζπληζηάηαη. Άξλεζε ππάξρεη φηαλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

είλαη αδχλακα ή φηαλ εκπιέθνληαη πνιινί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη δελ 

ππάξρεη ζχγθιηζε ηνπ ζέκαηνο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αξλνχληαη λα εθθξάζνπλ 

γλψκε, φηαλ εθηηκνχλ φηη δελ ηνπο παξέρεηαη ε απαηηνχκελε ζηήξημε απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη παξαπέκπνληαη γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ειεγρφκελνπο. Δπίζεο, άξλεζε γλψκεο παξαηεξείηαη θαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε 

έθθξαζε γλψκεο, ρσξίο ηελ θαηάιιειε ζηήξημε, ζα ζηξέςεη ηνπο ειεγρφκελνπο 

ελαληίνλ ησλ ειεγθηψλ. Όπσο θαη λα έρεη, ε άξλεζε γλψκεο ζα πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη.  

 5.4.2.3 Φχιια εξγαζίαο 

Ζ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ θχιισλ εξγαζίαο αλαιχεηαη ζε επφκελε 

ππνπαξάγξαθν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

5.4.3 Γηάθξηζε ησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Οη εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο θαη εηδηθέο. Ζ δηάθξηζε 

απηή ππνλνεί ηελ άζθεζε γεληθνχ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
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δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εζηίαζε ηνπ ειέγρνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο. Δάλ ν έιεγρνο αθνξά ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, ε 

έθζεζε είλαη εηδηθή θαη πεξηέρεη θνκκάηηα, κφλν, ηεο γεληθήο έθζεζεο. 

 

5.4.4 Σν πεξηερφκελν κηαο γεληθήο έθζεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

Μία γεληθή έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζν εθαξκφζηεθε ε πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη εάλ 

ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θαη ζε πνην βαζκφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηφζν σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

φζν θαη σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

5.4.5 Οη βαζηθέο ελφηεηεο κηαο γεληθήο έθζεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Οη ελφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάθξηζε ησλ εθζέζεσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 

5.4.5.1Ζ δξάζε ηεο επηρείξεζεο, ησλ ππνκνλάδσλ ηεο θαη ε δηεμαγσγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ειέγρζεθε, ηφζν ζε επίπεδν επηρείξεζεο ζπλνιηθά 

φζν θαη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθψλ ππνκνλάδσλ ηεο θαη, ηέινο, πξντφλησλ σο έζραησλ 

ππνκνλάδσλ εθκεηάιιεπζεο. 

Παξαηίζεηαη, δειαδή, ν ηζνινγηζκφο θαη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ ειεγρζείζα πεξίνδν. Δάλ ε επηρείξεζε θαηαζηξψλεη 

πξνυπνινγηζκφ, αλαθέξνληαη ηα πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη νη απνθιίζεηο απφ ηα 

πξαγκαηηθά. Δπίζεο παξαηίζεληαη, γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. Ζ έθζεζε μεθηλάεη απφ ην φιν θαη βαδίδεη πξνο 

ηα κέξε. πλεπψο, εάλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ζηξαηεγηθέο απνθεληξσκέλεο 

ππνκνλάδεο (ππνθαηαζηήκαηα θ.ιπ.), παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ησλ 

ππνκνλάδσλ. 

Αλάινγα κε ηελ πιεξνθνξηαθή ινγηζηηθή ηνπο νξγάλσζε (εμαξηεκέλε ή 

αλεμάξηεηε ινγηζηηθή) παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην 

ζχζηεκα. Ζ παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαιπηηθφηεηά ηεο ή ηελ 
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νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ, εμαξηάηαη απφ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θνλδπιίσλ θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζε ζρέζε θαη κε ην δηνηθεηηθφ επίπεδν αλαθνξάο. Μεηά ηελ παξάζεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ππνκνλάδσλ αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζε επίπεδν νκάδσλ πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. 

ην ζεκείν απηφ, ηεο γεληθήο έθζεζεο, είλαη πξνθαλέο φηη γίλεηαη αλάιπζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο εμαγσγήο αξηζκνδεηθηψλ, 

ηφζν γεληθψλ φζν θαη εθκεηαιιεχζεσο, αμηαθψλ αιιά θαη πνζνηηθψλ, θαηά 

πεξίπησζε. Δπίζεο, ζπγθξίλνληαη ηα απνινγηζηηθά απνηειέζκαηα κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ είραλ ηεζεί γηα ηελ πεξίνδν. 

5.4.5.2Ζ δηεμαγσγή ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ ελφηεηα απηή, ε γεληθή έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηθά θπθιψκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη δίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε απηά. Αλαθέξεηαη, εηδηθφηεξα, 

ζην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίαο κε ηελ εμαγσγή αξηζκνδεηθηψλ εθκεηαιιεχζεσο θαη ηελ βνήζεηα ησλ 

θαξηψλ βαζκνιφγεζεο βαζηθψλ παξακέηξσλ, κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, παξαζέηεη ηηο ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ 

ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο. 

Καηά ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο άζθεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, πάληα γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηα ζέκαηα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εγγξάθσλ 

θαη ινγηζηηθνζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη θαζψο, επίζεο, θαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ιεηηνπξγία, αλάινγα βέβαηα θαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 

5.4.5.3Ζ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ ελφηεηα απηή, ε έθζεζε εζηηάδεη εηδηθά ηελ πξνζνρή ηεο ζηα δπν απηά 

δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ θαη βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αθνξνχλ 

ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηε επηρείξεζεο, φπσο ηελ κεραλνγξάθεζε, ηελ αζθάιεηα, 

αιιά θαη ηελ αζθάιηζε ηεο επηρείξεζεο. 

5.4.5.4Αλαθεθαιαίσζε επξεκάησλ ειέγρνπ-Πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο 

ην ζεκείν απηφ, ε έθζεζε νινθιεξψλεηαη κε αλαθεθαιαίσζε ησλ επξεκάησλ θαη 

πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο. 
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5.4.6 Σα θχιια εξγαζίαο 

Φχιια εξγαζίαο είλαη ηα γξαπηά εθείλα θείκελα, κε ηα αλάινγα ζηνηρεία θαη ηηο 

αλαιχζεηο ησλ ζεκάησλ. Απνηεινχλ ην απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη πξηλ 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη πνπ ηεθκεξηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ. Δίλαη θάζε γξαπηφ θείκελν, παξαζηαηηθφ θ.ά., πνπ απνηειεί απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν θαη απηά απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ πνξίζκαηνο θαη 

ηεο έθζεζεο.  

Όια ηα θχιια εξγαζίαο έρνπλ επηθεθαιίδα ηνπ ζέκαηνο. Σα θχιια ειέγρνπ  

είλαη ζειηδνπνηεκέλα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα απηψλ. Ζ αξίζκεζε  

γίλεηαη ζην πάλσ δεμί κέξνο. Δπίζεο, ζην ίδην αθξηβψο κέξνο αλαγξάθεηαη ην φλνκα 

ηνπ ειεγθηή θαη ε ππνγξαθή ηνπ, θαζψο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ 

ειέγρνπ.  

ε θάζε θχιιν εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα 

ησλ εγγξάθσλ πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζψο θαη ζηελ ηαπηφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ, ελψ νη 

παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα ζπλνπηηθά (π.ρ. κφληκνη θάθεινη) ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο.  

Σέινο, ζηα θχιια ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλά ειεγθηηθά ζχκβνια, ηα 

νπνία έρεη  ζεζπίζεη ην ηκήκα  ειέγρνπ, θαη  ε  εηθφλα  ησλ  θχιισλ  ζα  πξέπεη   

είλαη εππαξνπζίαζηε θαη λα είλαη θαζαξνγξακκέλα.  

 

5.4.7 πλερήο Παξαθνινχζεζε 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 400, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ αλαζθφπεζε, ζπλερή παξαθνινχζεζε γηα λα δηαπηζηψλνπλ φηη 

έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηηο αλαθεξζείζεο ζηελ έθζεζε 

δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ φηη έιαβε 

ρψξα δηνξζσηηθή ελέξγεηα θαη φηη απηή επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ή φηη 

ε Αλψηαηε Γηνίθεζε ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε 

επηηέιεζεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο ζρεηηθά κε ηηο αλαθεξζείζεο δηαπηζηψζεηο. 

 

 

5.5 Σα όξγαλα ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε 
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5.5.1 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Τπεχζπλε γηα ηελ δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ε Γηνίθεζή ηεο. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο, ζπγθξνηεί κηα Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θάπνηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν ζχκβνπιν, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλάινγα θαη κε ηελ λνκνζεζία 

πνπ ηζρχεη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ αλεμάξηεηα 

απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κέιε, πνπ εθιέγεη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαζνξίδεη ηελ ειεγθηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

απνθαζίδεη γηα ηα ηερληθά θαη δηνηθεηηθά δεηήκαηα ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε πνιπεηψλ, εηήζησλ θαη 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ 

ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, βαζηζκέλσλ ζηα πνξίζκαηα 

ησλ εθζέζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε κέζα απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Σν θχξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη απμεκέλν, αθνχ απνηειεί πξνέθηαζε 

ησλ εμνπζηψλ ηεο Γηνίθεζεο. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη απφιπηε ειεπζεξία ζηελ 

πξνζπέιαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζε αξρεία, ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Σηο εμνπζίεο ηεο ε Δπηηξνπή ηηο εθρσξεί ζηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

5.5.2 Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζπλήζσο, ζηηο κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

επαλδξψλεηαη απφ έλαλ πξντζηάκελν θαη δχν ηνπιάρηζηνλ βνεζνχο. Κχξην κέιεκα 

ηεο ππεξεζίαο απηήο, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη 

ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ, ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη 

νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο, ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο. Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνδνηηθά, πξέπεη λα απνιακβάλεη ηεο ζρεηηθήο δένπζαο αλεμαξηεζίαο απφ ηε 
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Γηνίθεζε θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο. Έηζη, είλαη 

απηνλφεην φηη πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζπειαχλεη, ρσξίο εκπφδηα, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα αξρεία θαη φια ηα έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη, φκσο, λα 

γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ππεξεζία απηή απαγνξεχεηαη λα εθδίδεη νδεγίεο θαη δηαηάμεηο 

εθηειέζεσο ή λα ζέηεη απφ κφλε ηεο δηαδηθαζίεο πξνο εθαξκνγή. Απηφ είλαη έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, σο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθηειεζηηθνχ 

νξγάλνπ ηεο. 

5.5.2.1 Ο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

δηελέξγεηα πνιπεηψλ ειέγρσλ (π.ρ. κε εχξνο κηα ηξηεηία ή πεληαεηία) θαη εηήζησλ 

ειέγρσλ. Δκβφιηκα, ν πξνγξακκαηηζκφο αθνξά θαη εηδηθνχο ειέγρνπο (έξεπλεο) κε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. Οη πνιπεηείο έιεγρνη αθνξνχλ ειεγθηηθά 

αληηθείκελα πνπ ειέγρνληαη ζε κεγαιχηεξα ηνπ έηνπο ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 

απνγξαθή ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχγθξηζε κε ην κεηξψν παγίσλ), 

ελψ νη εηήζηνη έιεγρνη αθνξνχλ αληηθείκελα πνπ ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα 

βάζε (απνγξαθή απνζεκάησλ, έιεγρνο απαηηήζεσλ θ.ιπ.). Δπίζεο, ε Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγεί, ζε κηθξφηεξα ηνπ έηνπο ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. ζε 

κεληαία βάζε), επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο ζε κηα ζεηξά ειεγθηηθέο πεξηνρέο θαη 

ειεγθηηθά αληηθείκελα, φπσο ηα παξαθάησ. 

1)ηε γεληθή ινγηζηηθή ιεηηνπξγία σο πξνο: 

Α.Σελ εκπξφζεζκε θαη θαλνληθή ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Β.Σε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ινγηζηηθψλ ζπκθσληψλ. 

Γ.Σελ παξαγσγή ησλ κεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

2)ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ απηήο ηεο ειεγθηηθήο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη: 

Α.Αηθληδηαζηηθέο ηαθηηθέο θαηακεηξήζεηο ηνπ ηακείνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Β.πκθσλία ησλ θαηακεηξεζέλησλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Γ.πκκφξθσζε κε ηελ αξρή πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε λα θαηαζέηεη 

ηηο εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο ζε ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ φςεσο. 
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Γ.Έιεγρν ησλ ηακεηαθψλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζπξάμεηο 

θαη πιεξσκέο ηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο θαηακέηξεζεο. 

Δ.πκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ φςεσο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ηξαπεδψλ (αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ). 

Σ.Έιεγρν ησλ πξφζθαησλ θηλήζεσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο. 

3)ηε δηαρείξηζε ησλ αμηνγξάθσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν ζρεηηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη: 

Α.Καηακεηξήζεηο ησλ αμηνγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ραξηνθπιάθην 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκθσλία ησλ θαηακεηξεζέλησλ κε ηα βηβιία. 

Β.Έιεγρν ηεο πξφζθαηεο, πξηλ ηελ θαηακέηξεζε, δηαθίλεζεο ησλ 

αμηνγξάθσλ. 

Γ.πκθσλία ησλ αμηνγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο κε ζηνηρεία 

ησλ ηξίησλ. 

4)ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη: 

Α.Αηθληδηαζηηθέο θαηακεηξήζεηο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, 

νιηθέο ή δεηγκαηνιεπηηθέο, θαη ζπκθσλίεο ησλ θαηακεηξεζέλησλ κε 

ηηο ινγηζηηθέο απνζήθεο. 

Β.Κξάηεζε ζεκεηψζεσλ γηα ηελ χπαξμε παιαηψλ θαη βξαδέσο 

θηλνχκελσλ απνζεκάησλ. 

Γ.Έιεγρν ππεξαπνζεκαηνπνίεζεο ή ππναπνζεκαηνπνίεζεο. 

5)ηελ ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα: 

Α.ηελ εκπξφζεζκε θαηάζηξσζε θαη ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ 

δειψζεσλ θαη ζηελ απφδνζε ησλ θφξσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα ειέγρνπ επεθηείλεηαη: 

Β.ηηο πξνζζήθεο παγίσλ θαη απνθηήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ ηνπ κελφο. 

Γ.ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ εζφδσλ, αγνξψλ θαη εμφδσλ πνπ 

αθνξνχλ ην κήλα θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. 

Γ.ηε κεληαία εμέιημε ησλ δαλείσλ θαη ησλ ζπλαθψλ ηφθσλ. 
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5.6 Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εζωηεξηθνύ ειέγρνπ  

 

Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα απνδεηρηεί ηφζν επσθειήο γηα απηήλ, εμαξηάηαη απφ κηα 

ζεηξά βαζηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη θαησηέξσ: 

5.6.1Απφ ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε 

Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηεξεί αξλεηηθή ή ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

Τπεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη απφ ηελ άπνςε απηή λα ηελ πεξηνξίδεη θαη λα 

ηελ θαζηζηά ηππηθή ή λα ηελ ελζαξξχλεη θαη λα ηεο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

απνδνηηθά. Δίλαη βαζηθφ λα έρεη γίλεη απνδεθηφο θαη πιήξσο θαηαλνεηφο ν ξφινο ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ νξγάλσλ ηεο θαη ησλ 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε Γηνίθεζή ηεο, λα ηελ πεξηβάιιεη κε ηελ 

απαξαίηεηε ζνβαξφηεηα θαη λα εληζρχεη ην θχξνο ηεο. 

5.6.2Απφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ζ αλεμαξηεζία απηή αθνξά ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ πθίζηαληαη ηνλ έιεγρν 

θαη ππνδειψλεη αλεμαξηεζία, ηφζν σο πξνο ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ φζν θαη σο πξνο απηήλ θαζαπηή ηελ εξγαζία ηνπο. Δπίζεο, ε αλεμαξηεζία 

ζρεηίδεηαη θαη κε ην επίπεδν αλαθνξάο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δάλ ιφγνπ ράξε ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο εξεπλά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ, ζα 

ήηαλ αθαηάιιειν γηα ηνλ ειεγθηή λα εθζέζεη ηα πνξίζκαηά ηνπ ζηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ ινγηζηεξίνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο ηεο κε απνδνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο. 

5.6.3Απφ ηε ζηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα επαλδξψλεηαη κε θαηάιιειν 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πςειψλ επηζηεκνληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

δεμηνηήησλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο κε ηα άηνκα ησλ 

άιισλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα είλαη πνηθίιεο ππνδνκήο. 

5.6.4Απφ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
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Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή φζν θαη ε αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. Ζ ζπλερήο κνξθσηηθή αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζπκβάιιεη 

ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ηνλψλεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. 

5.6.5Απφ ηελ χπαξμε θηλήηξσλ ζηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

ηελ επηρείξεζε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα θηλήηξσλ πνπ ζα πξνηξέπεη ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα εξγάδνληαη απνδνηηθά θαη ζα απμάλεη ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

δήιν. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα δηαζθαιίδεη φηη ε θαιή δνπιεηά ζα αληακείβεηαη 

θαηάιιεια θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ γίλνληαη πξναγσγέο. 

5.6.6Απφ ηελ θαιή δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

5.6.7Απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζηελ επηρείξεζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ χπαξμε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ηελ επηρείξεζε πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη εζηκηθά κηα δπλαηή θνπιηνχξα, φζνλ αθνξά 

ηελ χπαξμε θαη ηελ δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ επηινγή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

δηεπζπληνχ ηεο ππεξεζίαο παίδεη έλα ζεκαληηθφηαην ξφιν απφ απηή ηελ άπνςε. 

5.6.8Απφ ηελ θαιή επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε φινπο 

ηνπο ηνκείο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

5.6.9Απφ ηελ θαιή επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηα 

άιια ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο εμαξηάηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε ηήξεζε ινγηθψλ ρξφλσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

ειέγρνπ. 

5.6.10Απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

Πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα φηη ηα ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε επαγγεικαηηθφηεηα ζε θάζε πεξίπησζε. 

5.6.11Απφ ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ 

ζε δηάθνξεο ειεγθηηθέο πεξηνρέο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ηνλ 

αξηζκφ ησλ σξψλ ειέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλα ειεγθηηθά αληηθείκελα, ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνβιεζεηζψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θ.ιπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Ο ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ω ΜΔΟ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 

ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΑΣΖ 

 

 

6.1 Ζ έλλνηα θαη ηα είδε ηεο απάηεο 

 

Γεληθφηεξα, ε έλλνηα ηεο απάηεο εκπεξηέρεη νπνηεζδήπνηε παξάλνκεο πξάμεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δφιν, απφθξπςε ή θαηάρξεζε εκπηζηνζχλεο. Απηέο νη πξάμεηο 

δελ εμαξηψληαη απφ ρξήζε απεηιήο βίαο ή θπζηθήο δχλακεο. Απάηεο δηαπξάηηνληαη 

απφ κέξε θαη νξγαληζκνχο γηα λα απνθηήζνπλ ρξήκαηα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή 

ππεξεζίεο, γηα λα απνθχγνπλ πιεξσκή ή απψιεηα ππεξεζηψλ ή λα δηαζθαιίζνπλ 

αηνκηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ ζπκθέξνλ.  

ηε ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία «ε Απάηε έρεη νξηζηεί σο ε εθ πξνζέζεσο δφιηα 

θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ε παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ πξνο φθεινο ηνπ δηαπξάηηνληνο ηελ απάηε». Απφ ηνλ 

νξηζκφ απηφ πξνθχπηνπλ δχν θαηεγνξίεο επηρεηξεζηαθήο απάηεο. Πξψηνλ ε 

θαηάρξεζε, θινπή ή ηδηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη δεχηεξνλ ε 

παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, θαηαζηάζεσλ ή αλαθνξψλ 

ηεο. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 240, ε «Απάηε σο φξνο 

αλαθέξεηαη ζε εζθεκκέλε πξάμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ηεο Γηνίθεζεο, 

ππαιιήισλ ή ηξίησλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε παξεξκήλεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ». Ζ απάηε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζχκθσλα κε ην ίδην ειεγθηηθφ 

πξφηππν:   

1) Λαζξνρεηξία, λφζεπζε ή παξαπνίεζε ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ή  εγγξάθσλ. 

2) Καηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

3) Απνζηψπεζε ή παξάιεηςε απνηειεζκάησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηεξνχκελα 

ζηνηρεία  ή  έγγξαθα. 

4) Καηαγξαθή ζπλαιιαγψλ άλεπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

5) Καηαρξεζηηθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ. 
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ην πξναλαθεξζέλ Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν, ν φξνο «θάικα αλαθέξεηαη 

ζε αθνχζηα ιάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη καζεκαηηθά ή 

γξαθεηνθξαηηθά ιάζε ζε βαζηθέο εγγξαθέο θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία, αβιεςίεο ή 

παξεξκελείεο γεγνλφησλ θαη θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ». Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη, ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ απάηεο θαη 

ζθάικαηνο είλαη ή χπαξμε ή κε πξφζεζεο γηα ηελ αλεηιηθξηλή παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ην πην πάλσ ειεγθηηθφ πξφηππν, ελψ  

ελλνηνινγηθά θαιχπηεη ηελ απάηε, κφλν, ησλ παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θάλεη θαη αλαθνξά ζηελ θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 

απαηειέο πξάμεηο ή παξαιήςεηο πνπ δηαπξάηηνληαη εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ θαηεγνξία απηή ηεο απάηεο πεξηιακβάλεη παξάλνκεο πξάμεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαπάηεζε,  απφθξπςε   θαη   παξαβίαζε   ηεο   εκπηζηνζχλεο.   

Ζ   Έλσζε Πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηψλ Απάηεο (Α.Ο.Ρ.Δ.) ησλ Ζ.Π.Α. ραξαθηήξηζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία απάηεο σο επαγγεικαηηθή απάηε θαη θαηάρξεζε θαη ηελ φξηζε 

σο «ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο θάπνηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπηίζεη 

πξνζσπηθά, θάλνληαο ζθφπηκα θαθή ρξήζε ή θαθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εξγνδφηε ηνπ». Ζ επαγγεικαηηθή απηή απάηε θαη 

θαηάρξεζε ηαμηλνκείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

6.1.1 Απάηεο εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο  

Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο απάηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη νη αθφινπζεο;  

6.1.1.1 Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο δξάζηεο:  

Α.Κινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηξνπή θαη ηδηνπνίεζε 

δηαζεζίκσλ.  

Β.Παξαπνηήζεηο απνζεκάησλ, ραξαθηεξηζκφο πγηνχο απνζέκαηνο σο 

άρξεζηνπ ή ειαηησκαηηθνχ.  

Γ.Παξαπνηήζεηο ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ.  

6.1.1.2 Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο απφ εμσηεξηθνχο δξάζηεο:  

Λφγνπ ράξε απάηε απφ πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο, ηηκνιφγεζε ρσξίο 

παξάδνζε, δηπιή ηηκνιφγεζε, δσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πξνκεζεπηέο, δσξνδνθία 

ππαιιήισλ απφ πειάηεο.  

6.1.2 Απαηειέο πξάμεηο θαη απάηεο, νη νπνίεο σθεινχλ ηελ εηαηξεία. 

ηελ θαηεγνξία απηή ε εηαηξεία είλαη ν σθειεκέλνο ηεο δφιηαο πξάμεο. Ζ Αλψηαηε 

Γηνίθεζε κε πξάμεηο ηεο απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο, κε ελέξγεηεο 
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πνπ ππεξεθηηκνχλ ην απνηέιεζκα, ηηο πσιήζεηο ή ην Δλεξγεηηθφ ή κε ηελ 

ππνηηκεκέλε εκθάληζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Μηα απάηε πνπ δηαπξάηηεηαη πξνθεηκέλνπ λα σθειεζεί ε επηρείξεζε, θαηά 

θαλφλα, πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο ελφο άδηθνπ ή αλήζηθνπ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ κπνξεί λα εμαπαηάεη έλα ηξίην πξφζσπν. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο απάηεο είλαη:  

Α.Πψιεζε ή εθρψξεζε θαληαζηηθψλ ή παξαπιαλεηηθά απεηθνληζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ.  

Β.Αληηθαλνληθέο θαη παξάλνκεο πιεξσκέο θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, 

δσξνδνθίεο πάζεο θχζεσο, ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο, 

δσξνδνθίεο πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ. 

Γ.Δθνχζηα, εζθαικέλε παξνπζίαζε ή απνηίκεζε ζπλαιιαγψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ ή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Γ.Δθνχζηα, εζθαικέλε εζσηεξηθά κεηαθεξφκελε ηηκή ζε φκηιν επηρεηξήζεσλ 

(ηηκή ησλ αγαζψλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 

νκίινπ). Γνκψληαο εθνχζηα εζθαικέλεο ηερληθέο ηηκνιφγεζεο, ε Γηνίθεζε 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ελφο νξγαληζκνχ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπλαιιαγή, ζε βάξνο ελφο άιινπ νξγαληζκνχ ηνπ ίδηνπ 

νκίινπ,  

Δ.Δθνχζηα απνηπρία λα θαηαγξαθνχλ ή λα απνθαιπθηνχλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα βειηίσλαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο 

ζηνπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηξίηνπο.  

Σ.Απαγνξεπκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πνπ 

παξαβηάδνπλ θπβεξλεηηθά λνκνζεηήκαηα, θαλφλεο, θαλνληζκνχο ή 

ζπκβφιαηα.  

Ε.Φνξνινγηθή απάηε.  

ηε βηβιηνγξαθία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνιινί ππνζηεξίδνπλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πην θάησ εμίζσζεο γηα ηελ Απάηε:  

Απάηε = Κίλεηξν + Μέζα + Δπθαηξία 

Απφ ηελ εμίζσζε απηή πξνθχπηεη φηη έλα ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα ζνβαξφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο 

γηα παξαπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη έρεη ηελ επθαηξία, 

ζε ζπλεξγαζία κε έλα ζπλάδειθφ ηνπ, λα απνθξχςεη ην γεγνλφο ηεο απάηεο, είλαη 

πνιχ πηζαλφλ λα δηαπξάμεη απάηε ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Απάηε κπνξεί λα  
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δηαπξαρζεί, εζσηεξηθά, απφ εξγαδφκελνπο κηαο επηρείξεζεο ή εμσηεξηθά απφ  

ηξίηνπο. Μπνξεί, επίζεο, λα δηαπξαρζεί απφ ηε ζπλεξγαζία ηξίησλ θαη εξγαδφκελσλ  

ηεο επηρείξεζεο.  

Μηα απάηε κπνξεί, γεληθά, λα έρεη ζρεδηαζζεί πξνζεθηηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ κε ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 

απνθαιπθζεί ρσξίο πξφζζεηνπο ειέγρνπο.  

 

 

6.2 Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο ηεο Απάηεο 

 

Ζ δήηεζε ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηεο απάηεο παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηξνκαθηηθή αχμεζε ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο θαη ζπλζεηφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ απηνχ έξγνπ, έρνπλ 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ηνκέα ειεγθηηθήο γλψζεο. 

Ζ ειεγθηηθή ηεο απάηεο είλαη ζρεηηθά έλαο λένο επηζηεκνληθφο ηνκέαο ηεο 

ειεγθηηθήο. Δλψ ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο έρνπλ καθξάλ 

ηζηνξία απνδνρήο θαη θαηαμίσζεο, ν έιεγρνο ηεο απάηεο αλαπηχζζεηαη απηνδχλακα, 

κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. 

Οη δεμηφηεηεο ηεο ειεγθηηθήο ηεο απάηεο είλαη πνιχ ρξήζηκεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, φπσο είλαη ε θαηάρξεζε, 

ππεμαίξεζε ρξεκάησλ, παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, εκπξεζκνί γηα θάπνην 

φθεινο, απαηειή ρξενθνπία, επελδπηηθέο απάηεο θάζε είδνπο, ηξαπεδηθή απάηε, 

δσξνδνθίεο, απάηεο κε ππνινγηζηέο, απαηειά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ θαη απαηειέο πηζησηηθέο θάξηεο. Έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη 

εκπεηξία γηα λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε επηηπρία ζε απηφλ ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. 

Ζ ειεγθηηθή ηεο απάηεο δε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε έλαλ θαηάινγν κφλν ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κέηξσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ απνηξνπή ηεο. 

ε κία ζχγρξνλε εηαηξεία κε απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

απάηεο: 

1) Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα ζέζεη ζηελ εηαηξεία ζε εθαξκνγή θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, έλα απνηειεζκαηηθφ θψδηθα εηαηξηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο ζα πξέπεη, επίζεο, λα πεξηιακβάλεη έλαλ νδεγφ ζηξαηεγηθήο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

2) Ο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πεξηνρέο 

εκθάληζεο ηεο απαηειήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίζεη ηε 

γλψζε ηνπ κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

3) Ο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα μέξεη ηνλ πιένλ επζχ δξφκν γηα θάζε έξεπλα 

ηελ νπνία πξέπεη λα εθηειέζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη νπζηαζηηθή 

βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο αλεζπρίαο, θήκεο ή ππφλνηαο. 

4) Ο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηελ χπαξμε θηλήηξνπ θαη λα 

εθηηκήζεη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν εξγαδφκελνο ιεηηνπξγεί, γηα λα βξεη 

αλ ππάξρεη θάπνηα πηζαλή δηθαηνινγία. 

5) Έλα άιιν κέιεκα γηα ηνλ ειεγθηή ηεο απάηεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην 

θέξδνο γηα ην δξάζηε θαη λα εληνπίζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα αλάθηεζε ηεο 

δεκηάο. 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο ειεγθηήο απάηεο ζα πξέπεη, επίζεο, λα είλαη ηθαλφο λα 

θάλεη ηα παξαθάησ κε θάπνην βαζκφ επάξθεηαο: 

Α. Να δηεμάγεη κηα αμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο κέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Β. Να εθηηκά ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία απηψλ ησλ ειέγρσλ. 

Γ. Να ζρεδηάδεη ζελάξηα πηζαλψλ απσιεηψλ απφ απάηεο βαζηζκέλεο ζε 

αλαγλσξίζηκεο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γ. Να εληνπίδεη ππφινηπα ινγαξηαζκψλ κε εξσηεκαηηθά γηα ζνβαξέο 

απνθιίζεηο απφ ηα θαλνληθά. 

Δ. Να εληνπίδεη ακθηζβεηήζηκεο θαη αθξαίεο ζπλαιιαγέο (πνιχ κεγάιεο, πνιχ 

κηθξέο, πνιχ ζπρλέο, πνιχ ζπάληεο, πάξα πνιιέο, πάξα πνιχ ιίγεο, παξάμελεο ψξεο, 

παξάμελνη άλζξσπνη). 

Σ. Να μερσξίδεη ηα απιά αλζξψπηλα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ζηηο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο απφ ηηο απαηειέο εγγξαθέο. 

Ε. Να θαηαλνεί ηε ξνή ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο. 

Ζ. Να παξαθνινπζεί εηζξνέο θαη εθξνέο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θάζε 

ινγαξηαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Θ. Να ςάρλεη γηα ελδείμεηο θαη ηεθκήξηα κε ηα νπνία εληνπίδνληαη 

ακθηζβεηνχκελεο ζπλαιιαγέο. 
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Η. Να ζπγθεληξψλεη θαη λα δηαηεξεί ειεγθηηθά ηεθκήξηα, κε ηα νπνία λα 

επηβεβαηψλεη απψιεηεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απαηειέο ζπλαιιαγέο. 

Κ. Να ππνβάιεη ζηηο θαηάιιειεο δνθηκαζίεο ην επηρεηξεζηαθφ θιίκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηα κέηξα παξαθίλεζεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

δενληνινγία. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεγθηηθνχ απηνχ ηνκέα δξάζεο ζε ζηέξεεο βάζεηο είλαη 

ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα εμήο: 

1) Ζ ειεγθηηθή ηεο απάηεο δε κνηάδεη κε ηελ ειεγθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

2) Οη ειεγθηέο απάηεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη πξψηνη εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο εμαηξέζεηο, ηδηνξξπζκίεο, 

ινγηζηηθέο αλσκαιίεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, θαη φρη ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο. 

3) Γηα λα γίλεη θάπνηνο θαιφο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα κάζεη λα ζθέθηεηαη 

ζαλ θιέθηεο (π.ρ. πνπ είλαη νη πην αδχλαηνη θξίθνη ζε απηήλ ηελ αιπζίδα ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ)  

4) Ζ απάηε ζε έλα κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, κε ζπλεζέζηεξε ηελ 

απάηε ζηε θάζε ηεο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

5) Ζ απάηε ινγηζηηθνχ ηχπνπ πξνθαιείηαη, πην ζπρλά, απφ απνπζία ειέγρνπ 

παξά απφ ραιαξφ έιεγρν. 

6) Ζ πξφιεςε ηεο απάηεο είλαη ζέκα θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη ελφο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν κεγάιε αμία δίλεηαη ζηελ ηηκηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηελ δίθαηε ζπκπεξηθνξά. 

 

 

6.3 Παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηε δηάπξαμε απάηεο 

 

Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο δηάπξαμεο απάηεο είλαη:  

6.3.1 Αλαπνηειεζκαηηθνί εζσηεξηθνί έιεγρνη. 

Ζ έιιεηςε δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ θαη εμνπζηνδφηεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε  

έιιεηςε θπζηθψλ ειέγρσλ θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή επίβιεςε απνηεινχλ ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ παξάιεηςε 

ελεκέξσζεο ησλ ζηειερψλ γηα ηνπο θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο θαη ε ιεηηνπξγία 
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ηεο επηρείξεζεο ππφ ζπλζήθεο θξίζεο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, επηηείλνπλ ην 

πξφβιεκα.  

6.3.2 Αλαπνηειεζκαηηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Όηαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο εηαηξείαο είλαη αδχλακν ή ππνηνληθφ ή ζηεξείηαη 

αλεμαξηεζίαο, ηφηε είλαη δπλαηφλ ε Αλψηαηε Γηνίθεζε λα αηζζάλεηαη φηη δελ ππάξρεη  

ηζρπξφο θαη αληηθεηκεληθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο, κε ζπλέπεηα λα αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη επθαηξία γηα 

παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο.  

6.3.3 Πξαθηηθέο αηηκσξεζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη κπνξεί λα επηρεηξήζνπλ ηελ δηάπξαμε απάηεο, φηαλ αηζζάλνληαη φηη  

ε ηηκσξία ηνπο ζα είλαη αζήκαληε ζε πεξίπησζε απνθάιπςήο ηεο. Πνιιέο 

επηρεηξήζεηο  δελ  ηηκσξνχλ  ηνπο  παξαβάηεο  κε  απζηεξέο  πνηλέο,  αιιά  κε  πνηλέο 

πξνθνξηθήο επίπιεμεο. 

6.3.4 Έιιεηςε εζηθήο θαζνδήγεζεο θαη εγεζίαο. 

Αξθεηά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ δηέπξαμαλ απάηε, είηε δελ γλψξηδαλ πσο απηφ  

πνπ έθαλαλ ήηαλ ιάζνο είηε πίζηεπαλ ιαλζαζκέλα φηη ελεξγνχζαλ πξνο φθεινο ηεο  

επηρείξεζεο. Απηή ε άγλνηα πξνθαιείηαη, θπξίσο, απφ θησρή εζηθή θαζνδήγεζε θαη  

ελεκέξσζε.  Μεξηθέο  θνξέο, ε  Αλψηαηε  Γηνίθεζε  είλαη  απξφζπκε  λα  παξάζρεη  

θαζνδήγεζε γηα ην πσο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη δχζθνιεο απνθάζεηο. Ζζηθή  

θαζνδήγεζε κπνξεί, επίζεο, λα ρξεηάδεηαη φηαλ νη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο θαη νη 

πνιηηηθέο δε γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηέο απφ ηα άηνκα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. 

Απηή ε έιιεηςε θαηαλφεζεο απνηειεί απφ κφλε ηεο ζεκαληηθφ θίλδπλν θαηάξηηζεο 

παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηαηί πνιινί ινγηζηηθνί θαλφλεο είλαη 

πνιχπινθνη, ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθή γιψζζα θαη δε κπνξνχλ λα απινπνηεζνχλ. 

πλεπψο, είλαη αλάγθε ηα θαζ' χιελ αξκφδηα άηνκα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο 

ζσζηήο ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζην ινγηζηηθφ θχθισκα. 

Πέξα απφ ηελ παξνρή εζηθήο θαζνδήγεζεο κε ηελ κνξθή μεθάζαξσλ γξαπηψλ 

θαλνληζκψλ, ε Αλψηεξε Γηνίθεζε πξέπεη λα ελεξγεί θαη σο πξφηππν εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Ο έιεγρνο ηεο απάηεο εξεπλά πίζσ, πέξα θαη πξηλ απφ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο 

θαη αζρνιείηαη, ηφζν κε ην παξφλ φζν θαη κε ην παξειζφλ. Απάηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη, ζπρλφηεξα, φηαλ ππάξρνπλ νη 

παξαθάησ ζπλζήθεο: 
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6.3.5 Πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ρσξίο λα έρεη δνζεί ε δένπζα 

πξνζνρή ζηελ εηιηθξίλεηά ηνπ θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

6.3.6 Δξγαδφκελνη πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ αζθπθηηθή πίεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

6.3.7 Έλαο έκπηζηνο ππάιιεινο πνπ έρεη έλα άιπην πξνζσπηθφ πξφβιεκα, 

ζπλήζσο, νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, 

αιθννιηζκφ, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηπρεξά παηρλίδηα ή αθξηβά γνχζηα θ.ά.. 

6.3.8 Κιάδνο ζηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή κνλάδα δξαζηεξηνπνηείηαη έρεη 

παξάδνζε ζηε δηαθζνξά. 

6.3.9 Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θάζε νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

 

6.4 Κίλεηξα γηα ηελ παξαπνίεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

 

ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ελππάξρνπλ ηα παξαθάησ. 

6.4.1Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεθαιαηαγνξάο. 

Α.Ζ πίεζε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. 

Β.Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. 

Γ.Ο αληαγσληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Γ.Ο δαλεηζκφο απφ Σξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Δ.Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο εηαηξεηψλ. 

Σ.Ζ δηαηήξεζε νκαιήο ηάζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ε.Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. 

6.4.2Κίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο  

Α.Γαλεηαθέο πκβάζεηο. 

Β.Οη ακνηβέο ηεο Γηνίθεζεο. 

6.4.3Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο  

Α.Ζ δηαηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο ελφο κάλαηδεξ. 

Β.Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα. 

6.4.4Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

εηαηξεηψλ. 

Α.Ρπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη ε εηαηξεία. 
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Β.Αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο. 

Γ.Ζ πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο ησλ εηαηξεηψλ. 

6.4.5Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηρεηξεζηαθή Κνπιηνχξα. 

Α.Βξαρππξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο. 

Β.Με ξεαιηζηηθνί πξνυπνινγηζκνί θαη ζρέδηα δξάζεο. 

Γ.Αιιειεπίδξαζε ησλ πξνεθηεζέλησλ θηλήηξσλ παξαπνίεζεο. 

 

 

6.5 Πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ  

 

Μεξηθέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

6.5.1Λνγηζηηθή θάζαξζε. 

6.5.2Λνγηζηηθά ηερλάζκαηα.  

6.5.3Μεγέζε εθηφο Ηζνινγηζκνχ. 

6.5.4Άπια ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη θεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ. 

6.5.5Λνγηζηηθέο Πξαθηηθέο Δηαηξηψλ Γηαδηθηχνπ. 

6.5.6Γηαζηξέβισζε πξαγκαηηθψλ εζφδσλ. 

 

 

6.6 Λνγηζηηθέο επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα-

Ζ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο 

 

6.6.1Απνζβέζεηο παγίσλ. 

6.6.2ρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ.  

6.6.3Απνζέκαηα - θφζηνο παξαγσγήο. 

6.6.4Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ. 

6.6.5πκκεηνρέο ζηηο επηρεηξήζεηο – ρξεφγξαθα. 

6.6.6Απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. 

Ζ ζεκαζία ησλ αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, γηα ηηο θεθαιαηαγνξέο, ηελ 

νηθνλνκία, αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία είλαη ζήκεξα αδηακθηζβήηεηε. Παξά 

ηα πνιιαπιά νθέιε, γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, απφ ηε δεκνζίεπζε αληηθεηκεληθψλ 
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θαη αθξηβνδίθαησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνιιέο Γηνηθήζεηο επηιεγνχλ λα 

παξαπνηνχλ, κε ινγηζηηθέο, θπξίσο, επηινγέο ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη Γηνηθήζεηο επηρεηξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα θαιή 

εηθφλα πξνο ηα έμσ, αληί λα πξνζπαζνχλ πξαγκαηηθά λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηνηθνχλ. 

Μεζνπξφζεζκα, αιιά θαη καθξνπξφζεζκα απηφ θάζε άιιν παξά πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπο είλαη, αθνχ ηειηθά νη επελδπηέο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ εηαηξεία, 

κε ζπλέπεηα ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Σν κεγαιχηεξν, ίζσο, ιάζνο πνπ 

θάλνπλ νη Γηνηθήζεηο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα πηζηεχνπλ  φηη  κπνξνχλ  λα  

παξαπιαλήζνπλ  ηηο  δηάθνξεο  αγνξέο  παξνπζηάδνληαο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη απνζησπνχλ, απνθξχπηνπλ ή 

ππνβαζκίδνπλ ηα αξλεηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο, φκσο, δελ είλαη παζεηηθνί 

δέθηεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηαηί πνιινί απ' απηνχο  

έρνπλ πξφζβαζε θαη  ζε  άιιεο  πεγέο  πιεξνθφξεζεο,  κε  απνηέιεζκα  λα ηηκσξνχλ 

θάζε επηρείξεζε πνπ πξνζπάζεζε λα ηνπο παξαπιαλήζεη κε αλαθξηβή ή ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία.  

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε Γηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ αθξίβεηα  ησλ  νηθνλνκηθψλ  ηεο  απνηειεζκάησλ.   

Α.Ζ  πξψηε  πεξίπησζε  αθνξά  ηελ εζειεκέλε παξαβίαζε ελφο ινγηζηηθνχ 

πξνηχπνπ. Δλψ, δειαδή, έρεη ζεζπηζηεί έλα πξφηππν πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ελφο ινγηζηηθνχ ζέκαηνο, ε Γηνίθεζε ην παξαβιέπεη θαη εθαξκφδεη 

ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, έηζη ψζηε λα παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα πνπ απηή επηζπκεί. Ζ 

αληηκεηψπηζε απηή, βέβαηα, αγγίδεη ηα φξηα ηεο απάηεο θαη δελ ηηκσξείηαη κφλν απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, αιιά θαη απφ ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο.  

Β. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηα θελά πνπ ην ίδην ην πιαίζην ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αθήλεη ζε πνιιά δεηήκαηα, φηαλ δειαδή δελ ππάξρεη έλα 

πξφηππν πνπ λα ξπζκίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ ζέκα, νπφηε ε δεκηνπξγηθή 

παξέκβαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη αλαπφθεπθηε.  

Γ. Ζ ηξίηε πεξίπησζε αθνξά ηα πεξηζψξηα επηινγψλ πνπ ηα ίδηα ηα ινγηζηηθά 

πξφηππα αθήλνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ. Δλψ, δειαδή, ππάξρνπλ 

ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ξπζκίδνπλ έλα ζέκα, είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηαηππσκέλα 
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πνπ αθήλνπλ ηεξάζηηα  πεξηζψξηα  ππνθεηκεληζκνχ  θαη  άζθεζεο  θξίζεο  απφ  ηελ  

πιεπξά  ηεο Γηνίθεζεο. 

 

 

6.7 Ζ επζύλε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ειεγθηή 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Διεγθηηθφ Πξφηππν 240, βαξχλεη ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Ζ Γηνίθεζε, κε ηελ 

αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα απνζαξξχλεη, λα πξνιακβάλεη θαη λα εληνπίδεη ηελ απάηε. Σέηνηα 

ζπζηήκαηα κεηψλνπλ πιελ, φκσο, δελ απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηάπξαμεο απάηεο. 

Σν ίδην ειεγθηηθφ πξφηππν νξίδεη ξεηά φηη ν ειεγθηήο δελ είλαη θαη δε κπνξεί λα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξφιεςε απάηεο θαη ζθάικαηνο. Σν γεγνλφο φηη δηελεξγείηαη 

εηήζηνο έιεγρνο κπνξεί, ελ ηνχηνηο, λα επελεξγήζεη πξνιεπηηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ειεγθηηθφ απηφ πξφηππν αλαθέξεη:  

Α. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εθηηκά ηνλ θίλδπλν 

φηη απάηε θαη ζθάικα κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη αλαθξίβεηεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα δεηά απφ ηε Γηνίθεζε λα κάζεη γηα ηπρφλ απάηε ή 

ζεκαληηθφ ζθάικα πνπ απνθαιχθζεθε. 

ηελ ίδηα θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα ζρεδηάδεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα επηηχρεη ινγηθή 

δηαζθάιηζε φηη εληνπίδνληαη αλαθξίβεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απάηε ή ζθάικα πνπ 

είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

πλεπψο, ν ειεγθηήο αλαδεηά επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα φηη δε 

ζπλέβε απάηε, ε νπνία λα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ή φηη αλ ζπλέβε, νη ζπλέπεηεο ηεο απάηεο εκθαλίδνληαη νξζά ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Β. Ζ κεηαγελέζηεξε απνθάιπςε νπζηαζηηθψλ αλαθξηβεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε απάηε, ε νπνία ήηαλ ππαξθηή θαηά ηελ νηθνλνκηθή 

ρξήζε πνπ θαιχπηεη ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή, δε θαλεξψλεη απφ κφλε ηεο φηη ν 

ειεγθηήο δελ ήηαλ πξνζεισκέλνο ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ ειέγρνπ. 
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Γ. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηαζηηθήο αλαθξίβεηαο πνπ νθείιεηαη ζε 

απάηε, είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν κε εληνπηζκνχ νπζηαζηηθήο αλαθξίβεηαο 

πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα, δηφηη θαλνληθά ε απάηε ζπλεπάγεηαη πξάμεηο κειεηεκέλεο 

λα ηελ ζπγθαιχςνπλ, φπσο είλαη ζπλέξγεηα, πιαζηνγξάθεζε, πξνκειεηεκέλε 

παξάιεηςε λα θαηαρσξεζνχλ ζπλαιιαγέο ή εζθεκκέλεο παξαπνηήζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ ειεγθηή. Δθηφο αλ ν έιεγρνο απνθαιχςεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ν ειεγθηήο λνκηκνπνηείηαη λα απνδερζεί ηηο ζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο 

σο αιεζείο θαη ηηο εγγξαθέο θαη ηα έγγξαθα σο γλήζηα. 

Γ. Όηαλ ππάξρεη έλδεημε γηα χπαξμε απάηεο θαη ν ειεγθηήο πηζηεχεη φηη ε 

ελδερφκελε απάηε κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηφηε ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλεο ή πξφζζεηεο 

δηαδηθαζίεο. Ζ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηνπο ηχπνπο ηεο απάηεο 

γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο, ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θαη ηελ πηζαλφηεηα ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο απάηεο λα έρεη νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Αλ ε ππνςία απάηεο δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηξνπνπνηεκέλσλ ή πξφζζεησλ δηαδηθαζηψλ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα 

κε ηε Γηνίθεζε θαη λα θξίλεη θαηά πφζν ε ππφζεζε αληαλαθιάηαη ζσζηά ή 

δηνξζψζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πηζαλή 

επίπησζε ζηελ έθζεζή ηνπ.  

 

 

6.8 Πνιηηηθέο απνζάξξπλζεο ηεο απάηεο ηωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ 

 

Πνιιέο απφ ηηο παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεγάδνπλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, απφ ηε ζρεηηθή άγλνηα ησλ αλζξψπσλ 

ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο ή απφ κηα ιαλζαζκέλε εληχπσζε ησλ 

ζηειερψλ φηη ελεξγνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ε πξνθαλήο ιχζε γηα θάζε επηρείξεζε είλαη ν θαζνξηζκφο θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

πξνηχπσλ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε νξηνζέηεζε ηεο επζχλεο 

θάζε αηφκνπ γηα ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο. Έλα ζεηηθφ βήκα πξνο απηήλ ηελ 
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θαηεχζπλζε απνηειεί ε πηνζέηεζε ελφο θψδηθα επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ λα 

παξέρεη γεληθέο, αιιά πιήξεηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Γηαζθάιηζε πκκφξθσζεο ζηνλ Κψδηθα 

Ζ δεκηνπξγία πνιηηηθψλ κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ απάηεο δελ αξθεί. Οη πνιηηηθέο απηέο 

ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο. 

Μηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηε δηαζθάιηζε, ηφζν κηαο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηηθψλ φζν θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο, είλαη 

λα δεηεζεί απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ θαζ' χιε αξκνδίσλ ηκεκάησλ, πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα απαληήζνπλ 

ελππφγξαθα θαηά έηνο, ζε ππνβαιιφκελν εξψηεκα ζρεηηθφ κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο 

κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηνλ θψδηθα επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Έλα ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο δήισζεο (πηζηνπνίεζεο) ζπκκφξθσζεο απεηθνλίδεηαη 

παξαθάησ: 

Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο "Υ" 

Με ην παξφλ πηζηνπνηψ φηη έιαβα θαη δηάβαζα ην εγρεηξίδην ηνπ θψδηθα 

επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο ηεο εηαηξείαο "Υ" θαη φηη κέρξη ζήκεξα 

βξίζθνκαη ζε ζπκκφξθσζε κε απηφ. Γειψλσ, επίζεο, φηη θαη ζα ζπλερίζσ λα 

ζπκκνξθψλνκαη κε ηηο πνιηηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην, κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ππφκλεκα εμαηξέζεσλ. 

Τπνγξαθή: 

Ζκεξνκελία: 

 

Μεξηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ αλαιπηηθφηεξα εξσηεκαηνιφγηα κε 

θαηαγεγξακκέλεο ζε απηά ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, γηα έλα αξηζκφ 

ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη εμαηξέζεηο ηνπ πην πάλσ πηζηνπνηεηηθνχ αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλεο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, γηα ηηο νπνίεο πηνζεηήζεθε κία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

ινγηζηηθήο απεηθφληζεο. Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Οξθσηψλ Δμεηαζηψλ Απάηεο 

(ACFE), πξνηείλεη θάζε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κία πνιηηηθή 

απάηεο πνπ λα θαζνδεγεί ηνπο ππαιιήινπο ηεο. Μία εηαηξηθή πνιηηηθή απάηεο 

πξέπεη, θαηά ηε γλψκε ηεο, λα είλαη μερσξηζηή θαη επδηάθξηηε απφ ηνλ εηαηξηθφ 

θψδηθα δενληνινγίαο ή εζηθήο. Μία ηέηνηα πνιηηηθή απάηεο πξέπεη λα δηαβάδεηαη 
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ζηνπο ππαιιήινπο. Σα εηήζηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, νη εηήζηεο αμηνινγήζεηο 

απφδνζεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ, απνηεινχλ ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο πξέπεη λα απαηηνχλ 

γξαπηή αλαγλψξηζε απφ θάζε ππάιιειν φηη ε πνιηηηθή έρεη δηαβαζηεί θαη έρεη γίλεη 

πιήξσο θαηαλνεηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

7.1 Δηζαγωγή ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Ο φξνο «Corporate Governance» ζηελ ειιεληθή γιψζζα απνδίδεηαη, ίζσο, θαιχηεξα 

κε ηνλ φξν «χζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο». Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξφια απηά, ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ 

ραξαθηήξα θαη  ηελ  απνδνηηθφηεηα  ησλ  δηαθνξεηηθψλ  ζπζηεκάησλ  έρεη  θνηλή  

βάζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ δίδεηαη 

ζηελ εμέηαζε κεηαμχ:  

1)ηεο ζρέζεο ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ελφο νξγαληζκνχ  

ή κηαο εηαηξείαο θαη  

2)ησλ  επηπηψζεσλ  ηεο  ζρέζεο  απηήο  ζηηο  νηθνλνκηθέο  επηδφζεηο  θαη  ηελ  

πξννπηηθή ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο εηαηξείαο.  

Ο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή  

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ δηνίθεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο   

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπο.  

Καιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί κηα επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηφρσλ ηεο, αιιά θαη ην ζχλνιν  απηψλ  πνπ  έρνπλ  λφκηκα  ζπκθέξνληα  ζηελ  

εηαηξεία,  ζε  έλα  ζπλερηδφκελα δηεζλνπνηεκέλν θαη κεηαζρεκαηηδφκελν πεξηβάιινλ. 

Οη πξαθηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη θαη λα νξηνζεηνχληαη απφ έλα ζπλνιηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην αξρψλ δηαθπβέξλεζεο θαη θαλφλσλ πξαθηηθήο, ην νπνίν ζα εγγπάηαη 

ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζπζηήκαηνο.  

 

 

7.2 Ο νξηζκόο θαη ε έλλνηα  
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Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, θαλφλσλ εζηκηθνχ 

δηθαίνπ, ζπλεζεηψλ-πξαθηηθψλ, πνιηηηθψλ, λφκσλ θαη ζεζκψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν µε ηνλ νπνίν µία επηρείξεζε δηεπζχλεηαη, δηνηθείηαη ή ειέγρεηαη. 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε επηπιένλ πεξηιακβάλεη: (α) ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ παηθηψλ (stakeholders) θαη (β) ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ νπνίσλ δηαθπβεξλάηαη ε επηρείξεζε. Οη βαζηθνί παίθηεο είλαη νη κέηνρνη, ε 

Γηνίθεζε (management) θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Άιινη εκπιεθφκελνη είλαη νη 

εξγαδφκελνη, νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη ηξάπεδεο θαη ινηπνί δαλεηζηέο, νη 

Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ηεο αγνξάο θαη, γεληθφηεξα, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

θνηλσλία.  

Μία ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη φηη πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη πσο ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα  ζηελ επηρείξεζε  πξέπεη  λα  είλαη  ππφινγα  

απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνρξεψλνληαη λα ηνπο 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά µε ηηο πξάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δηθαηνινγνχλ θαη λα πθίζηαληαη ηελ ηηκσξία ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θαζήθνληνο ή 

θαθνδηαρείξηζεο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη µε ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο 

νπνίνπο νη ρξεκαηνδφηεο ησλ εηαηξεηψλ, απηνί πνπ δηαζέηνπλ θαη πξνκεζεχνπλ ζηηο 

εηαηξείεο ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα, εμαζθαιίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κηα αληακνηβή 

γηα ηελ επέλδπζή ηνπο. 

Οη κεραληζκνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νηθνλνκηθνί θαη λνκηθνί 

ζεζκνί, νη νπνίνη κπνξεί λα αιιάδνπλ µέζσ ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο (δηαδηθαζία 

εθινγψλ–επηινγή πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ, µέζσ επηινγήο θαη ςήθηζεο ησλ 

θνκκάησλ πνπ ηα επαγγειίδνληαη  πξνεθινγηθψο), κεξηθέο θνξέο  πξνο  ην  θαιχηεξν. 

Οη κεραληζκνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ ηελ εμαζθάιηζε φηη ν 

αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά πξντφλησλ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απνδφζεηο επί ηνπ  

παξαζρεζέληνο  απφ  ηνπο  επελδπηέο  θεθαιαίνπ  θαη  έηζη  λα κεηψζνπλ ην πνζφ πνπ 

νη κάλαηδεξ κπνξνχλ, πηζαλψο, λα «απαιινηξηψζνπλ» θαη λα απνζηεξήζνπλ  απφ  

ηελ επηρείξεζε. Ωζηφζν, δε κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηνπο κάλαηδεξ λα 

«απαιινηξηψζνπλ» κέξνο ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, ζηε ρξνληθή θάζε κεηά ηελ 

άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ. Ζ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί θάηη  

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ  αληαγσληζκφ  θαη  απηφ  είλαη  έλα  επξχηεξν  ζχλνιν θαλφλσλ 

θαη ζεζκηθψλ/λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, «Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (ΔΓ) νλνκάδνπκε ην ζχλνιν 

ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ κεηαμχ κεηφρσλ,  

δηνηθήζεσο,  δηεπζχλζεσο  θαη stakeholders κηαο επηρείξεζεο».  

Ο φξνο «δηνίθεζε» αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν φξνο 

«δηεχζπλζε» ζην Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ην ινηπφ management, ελψ ν φξνο 

«stakeholders» ζηνπο άκεζα επεξεαδφκελνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο ιφγνπ ράξε νη εξγαδφκελνη, νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη ηξάπεδεο, ε ηνπηθή 

θνηλσλία. ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κεηέρνπλ, επίζεο θαηά δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, νη ειέγρνληεο ηελ επηρείξεζε, π.ρ. νη νξθσηνί ινγηζηέο, φζνη αλαιχνπλ ηελ 

πνξεία ηεο, δειαδή αλαιπηέο, rating agencies θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ηέινο νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο.  

Αλαθνξηθά ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο: 

1)Μέηνρνη πνπ κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ην management.  

2)Μέηνρνη πνπ κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

3)Mέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ-Managers, πνπ δελ είλαη κέηνρνη.  

4)Managers, πνπ δελ είλαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νχηε κέηνρνη.  

5)Δμσηεξηθά Μέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε κέηνρνη.  

6)Μέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ-Managers, πνπ είλαη θαη κέηνρνη.  

7)Stakeholders(έκκεζνη παίθηεο).  

Σν επίπεδν ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θξίλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε 

ζέκαηα δηαθάλεηαο, γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ειέγρνπ, δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη, επίζεο,  ιεηηνπξγίαο  νκάδνο  πνπ  αζθεί  ην  management,  δειαδή  

ηνπ  δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

Ο φξνο «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε» αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο 

νπνίνπο νη ρξεκαηνδφηεο κηαο επηρείξεζεο δηαζθαιίδνληαη σο πξνο ηελ απνιαβή κηαο 

ινγηθήο απφδνζεο απφ ηα θεθάιαηά ηνπο. 

Οη Kaplan θαη Norton (2000) παξνπζηάδνπλ κία πην ηαμηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζέκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νξίδνληαο ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο ηελ 

ζχλδεζε κεηαμχ δηεπζπληψλ, εξγαδνκέλσλ, κεηφρσλ, πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ,  

ηφζν κε ηελ επηρείξεζε φζν θαη κεηαμχ ηνπο.  

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνζθνπεί ζηε κφληκε εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

ζπκθέξνληνο,  ην  νπνίν  απνηειεί  ηε  ζπληζηακέλε  ηνπ  ζπκθέξνληνο  ηνπ  λνκηθνχ 

πξνζψπνπ  θαη  ησλ  έλλνκσλ  ζπκθεξφλησλ  φζσλ   ζπλδένληαη µε   ηελ   εηαηξεία 

(stakeholders).  
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H Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε επηδηψθεη πιήξε δηαθάλεηα ζηελ φιε δηαρείξηζε 

ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα παξέρνληαη φιεο νη δσηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο φινπο ηνπο 

stakeholders θαη λα δίδεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο,  βάζεη  ηεο  θείκελεο  λνκνζεζίαο,  θαη  λα  

πξνζηαηεχνπλ  θαη  πξνσζνχλ  ηα ζπµθέξνληά ηνπο ηζφηηκα θαη αθξηβνδίθαηα κέζα 

ζην πιαίζην ηεο καθξνρξφληαο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο.  

Οη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ηηο εθαξκφδνπλ 

θαη απνζθνπνχλ ζηελ ηήξεζή ηνπο απνηεινχλ νηθεηνζειείο δεζκεχζεηο ηεο εηαηξείαο, 

µε βάζε θαη αθεηεξία ηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία, ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, αιιά εθηείλνληαη θαη πέξαλ ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ θαη  

πεξηιακβάλνπλ νηθεηνζειείο δεζκεχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη 

βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εηαηξείαο.  

Οη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο δηαρένληαη ζηελ 

φιε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη αθνξνχλ ηα φξγαλα δηνηθήζεψο ηεο 

(Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Γεληθή πλέιεπζε) θαη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν απηά 

δηαξζξψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ, αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο ησλ 

δηαθφξσλ stakeholders κεηαμχ ηνπο.  

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ελδηαθέξεη θάζε εηαηξεία Αλψλπκε ή θαη µε. 

πληζηάηαη εηδηθά ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ. 

 

 

7.3 Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Ζ επηβνιή ηνπ λένπ πιαηζίνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα έρεη ζεηηθή 

εμέιημε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζεηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φρη κφλνλ σο πξνο επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

ε δηαθάλεηα, ε εκπηζηνζχλε θ.ιπ., αιιά θαη σο πξνο άιιεο παξακέηξνπο, 

ιηγφηεξν δεκνθηιείο, φπσο ε πξφζζεηε γξαθεηνθξαηία θαη νη πξφζζεηεο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Σα ζεηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 
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 Α. Μεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ πξνο ηελ επηρείξεζε, πνπ ζα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο απνηηκήζεηο εηαηξηθήο 

αμίαο, επθνιφηεξε άληιεζε θεθαιαίσλ, ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ,  

 Β.  απμεκέλε  αίζζεζε  αζθάιεηαο  ζηα  κέιε  ησλ  δηνηθεηηθψλ  ζπκβνπιίσλ  θαη  

ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη ζα 

πξνζειθχεη ηθαλφηεξα θαη σξηκφηεξα ζηειέρε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο,  

Γ. απμεκέλε αμηνπηζηία απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο ζπκθσλίεο.  

Ζ δεκηνπξγία θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο ππνδνκήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

νξζήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη:  

1)Tε δηακφξθσζε νξγάλσλ δηνίθεζεο κε ζαθείο ξφινπο, αξκνδηφηεηεο θαη  

  ππνρξεψζεηο, ηφζν ησλ νξγάλσλ φζν θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ, 

2)ηε δεκηνπξγία ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ,  

3)ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  

4)ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθήο θαη δνκεκέλεο επηθνηλσλίαο ηεο  

 επηρείξεζεο κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ εκβάζπλζε ηεο  

 εκπηζηνζχλεο θαη κε ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ αιιαγή  

 θνπιηνχξαο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Αλακθίβνια, ηα παξαπάλσ, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή, ζα πξνζδψζνπλ αμία ζηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

ηνπο δνκψλ,  αιιά  θαη  κέζσ  ηεο  δεκηνπξγίαο  λννηξνπίαο  εμσζηξέθεηαο  θαη  ελεξγνχο 

επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, δηεπξχλνληαο ηα φξηά ηνπο θαη κεηαηξέπνληαο ζε 

αλνηρηά, αιιεινεπηδξψληα νξγαληθά ζπζηήκαηα.  

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλεη ηελ επαξθή 

ινγνδνζία ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο θαη ηελ θνηλσλία.  

Ζ απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε 

ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, ηφζν ησλ εηαηξεηψλ φζν θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ άληιεζε  

θεθαιαίσλ, µέζσ ηεο έθδνζεο δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηισλ ζα πξέπεη  

λα είλαη δπλαηή απφ ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα ηθαλέο λα  επελδχζνπλ ηα  

θεθάιαηα απηά µε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη µε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

απφδνζε. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξννπηηθή, ε απνηειεζκαηηθή  Δηαηξηθή  Γηαθπβέξλεζε 

ζπκβάιιεη  ζηελ  πξνζηαζία  θαη  αλάπηπμε  ησλ  παξαγσγηθψλ  πφξσλ,  βνεζψληαο 

επηπιένλ ζηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή 
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Γηαθπβέξλεζε νδεγεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζηειερψλ πνπ θάλνπλ µε απνδνηηθή 

ρξήζε ή πξνβαίλνπλ ζε θαηάρξεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθή  Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε  βνεζά  ηηο εηαηξείεο  θαη  ηελ  εζληθή 

νηθνλνκία λα πξνζειθχνπλ ρακεινχ θφζηνπο επελδπηηθά θεθάιαηα, µέζσ ηεο παξνρήο 

δηαζθαιίζεσλ πξνο ηνπο δπλεηηθνχο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο επελδπηέο φηη  ηα  θεθάιαηά 

ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο ζπκθσλήζεθε θαη αλαθνηλψζεθε. Αλ θαη νη κέηνρνη 

νθείινπλ λα θαηαλννχλ θαη λα παξέρνπλ ζηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηελ 

απαηηνχκελε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη επειημία αλάιεςεο δξάζεο, πξνθεηκέλνπ ηα  

ζηειέρε απηά λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο θαη λα πξνάγνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο  

επηρείξεζεο, είλαη απαξαίηεην επίζεο λα ζεζπίδνληαη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο  

πξνζηαζίαο  ησλ  παξερφκελσλ  απφ  απηνχο  θεθαιαίσλ.  Οη  δηαδηθαζίεο  πξνζηαζίαο  

νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ γηα  ηελ αλεμάξηεηε θαη επαξθή  

παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ  

ηζρπξψλ κεγαινκεηφρσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο  δηαθάλεηαο ζρεηηθά µε ηελ επηρεηξεκαηηθή  

απφδνζε, ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο insiders 

θαη ηέινο, ηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηελ  

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

θνπιηνχξαο ζπκκφξθσζεο ησλ εηαηξηψλ πξνο ηνπο θαλφλεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηεο 

Πνιηηείαο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε επαηζζεζίαο πξνο ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. 

πκβάιιεη, επίζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο 

ηνπο θαλφλεο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνο αλάιεςε 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο, ελψ ηερληθά εκθαλίδνληαη λφκηκεο, κπνξνχλ θαηά ηελ  

εθαξκνγή  ηνπο  λα πξνθαιέζνπλ νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ή άιιεο αλεζπρίεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε πξνζπάζεηα  

πεξηνξηζκνχ  ηεο  δηαθζνξάο  θαη  ησλ  θαηαρξεζηηθψλ  πξαθηηθψλ  ζηελ  αγνξά.  Μπνξεί 

λα µελ επηηπγράλεη ηελ απνηξνπή ηεο  δηαθζνξάο,  επηηπγράλεη  φκσο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ, µέζσ ηεο έγθαηξεο πξφιεςήο  ηνπο,  σο  απνηέιεζκα  ηεο  

επαξθνχο  ινγνδνζίαο  θαη ηεο δηεπξπκέλεο δηαθάλεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε 

απνηειεί µέζν ειέγρνπ  ηεο εηαηξείαο σο ζχλνιν  θαη  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ  ζηειερψλ  

ζε  ζέζεηο-θιεηδηά  δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο.  
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7.4 Αίηηα αλάπηπμήο ηεο  

 

Σν γηαηί έρεη γίλεη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε πξνεμέρνλ ζέκα θαηά  ηηο 

πξνεγνχκελεο δχν δεθαεηίεο θαη  φρη πξηλ, απνδεηθλχεηαη κε έξεπλεο ηνπ ECGI 

(European Corporate Governance Institute), πνπ πξνζδηφξηζαλ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

7.4.1 ην παγθφζκην θχκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ δχν 

δεθαεηηψλ. 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θαηλφκελν ζηε ιαηηληθή Ακεξηθή, δπηηθή 

Δπξψπε, Αζία θαη ζηνλ πξνεγνχκελν ζνβηεηηθφ θξαγκφ, αιιά φρη ζηηο Ζ.Π.Α., 

φπνπ ε θξαηηθή ηδηνθηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ πάληνηε πνιχ κηθξή. Καηά 

κέζνλ φξν, απφ ηνλ Ο.Ο..Α. ηνπ 1990 ηα πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνίεζεο έρνπλ 

παξαγάγεη εηζπξάμεηο ηζνδχλακεο µε 2,7% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ, θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο κέρξη 27% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σν θχκα ηδησηηθνπνίεζεο άξρηζε ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν  ήηαλ  αξκφδην  γηα 58%  ηνπ  Ο.Ο..Α.  θαη 90%   ηεο   

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ησλ εηζπξάμεσλ ηδησηηθνπνίεζεο ην 1991. Απφ ην 1995 ε 

Απζηξαιία, Ηηαιία, Γαιιία, Ηαπσλία θαη Ηζπαλία έρνπλ παξαγάγεη µφλν ην 60% ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηδησηηθνπνίεζεο.  

Αλαπφθεπθηα, ην θχκα ηδησηηθνπνίεζεο έρεη πξνθαιέζεη δήηεκα γηα ην πψο 

πξφζθαηεο ηδησηηθνπνηεκέλεο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη θχξηεο θαη λα ειεγρζνχλ. ε 

κεξηθέο ρψξεο, θαη εηδηθφηεξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κέξνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πίζσ απφ ην νγθψδεο πξφγξακκα ηδησηηθνπνίεζεο ήηαλ λα πξνζπαζήζεη 

λα αλαδεκηνπξγήζεη µηα κνξθή «δεκνθξαηίαο κεηφρσλ» (Biais θαη Perotti ην 2000). 

ε άιιεο κεγάιεο ρψξεο ε πξνζνρή δφζεθε γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ 

ειέγρνπ ζηνπο κεγάινπο κεηφρνπο. Σα δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηελ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ ηδησηηθνπνίεζεο αλαδσπχξσζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο. Πξάγκαηη ν Shinn (2001) δηαπηζηψλεη φηη ν λένο θξαηηθφο ξφινο, 

σο δεκφζηνο κέηνρνο ηδησηηθνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ, είλαη µηα  ζεκαληηθή πεγή 

ψζεζεο γηα ηηο  αιιαγέο ζε εηαηξηθέο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο παγθνζκίσο. 

Γεληθά, νη ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ σζήζεη ην ξφιν ηνπ απνζέκαηνο αγνξψλ ζαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ έρνπλ δηεπζπλζεί µέζσ ησλ δεκφζησλ 

πξνζθνξψλ θαη απηφ έρεη, επίζεο, εζηηάζεη ζηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνκεηφρσλ.  
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7.4.2 ε κεηαξξχζκηζε ζπληαμηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε αχμεζε ηεο 

ηδησηηθήο απνηακίεπζεο (πληαμηνδνηηθά Σακεία θαη ελεξγνί επελδπηέο). 

Ζ αχμεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεδίσλ ζπκβνιήο έρεη δηνρεηεχζεη 

έλα απμαλφκελν κέξνο απφ ηελ νηθηαθή απνηακίεπζε, µέζσ ησλ ακνηβαίσλ θαη  

ζπληαμηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη µηα εθινγηθή πεξηθέξεηα απφ 

επελδπηέο πνπ είλαη κεγάιε θαη αξθεηά ηζρπξή, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Σν κεξίδην ησλ νηθνλνκηθψλ πξνηεξεκάησλ πνπ 

ειέγρνπλ νη θαζηεξσκέλνη επελδπηέο έρεη απμεζεί ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '90 ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α.. Απηφ, επίζεο, δίλεη έκθαζε ζηηο 

δπζαλάινγα κεγάιεο ζεζκηθέο κεηνρέο, ζηηο κηθξέο ρψξεο µε κεγάια νηθνλνκηθά 

θέληξα, φπσο ε Διβεηία, νη Κάησ Υψξεο θαη ην Λνπμεκβνχξγν. Θεζκηθνί επελδπηέο 

ζηηο Ζ.Π.Α., δηαηάδνπλ εθηειψληαο αλεπαξθψο πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

ζπλνιηθψλ ελεξγεηηθψλ λα είλαη θάησ απφ ηε δηαρείξηζε θαη ην 59,7% ηεο 

ζπλνιηθήο επέλδπζεο δηθαηνζχλεο ζηνλ Ο.Ο..Α., πνπ αλέξρεηαη ζε 60,1% θαη 

76,3% αληίζηνηρα φηαλ πξνζηίζεληαη ηα Βξεηαληθά ηδξχκαηα. Μηα ζεκαληηθή 

αλαινγία θξαηηέηαη θνληά ζηα ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα (γηα ηηο Ζ.Π.Α. θαη µε 

έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θεθάιαηα35,1% θαη 40,1% ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγεηηθψλ 

εηαηξεηψλ αληίζηνηρα). Απηά ηα θεθάιαηα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν ζθαηξηθά ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. ηηο ΖΠΑ νη   

θαλνληζκνί ERISA ππνρξεψλνπλ γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα λα ξηρηνχλ νη 

ςεθνθνξίεο κέζα ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο ππεχζπλα. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

εκθάληζε κηαο βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ πνπ θάλεη ηελ ςεθνθνξία ησλ  

ζπζηάζεσλ θαη ησλ αζθήζεσλ λα ςεθίδεη γηα ηνπο πειάηεο. Οη κεγαιχηεξνη 

πξνκεζεπηέο πξνζθέξνπλ ηψξα παγθφζκηεο ππεξεζίεο.  

Οη ηαπσληθνί ζεζκηθνί  επελδπηέο  δηαηάδνπλ ην 13,7% ησλ ζπλνιηθψλ   

ζεζκηθψλ επελδπηηθψλ ελεξγεηηθψλ κέζα ζηελ Ο.Ο..Α., αιιά αθξηβψο ην 8,3% 

ησλ θνηλψλ κεηνρψλ. Απηνί νη επελδπηέο γίλνληαη πην απαηηεηηθνί θαη είλαη µηα απφ 

ηηο δπλάκεηο πίζσ απφ ην γξήγνξν κεηαζρεκαηηζκφ ησλ Ηαπσληθψλ  

εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο. αλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, νη κεηνρέο ησλ 

ηηαιηθψλ θαη γεξκαληθψλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ είλαη κηθξφ (39,9% θαη 49,9% ην 

1996) θαη αξθεηά θάησ απφ ηνλ Ο.Ο..Α.-κέζνο φξνο 83,8%. Ζ ηξέρνπζα 

κεηαξξχζκηζε  ησλ  ζπληαμηνδνηηθψλ  ζπζηεκάησλ  θαη  ζηηο  δπν  ρψξεο  θαη  ηα 

κεηαβαιιφκελα ζρέδηα απνηακίεπζεο, εληνχηνηο, είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ απηήλ 

ηελ εηθφλα ζην εγγχο κέιινλ.  
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7.4.3 ην θχκα εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 

'80,  

Σν ερζξηθφ θχκα εμαγνξάο ζηηο Ζ.Π.Α. ζηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη ζηελ Δπξψπε ζηε 

δεθαεηία ηνπ '90, απφ θνηλνχ µε ηελ πξφζθαηε ζπγρψλεπζε, έρεη ηξνθνδνηήζεη ηε 

δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά µε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

Ζ επηηπρήο δηαζπλνξηαθή ερζξηθή πξνζθνξά ησλ $199 δηζεθαηνκκπξίσλ  

ηεο Vodafone γηα ηελ Mannesmann κέζα ζην 2000 ήηαλ ην κεγαιχηεξν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δπξψπε.  

Οη ερζξηθέο εμαγνξέο ζηελ Ηηαιία (Olivetti γηα TelecomItalia, Generali γηα 

INA) θαη ζηε Γαιιία (BNP-Paribas, ElfAquitaine γηα TotalFina) έρνπλ ηηλάμεη 

ζεακαηηθά ςειά ην λπζηαιέν εηαηξηθφ θφζκν ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. Καηά 

ηξφπν ελδηαθέξνληα, απηέο νη δηαπξαγκαηεχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνπο πξφζθαηα 

ηδησηηθνπνηεκέλνπο γίγαληεο. Δίλαη, επίζεο, αμηνπξφζεθην φηη δελ έρνπλ αληηηαρζεί 

απφ ηηο θνηλσληθέο δεκνθξαηηθέο ππεξεζίεο ζε ηζρχ ζην ρξφλν. Γηθαηνινγεκέλα, 

απηέο νη πεξηπηψζεηο πςεινχ πξνθίι έρνπλ θηλήζεη ηνπο θαλνληζµνχο εμαγνξάο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ 

θνξπθή ηεο πνιηηηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

7.4.4 ε άξζε ησλ ειέγρσλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ θχξησλ αγνξψλ,  

Οη εηαηξηθνί θαλφλεο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ πξνσζεζεί ελ κέξεη σο ηξφπνο θαη 

ελζάξξπλζε ηεο μέλεο επέλδπζεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Αζία θαη άιιεο 

αλαδπφκελεο αγνξέο. Ζ κεγαιχηεξε νινθιήξσζε ησλ παγθφζκησλ θχξησλ αγνξψλ 

(εηδηθφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ)  

θαη ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ '90 είλαη, 

επίζεο, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν νη εηαηξείεο γξήγνξεο 

αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε έρνπλ απμήζεη ην θεθάιαην απφ δηαθνξεηηθέο  

πεγέο απφ ηε αληίζεηε ιίζηα ζηηο πνιιαπιάζηεο ζπλαιιαγέο (Pagano, Rνell θαη 

Zechner 2002). ηε δηαδηθαζία έπξεπε λα ππνζηεξίμνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Απηφ έρεη 

ζπκβάιεη αλαπφθεπθηα ζηε δηάδνζε ελφο "πνιηηηζκνχ ακεξνιεςίαο" έμσ απφ ηηο 

ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

7.4.5 ε θξίζε ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο ηνπ ΄98, ε νπνία είρε βάιεη επίθεληξν 

ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο (ε θξίζε Ρσζίαο/Αλαηνιηθήο 

Αζίαο/Βξαδηιίαο ην 1998),  
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Ζ θξίζε ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο έρεη δψζεη έκθαζε ζηνπο αδχλαηνπο 

πξνζηαηεπφκελνπο επελδπηέο ζηηο αλαδπφκελεο  αγνξέο λα έρνπλ  θαη  λα  βάδνπλ   

ζην επίθεληξν ηηο αδχλαηεο εηαηξηθέο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο ζε απηέο ηηο αγνξέο. 

Ζ θξίζε έρεη νδεγήζεη, επίζεο, ζε µηα επαλαμηνιφγεζε ηνπ αζηαηηθνχ πξνηχπνπ ηεο 

βηνκεραληθήο νξγάλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο γχξσ απφ ηηο ηδηαίηεξα 

ζπγθεληξσκέλεο θαη ηεξαξρηθέο βηνκεραληθέο νκάδεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε 

δηαρείξηζε θαη ηνπο κεγάινπο επελδπηέο. Έρεη ππάξμεη µηα παξφκνηα 

επαλαμηνιφγεζε ηνπ καδηθνχ µέινπο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ε ζπλαθφινπζε αδχλαηε 

πξνζηαζία κηθξψλ επελδπηψλ ζηε Ρσζία θαη άιισλ κεηαβαηηθψλ νηθνλνκηψλ.  

Ζ θξίζε έρεη νδεγήζεη ηνπο δηεζλείο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο λα 

θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε καθξν-δηαρείξηζε δελ είλαη επαξθήο γηα λα 

απνηξέςεη ηηο θξίζεηο θαη ηε κεηαδνηηθή αζζέλεηά ηνπο ζε µηα ελζσκαησκέλε 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ Νφηηα Κνξέα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν έρεη  επηβάιεη  ιεπηνκεξή δνκηθνχο  φξνπο  πνπ  πεγαίλνπλ  αξθεηά  πέξα  

απφ  ηε  ζπλεζηζκέλε  πνιηηηθή Σακείσλ. Γελ είλαη θακία ζχκπησζε πνπ απηή ε 

εηαηξηθή κεηαξξχζκηζε δηαθπβέξλεζεο ζηε Ρσζία, ηελ Αζία θαη ηε Βξαδηιία είλαη 

µηα θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ Ο.Ο..Α., ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηα 

ζεζκηθά ελεξγά ζηειέρε επελδπηψλ.  

7.4.6 µηα ζεηξά ησλ πξφζθαησλ ζθαλδάισλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη εηαηξηθέο 

απνηπρίεο πνπ ελίζρπζαλ, αιιά δελ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο 

κεηνρψλ, µε ειπίδα αλφδνπ ζηελ πξφζθαηε δεθαεηία ηνπ '90.  

Μηα  ζεηξά  ζθαλδάισλ  θαη  εηαηξηθψλ  απνηπρηψλ  εκθαλίδεηαη  ζηηο  ΖΠΑ, 

µηα αγνξά φπνπ νη άιινη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηαδξακάηηζαλ έλαλ 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν.  

Πνιιέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ηηο παξαηππίεο ινγηζηηθήο πνπ 

επέηξεςαλ ζηηο εηαηξείεο λα ηνλίζνπλ ηα ηεξάζηηα θέξδε ηνπο. Σέηνηα ζθάλδαια 

πξνθχπηνπλ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηψζεσλ: φπσο ν John 

Kenneth Galbraith παξαηήξεζε µηα θνξά, ε ζχιιεςε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο είλαη 

απηφ πνπ νη ειεγθηέο ράλνπλ.  

 

 

7.5 πζηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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Γεληθά, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ηα ζπζηήκαηα Δηαηξηθήο  

Γηαθπβέξλεζεο  κπνξνχλ  λα  νκαδνπνηεζνχλ  ζε  ηξεηο  θαηεγνξίεο:  

7.5.1 Σν πξψην ζχζηεκα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηαζπαξκέλε ηδηνθηεζία 

ησλ δεκφζηα εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη είλαη εθείλν ην νπνίν ηζηνξηθά επηθξάηεζε 

ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ρεδφλ φιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο δηνηθνχληαη 

απφ πξφζσπα πνπ δελ είλαη ηδηνθηήηεο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη δελ θαηέρνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηεπζχλνπλ.  

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

έλα ζαθέο λνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία  

ησλ δηθαησκάησλ ειέγρνπ ησλ κεηφρσλ. Ζ πξνζηαζία απηή παξέρεηαη, θπξίσο, ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο, νη νπνίνη κπνξνχλ ζρεηηθά εχθνια λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ δηνηθνχλησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρεη ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο 

κειεηεηέο, αιιά θαη κεηφρνπο εηαηξεηψλ, φηη νη πνιηηηθέο πηέζεηο  θαη φρη ε νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ ε θηλεηήξηνο δχλακε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη απηφ, δηφηη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζηηο Ζ.Π.Α. ζπζηεκαηηθά 

απνζάξξπλε ηνπο κεγάινπο επελδπηέο απφ ην λα κεηεμειηρζνχλ ζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ακεξηθαληθνχ εηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κεγάινη  

επελδπηέο, φπσο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θεξδίζνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 ε δξαζηεξηφηεηα επηζεηηθψλ 

εμαγνξψλ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθή πνιηηηθή πίεζε, ηελ νπνία πνιινί ζπγγξαθείο θαη 

εξεπλεηέο ζεψξεζαλ σο κία ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ πεξηνξηζκνχ ησλ 

κεγάισλ κεηφρσλ. Απηή ε πνιηηηθή πξνσζήζεθε, παξάιιεια, κε ηελ πνιηηηθή 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξάηεζε ζηηο Ζ.Π.Α., ε νπνία ειέγρεη άκεζα ηε ζπγθέληξσζε  

κνλνπσιηαθήο  δχλακεο  ζε  δηάθνξνπο  ηνκείο  ηεο  νηθνλνκίαο.  Δίλαη πηζαλφλ φηη νη 

ίδηνη πνιηηηθνί ιφγνη θαη φρη ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζε ζέζε θαη 

κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε δηακφξθσζε θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ, δειαδή απηψλ  

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  θαη ηνπ αληαγσληζκνχ.  

7.5.2 Σν δεχηεξν ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

αληίπνδα ηνπ εηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Ζ.Π.Α., είλαη απηφ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Ηαπσλίαο. ε απηέο ηηο ρψξεο ην θνηλφ ζεκείν είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

κεγάισλ εηαηξεηψλ απφ κεγάινπο κεηφρνπο. ηε Γεξκαλία νη κεγάινη κέηνρνη 

αλαθέξνληαη ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο, ελψ ζηελ Ηαπσλία αλαθέξνληαη ζηνπο κεγάινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. Σα ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε απηέο ηηο ρψξεο, 
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επίζεο, ζηεξίδνληαη ζην λνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ 

ησλ πηζησηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ άιισλ κεγάισλ κεηφρσλ.  

Ζ δηαθνξά ζε απηέο ηηο ρψξεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, είλαη φηη ην 

λνκηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά επλντθφ πξνο ηνπο πηζησηέο, δειαδή ηηο κεγάιεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Πέξα απφ ηηο  δηάθνξεο  κνξθέο  εγγπήζεσλ  νη  ηξάπεδεο  κπνξνχλ  

λα απνθηήζνπλ απμαλφκελα δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηηο εηαηξείεο πνπ δαλείδνπλ θαη φια 

απηά ππφ ηελ νινθιεξσηηθή ππνζηήξημε ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

7.5.3 Σν ηξίην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δελ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έλα ζχζηεκα, αιιά κία πνηθηιία ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ  

αλεπάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ, είηε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθψλ 

θαλφλσλ είηε ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, δελ επηηξέπεη νχηε 

ηελ απνθεληξσκέλε ηδηνθηεζία  νχηε ηελ χπαξμε κεγάισλ επελδπηψλ φπσο νη ηξάπεδεο. 

Ζ δηαζπαξκέλε ηδηνθηεζία έρεη σο πξναπαηηνχκελν ηελ χπαξμε ελφο λνκηθνχ εηαηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα παξέρεη πξνζηαζία ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο ζε ηξία 

επίπεδα, δειαδή λα είλαη:  

Α. Απιφ  

Β. Γξήγνξν 

Γ. Φζελφ  

Ωζηφζν, ζε ρψξεο κε πξνβιεκαηηθά λνκηθά ζπζηήκαηα δελ αλακέλεηαη γεληθά ε 

λνκνζεζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη ε θαηαιιειφηεξε.  

Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπνπ ην λνκηθφ ζχζηεκα είλαη πεξίπινθν, 

εμαηξεηηθά αξγφ, κε αβέβαην θαη πςειφ θφζηνο είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ηη κπνξεί λα αλακέλεη σο πξνζηαζία ν κέηνρνο ηεο κεηνςεθίαο. Ζ θαηάζηαζε δελ 

είλαη, σζηφζν, δηαθνξεηηθή ζε άιιεο νηθνλνκίεο, αθφκε κάιηζηα θαη ζε πεξηζζφηεξν 

εχπνξεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα εχξεζεο  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

Mayer (1990). Έλα παξάδεηγκα πνπ έρεη αξθεηά εμεηαζηεί θαη εξεπλεζεί είλαη 

απηφ ηεο Ηηαιίαο. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

ε ζηελή δηαζχλδεζε ηνπ πνιηηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, κε νξηζκέλεο απφ ηηο 

εππνξφηεξεο νηθνγέλεηεο ηεο ρψξαο, θάηη πνπ βέβαηα παξαηεξείηαη θαη ζε 

άιιεο ρψξεο. Γηα απηφ, κνινλφηη ην θξάηνο ζηελ Ηηαιία πξνζπάζεζε 

ζπζηεκαηηθά λα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο έθαλε ε Γεξκαλία  

θαη ε Ηαπσλία, δελ πέηπρε ζην ηέινο, θαζψο ην εηαηξηθφ ζχζηεκα δελ  
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εμππεξέηεζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αιιά ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ 

νηθνγελεηψλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ε εζσηεξηθή απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ε 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, είηε άκεζα κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ είηε έκκεζα 

κέζσ ηνπ θξαηηθά ειεγρφκελνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, λα απνηεινχλ ηελ  

θχξηα κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. πνξαδηθά, ε άληιεζε θεθαιαίσλ απφ 

ην ρξεκαηηζηήξην ζε πεξηφδνπο ξαγδαίαο αλφδνπ ησλ ηηκψλ, ππνθαηέζηεζε ηηο 

άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηήζησλ 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ, νη κέηνρνη κεηνςεθίαο παξακέλνπλ απινί 

ζεαηέο, θαζψο ηα δηθαηψκαηα ηνπο δελ είλαη εχθνιν λα αζθεζνχλ.  

Ζ θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζε ζρέζε κε ηα 

ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζε, βξίζθεηαη αθφκε ζε δηαδηθαζία 

κεηαβίβαζεο. ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ε θαηάξξεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο δεκηνχξγεζε έλα κεγάιν θελφ ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ θαιχθζεθε κε εηαηξηθέο κνξθέο, νη νπνίεο ήηαλ 

είηε λνκηθά κε πξνζηαηεπκέλεο απφ ηελ θινπή απφ ηνπο δηνηθνχληεο είηε  

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ζε 

βάξνο ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ επηρείξεζε. Μνινλφηη ζηελ αξρή  

ηεο  θαηάξξεπζεο  ηνπ  θνκκνπληζκνχ,  νη  μέλνη  επελδπηέο  ήηαλ  πξφζπκνη λα 

αλαιάβνπλ θηλδχλνπο, χζηεξα απφ κεξηθά έηε νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

ππνζηεξηδφκελνπ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, νη μέλεο επελδχζεηο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά.  

 

 

7.6 Μέξε ηνπ πζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

Με ηνλ φξν «χζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» ελλννχκε ην πιαίζην ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ ή κε θαλφλσλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εμαζθείηαη ε δηαθπβέξλεζε κηαο 

επηρείξεζεο. πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί ν ηξφπνο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηα 

απνηειέζκαηα απηήο.  

Μέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νη κέηνρνη, ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη Stakeholders- έκκεζνη παίθηεο θ.ά., φπνπ ν ξφινο 

ηνπ θαζελφο   μερσξηζηά   πεξηγξάθεηαη   παξαθάησ  
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7.6.1 Ο ξφινο ησλ κεηφρσλ. 

Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ  

εηαηξεηψλ ην έρνπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο, νη κέηνρνη. Βαζηθφ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε 

ησλ κεηφρσλ απνηειεί  ε  ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Γεληθέο  πλειεχζεηο  ησλ   κεηφρσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ ελεκέξσζε σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ 

φπνπ έρνπλ επελδχζεη θαη λα ζέηνπλ ηπρφλ εξσηήκαηα θαη απφςεηο πξνο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε.  

Οη κέηνρνη εμαζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Οη εηαηξείεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ  κεηφρσλ  ηεο  κεηνςεθίαο, κε  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  

αληηπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηνί αδπλαηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο σο πξνο ηελ 

θαηαλνκή ησλ θεξδψλ κεηά απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη επαξθψο θαη 

εγθαίξσο απφ ηε Γηνίθεζε, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο   

εηαηξείαο, θαζψο θαη  ζεκαληηθέο   απνθάζεηο  φπσο παξαδείγκαηνο  ράξε  απμήζεηο  

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη εθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ, εγθξίζεηο δηνξηζκνχ θαη 

αλάθιεζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ.ιπ..  

Οη  θαιέο  πξαθηηθέο  εηαηξηθήο  δηαθπβέξλεζεο  απαηηνχλ  απφ  ηηο  εηαηξείεο  

λα κεηαρεηξίδνληαη ηζφηηκα ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο 

βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ην θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (ζεζκηθφο 

επελδπηήο ή κε) ζηελ θαηνρή ηνπ. Γηα θάζε θαηεγνξία κεηνρψλ (θνηλέο ή 

πξνλνκηνχρεο), νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο ςεθνθνξίαο κε αληηπξφζσπν ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν 

ηειεπηαίνο ελεξγεί βάζεη ζπλελλφεζεο κε ην λφκηκν θάηνρν ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη νη ελέξγεηεο, νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ 

έγθαηξα κειινληηθέο ελέξγεηεο ηνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εηαηξεία.  

7.6.2 Ο ξφινο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηελ εηαηξεία θαη ησλ θνξέσλ κε 

λφκηκα ζπκθέξνληα ζε απηήλ (stakeholders). 

Πνιιέο θνξέο, νη ζρεηηθέο κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ελδερφκελν αληίθηππν πνπ κπνξεί 
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λα πξνθαιέζνπλ, είηε ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηέο (π.ρ. εξγαδφκελνπο, 

πξνκεζεπηέο, εμσηεξηθνχο πειάηεο θ.ά.) είηε ζηνπο θνξείο κε λφκηκα ζπκθέξνληα ζε 

απηέο ( π.ρ. πηζησηέο, θπβέξλεζε θ.ά.).  

Οη  θαιέο  πξαθηηθέο  εηαηξηθήο  δηαθπβέξλεζεο  απαηηνχλ  απφ  ηηο  εηαηξείεο  

λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο 

γίλνληαη ζεβαζηά. Όηη δειαδή ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ ή/θαη 

ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη αηηήκαηα ζεβαζηά θαη ελ δπλάκεη πινπνηήζηκα. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα δε γίλνληαη ζεβαζηά, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα αμίσζεο απνδεκηψζεσο ζε απηνχο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ εηαηξεία, θαζψο θαη νη θνξείο κε λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ 

εηαηξεία, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο θαη εθηελψο γηα ηα δηθαηψκαηα, αιιά 

θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

7.6.3 Ο ξφινο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  

ηα πιαίζηα ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη  

εθάζηνηε εηαηξείεο, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα  είλαη  απηά  πνπ  θαζνξίδνπλ ηε 

δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηψλ. ην πιαίζην απηφ, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δνκή 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δειαδή ζα πξέπεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα έρεη  

κνλαδηαία κνξθή (unitary board), ραξαθηεξηδφκελε απφ έλα εληαίν ζψκα µειψλ 

(Ζ.Π.Α.) ή ζα πξέπεη λα έρεη δπαδηθή κνξθή (two-tierboard), ραξαθηεξηδφκελε απφ 

δχν δηαθξηηά ζψκαηα (εθηειεζηηθφ θαη επνπηηθφ ζπκβνχιην-Γεξκαλία, Απζηξαιία) ή 

ζα πξέπεη λα έρεη πβξηδηθή κνξθή, ραξαθηεξηδφκελε απφ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ  

Γηεπζχλνληα πκβνχινπ (Διιάδα). Σν γεγνλφο φηη ε δνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ νδεγεί ζηελ αλάδεημε 

δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε πιεηνςεθία ησλ µειψλ ησλ 

(κνλαδηαίσλ) ζπκβνπιίσλ ζηηο Ζ.Π.Α. είλαη µε εθηειεζηηθά, ζέηνληαο ην πξφβιεκα 

ηεο ινγνδνζίαο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, ελψ ζηα πβξηδηθά ζπκβνχιηα ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ε πιεηνςεθία ησλ µειψλ είλαη εθηειεζηηθά, ζέηνληαο ην 

πξφβιεκα ηεο απνζαθήληζεο αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη ησλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ εθιέγνληαη απφ ηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο ησλ Μεηφρσλ θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Σα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα είλαη ηα φξγαλα εθείλα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία, θαζψο επίζεο γηα ηελ αλάιεςε ή ηελ 

απνθπγή ηνπο. Κάζε ηνπο ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εληηκφηεηα θαη 
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δηαθάλεηα πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ εηαηξεία 

(stakeholders).  

χκθσλα  κε  ην Ηλζηηηνχην  Γηεπζπληψλ  ηεο Μεγάιεο  Βξεηαλίαο (Institute 

of Directors Guidelines for Directors-1995), νη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ σο θάησζη:  

1. Ο θαζνξηζκφο ηεο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο.  

2. Ο θαζνξηζκφο νξάκαηνο θαη εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη κέζσλ επίηεπμήο ηνπ. 

3. Ζ πξφζιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο  

εηαηξείαο.  

4. Ζ επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ ηεο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ  

ηίζεληαη  

5. Ζ ππεπζπλφηεηα πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ  

επηρείξεζε σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη απνθάζεηο θαη αζθεί έιεγρν ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπ αλήθεη θαη ε 

επνπηεία ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο  επηρείξεζεο.  Σα  Γηνηθεηηθά  

πκβνχιηα είλαη, επίζεο ππεχζπλα γηα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

εηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα πξέπεη λα ζέηνπλ ηηο   

θαηάιιειεο πνιηηηθέο, ψζηε  λα  εμαζθαιίδεηαη   ε απνηειεζκαηηθφηεξε   ιεηηνπξγία   

ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  θαη   λα δηαζθαιίδεηαη  ε  απνηειεζκαηηθφηεξε  

δηαρείξηζε  θηλδχλσλ  πνπ  ραξαθηεξίδνπλ  ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

Ζ επηηπρία ή φρη ελφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη λα πινπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο κε ηηκηφηεηα θαη αθεξαηφηεηα.  

7.6.4 Ο ξφινο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δηαδξακαηίδνπλ ηα 

εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε (executive management), πνπ κπνξεί λα είλαη κέιε 

ή φρη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Σα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη εθείλα πνπ αθνχλ ηελ δηνίθεζε ηεο  

εηαηξείαο θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη  

δξαζηεξηφηεηέο ηεο φπσο, γηα παξάδεηγκα νη πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.ά.. Γη απηέο ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο ακείβνληαη μερσξηζηά 

απφ ηελ εηαηξεία, αλεμάξηεηα δειαδή απφ ηπρφλ ακνηβή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ σο 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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χκθσλα κε ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά 

ζηειέρε (executive management) ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ αλεμάξηεηε γλψκε γηα 

θάζε ζέκα πνπ ζπδεηείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Κάζε ηεθκεξησκέλε άπνςε, 

πνπ ίζσο θαη λα αληηηίζεηαη ζηελ άπνςε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, πξέπεη λα 

εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη λα είλαη ζεβαζηή, θαζψο απνηειεί πεγή δηαιφγνπ θαη 

πηζαλή νπζηαζηηθή ελαιιαθηηθή ηδέα.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα είλαη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ακνηβή ησλ 

εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο. Ζ ακνηβή ηνπο ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη κε ηελ ζπλνιηθή 

απφδνζή ηεο, εηο ηξφπνλ ψζηε λα απνηειεί θίλεηξν βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη 

αχμεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Καιή πξαθηηθή είλαη ε απεηθφληζε θαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη ν έιεγρφο ηνπο απφ ζρεηηθή επηηξνπή ( Remuneration Committee).  

7.6.5 Ο ξφινο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο ε κε εμαξηεκέλε ζρέζεο ηνπο 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε 

αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ζηε γλψκε ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο. Σα µε εθηειεζηηθά µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  έρνπλ  δχν  

ξφινπο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ επηηεξεηή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ππνζέζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα εμήο:  

1. Να δηαζέζνπλ ηελ ηπρφλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ  

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ ράξαμε νξζήο 

ζηξαηεγηθήο  

2. Να αλαιάβνπλ επζχλε γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληηθψλ  

ζηειερψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηα  

πξνυπνινγηζζέληα απνηειέζκαηα  

3. Να  εμαζθαιίδνπλ  φηη  ην  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην  έρεη  εγθαζηδξχζεη  ηα  

θαηάιιεια ζπζηήκαηα πνπ ζα πξνθπιάζζνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηεο εηαηξείαο  

θαη φηη δε ζα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαη απφ ηα  

πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

4.  Να εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνπζίαζε νξζψλ θαη θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ  

πξνο ηελ νινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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Απνηειεί θαιή πξαθηηθή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 

λα δξνπλ αλεμάξηεηα, λα επαλδξψλνληαη απφ επαξθή αξηζκφ κε εθηειεζηηθψλ θαη ζε  

πνιιέο πεξηπηψζεηο αλεμάξηεησλ κειψλ. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ηεθηαηλφκελα ηεο εηαηξείαο θαη πνπ ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, ε ίδηα ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθή 

πιεξνθφξεζε ζε απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλνπλ αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα, φπσο ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ε απφδνζή ηεο θ.ιπ.. 

7.6.6 Ο ξφινο ησλ Διεγθηηθψλ Δπηηξνπψλ  

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ Διεγθηηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη λα δηαπηζηψλνπλ ηελ λφκηκε θαη 

αλεπεξέαζηε δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηηο εηαηξείεο θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ  ηελ  απνηειεζκαηηθή  επηθνηλσλία  κεηαμχ  ειεγθηηθψλ  νξγάλσλ  θαη 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εθιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο εηαηξείαο , κε απφθαζε ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο  ηεο. Οη  θπξηφηεξεο  αξκνδηφηεηεο  ηεο  Διεγθηηθήο  Δπηηξνπήο  είλαη  ε 

επηβεβαίσζε αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε επηηξνπή αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζα πξέπεη πάληνηε λα 

ιεηηνπξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ κεηφρσλ θαη άιισλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ 

γηα ηελ εηαηξεία (stakeholders), πξνο ηνπο νπνίνπο έρεη θαη ηελ ηειηθή επζχλε.  

χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο αξρέο εηαηξηθήο  

δηαθπβέξλεζεο, νη αξκνδηφηεηεο  ηεο  Διεγθηηθήο  Δπηηξνπήο  σο  πξνο  ηελ  εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη ε εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ζρεηηθνχο 

λφκνπο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο, λα ιεηηνπξγεί πξνάγνληαο ηνλ εζηθφ θνηλσληθφ 

ξφιν ηεο θαη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Σέινο, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα απαηηεί απφ ηνλ δηεπζπληή 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο λα αλαθέξεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, π.ρ. ζε 

εηήζηα βάζε, ζε έγγξαθε κνξθή, ηελ έθηαζε θαη ην εχξνο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ 

ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

7.6.7 Ο ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ  

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Κάζε νξγαληζκφο έρεη νξγαλσκέλν ην δηθφ 



«Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Εταιρική Διακυβέρνηςη» Μπαμπάτςικου Ευαγγελία 
 

123 
 

ηνπ ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν κέζα απφ ζρεηηθέο πνιηηηθέο, 

δηαδηθαζίεο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

χκθσλα κε ηηο θαιέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλε, ζρεηηθή αλεμάξηεηε 

ππεξεζία, κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Ζ ηειεπηαία, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη 

αλεμάξηεηα θαη απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο 

επηθνηλσλίαο, είηε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είηε κε ππφ-επηηξνπή απηνχ 

(Διεγθηηθή Δπηηξνπή).  

Ζ  δηεχζπλζε  Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ  επηζθνπεί,  αμηνινγεί  θαη  ζπκβνπιεχεη  

ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πθηζηάκελν χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, είλαη εθείλε ε νπνία ζα επηζεκάλεη 

ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη εθείλε ε νπνία 

ζα ζπκβνπιέςεη ζην πψο νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί, κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ. Γελ παίξλεη ε ίδηα κέηξα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, νχηε θαλέλα 

απφ ηα ζηειέρε ηεο εκπιέθεηαη κε ηηο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία ηεο.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ζε αληίζεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ Έιεγρν  θαη  ηελ  Πηζηνπνίεζε  ηεο  αθξίβεηαο  ησλ  Οηθνλνκηθψλ  

Καηαζηάζεσλ  ηεο επηρείξεζεο,   δηελεξγεί   ηφζν   ρξεκαηννηθνλνκηθνχο,   φζν   θαη   

ιεηηνπξγηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο. Οη παξαπάλσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε ηελ 

κνξθή Δηδηθψλ Έξγσλ, βάζεη  ζρεηηθνχ   πξνγξακκαηηζκνχ   θαη   πξνυπνινγηζκνχ.   

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα 

ειέγρνπ (audit programs) , θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία αλάινγα κε ην αληηθείκελν ειέγρνπ.  

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο γηα λα πεηχρεη ζην έξγν ηνπ, πξέπεη λα έρεη ηελ 

ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζεη ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηα πάζεο θχζεσο αξρεία ηεο θαη θάζε είδνπο βνεζεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Έιεγρνπ. Οη 

πξνηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 

Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, θπξίσο ζε κνξθή γξαπηψλ αλαθνξψλ θαη αθνχ  

πξνεγνπκέλσο  έρνπλ ζπδεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί κε ηνπο ειεγρφκελνπο. Ζ Γηνίθεζε, 

κε ηε ζεηξά ηεο, αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζέηεη ρξνληθά φξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.  
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Σα  ζηειέρε  κηαο  ζχγρξνλεο  Τπεξεζίαο  Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ  κπνξεί  λα  

έρνπλ δηαθνξεηηθφ αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν, ιφγσ ησλ  

δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ειέγρεη ε ππεξεζία ζηα πιαίζηα 

ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, κπνξεί λα απαξηίδεηαη  απφ  νηθνλνκνιφγνπο, δηνηθεηηθνχο,   

εηδηθνχο  ζηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα θ.ιπ.. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, θαζφηη κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ stakeholders θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε 

νηθνλνκηθή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία απηψλ.  

 

 

7.7 ύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ζε µηα εηαηξεία  

 

7.7.1 Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηφρσλ θαη Γηνίθεζεο  

Κχξηα αηηία ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ε απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ (riskaversion), ε νπνία 

έγθεηηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ δχν πιεπξψλ αλαθνξηθά µε ηελ αλάιεςε 

θηλδχλνπ. Γειαδή, νη δχν πιεπξέο επηζπκνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο, εμαηηίαο 

ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπνζέηεζήο ηνπο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν. Όιεο νη ελαιιαθηηθέο 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ίδην βαζκφ θηλδχλνπ. Ζ δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ κάλαηδεξ, έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην 

γεγνλφο φηη ν πξνζσπηθφο πινχηνο ηνπ κάλαηδεξ εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο, δχν παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην γεγνλφο δελ επηηξέπεη 

ζηνπο κάλαηδεξ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, µε απνηέιεζκα λα ηείλνπλ πνιιέο 

θνξέο λα απνθεχγνπλ ηνλ θίλδπλν πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κεηφρνπο θαη λα 

απνδέρνληαη επελδχζεηο, νη νπνίεο είλαη δεκηνγφλεο θαη νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο απφδνζεο. Αληίζεηα, νη κέηνρνη πξνηηκνχλ επελδχζεηο µε πςειφηεξν  

βαζκφ θηλδχλνπ, αθνχ  είλαη  γλσζηφ  φηη  ηέηνηεο  επελδχζεηο  εμαζθαιίδνπλ  θαη 

κεγαιχηεξε  απφδνζε.  

Δπηπξνζζέησο, νη κέηνρνη  έρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα  γηα  επέλδπζε  ηνπ   

πινχηνπ ηνπο ζε  έλα θαιά δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην κεηνρψλ δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ. πλνπηηθά, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο  ην ζπλνιηθφ θίλδπλν,  
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ελψ νη κέηνρνη ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηεο κεηνρήο πνπ  δελ εμαιείθεηαη. 

Βέβαηα, φηαλ ν πινχηνο ησλ κάλαηδεξ είλαη, θπξίσο, ζε κνξθή δηθαησκάησλ, νη 

κάλαηδεξ κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ κεγάια πνζά φηαλ ε εηαηξεία επηηπγράλεη ή 

ππεξβαίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, φκσο λα µε κνηξάδνληαη ηηο απψιεηεο φηαλ ε εηαηξεία 

απνηπγράλεη, µε απνηέιεζκα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πςεινχ ξίζθνπ. 

Δπίζεο, αηηία ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ε ηάζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γηα παξάηαζε ηεο εμνπζίαο ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθνί 

ρξνληθνί νξίδνληεο ησλ δχν πιεπξψλ. Οη κέηνρνη ηνπνζεηνχληαη καθξνπξφζεζκα ζε 

µία επηρείξεζε, ελψ ν ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο είλαη  

αξθεηά  πην ζχληνκνο,  αλ  αλαινγίζεη  θαλείο ην γεγνλφο  φηη  ζρεδφλ θάζε πέληε  

ρξφληα «αλαλεψλνληαη». Παξάιιεια, ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ακνηβψλ ηεο 

Γηνίθεζεο µε ηηο πσιήζεηο ή ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ή ηειεπηαίαο ρξήζεο, νδεγεί 

ηε Γηνίθεζε ζηελ απφξξηςε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κεηψλνπλ ηα θέξδε 

βξαρππξφζεζκα θαη ζηελ έγθξηζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ απμάλνπλ ηα θέξδε 

βξαρππξφζεζκα, παξφιν πνπ καθξνπξφζεζκα ηα κεηψλνπλ.  

 

7.7.2 Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεγαινκεηφρσλ θαη κηθξνκεηφρσλ  

Οη βαζηθέο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

κεγαινκεηφρσλ θαη κηθξνκεηφρσλ είλαη  νη  αθφινπζεο.   

7.7.2.1 ε πεξηπηψζεηο πνπ νη κεγαινκέηνρνη πξνβαίλνπλ ζε εθκεηάιιεπζε 

ησλ κηθξνκεηφρσλ, µέζσ θαηαρξεζηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο µε 

επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα πνπ ειέγρεη απνθιεηζηηθά θαη µφλν ν κεγαινκέηνρνο. 

Σππηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε, φπνπ ν κεγαινκέηνρνο είλαη ηαπηφρξνλα 

θαη αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή Πξφεδξνο ή Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο.  

7.7.2.2 ε πεξηπηψζεηο φπνπ νη κεγαινκέηνρνη απνθαζίδνπλ ηελ αλάιεςε 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ θαη φρη γηα ην 

ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. Σππηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ 

ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο κεγαινκεηφρνπο, µέζσ ησλ γλσζηψλ 

«ππξακίδσλ». 

 

7.7.3 Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηφρσλ θαη πηζησηψλ  

ηηο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ κεηφρσλ θαη 

πηζησηψλ αλήθνπλ νη αθφινπζεο.    
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7.7.3.1 Ζ αλάιεςε απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο επελδπηηθψλ   

πξνηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξν θίλδπλν απφ φ,ηη είρε αξρηθά 

παξνπζηαζηεί ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.  

7.7.3.2 Ζ πεξαηηέξσ δαλεηαθή επηβάξπλζε κεηά ηελ έθδνζε αξρηθνχ δαλείνπ 

εθηφο απφ ηελ αξρηθή πξφβιεςε.  

7.7.3.3 Ζ άξλεζε ησλ κεηφρσλ λα ζπλεηζθέξνπλ επηπιένλ κεηνρηθφ 

θεθαιαίν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη ρξεκαηνδνηηθέο 

δπζρέξεηεο. 

 

 

7.8 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

7.8.1 πκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο  

Έλαο ηξφπνο  αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  είλαη   

ε ζχλαςε καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Σα ζπκβφιαηα   

απηά (incentive contracts) ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλαλ αξηζκφ 

θηλήηξσλ µε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Γηνίθεζεο  µε 

εθείλα ησλ κεηφρσλ/επελδπηψλ. Γειαδή, παξαθηλνχλ ηνπο κάλαηδεξ λα δξνπλ, 

έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ηέηνηα ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηνπο κεηφρνπο.  

Δπηπξνζζέησο, ηέηνηα ζπκβφιαηα ζπλδένληαη µε θάπνην κεηξήζηκν δείθηε, ν 

νπνίνο ζπζρεηίδεη ηελ επίδνζε ελφο κάλαηδεξ µε ηελ πνηφηεηα ιεθζεηζψλ 

απνθάζεσλ ηνπ ηδίνπ. Δηδηθφηεξα, ηίζεληαη θάπνηνη κεηξήζηκνη  ζηφρνη  θαη  ζηελ  

πεξίπησζε  επίηεπμεο  ησλ  ζηφρσλ  νη κάλαηδεξ  ακείβνληαη µε  επηπιένλ 

ρξεκαηηθά πνζά πέξαλ ησλ βαζηθψλ ηνπο απνδνρψλ. Σέηνηα ζπκβφιαηα κπνξνχλ λα 

πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο επηπιένλ ρξεκαηηθά πνζά ζπλδεδεκέλα µε κεηνρέο 

ή δηθαηψκαηα αγνξάο (Sc options), πξναγσγή, θαζψο θαη δηάθνξα άιια πξνλφκηα, 

φπσο απηνθίλεην, θηλεηφ ηειέθσλν, κεγαιχηεξν γξαθείν θ.η.ι..  Βέβαηα, ππάξρεη 

θαη ε αθξαία πεξίπησζε φπνπ ηα ζπκβφιαηα ζπλδένληαη µε  επηπιήμεηο απφ 

αλσηέξνπο, κεηψζεηο απνδνρψλ, κείσζε αξκνδηνηήησλ, κέρξη θαη απεηιή απφιπζεο 

(έζραηε ιχζε), φηαλ επέξρνληαη δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. 
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Γειαδή, κπνξεί θαλείο εχθνια λα δηαπηζηψζεη φηη φζν κεγαιχηεξν  είλαη ην 

κεηαβιεηφ κέξνο ησλ  απνδνρψλ ελφο  κάλαηδεξ, ηφζν κεγαιχηεξεο  θαη  νη 

πηζαλφηεηεο γηα δξάζε ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. 

Βέβαηα, ηα ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο ελέρνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, 

δηφηη πξνζθέξνπλ επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο. Δηδηθά  

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ ζπκβνιαίσλ  αλαηίζεληαη  ζε  άηνκα,  

ηα νπνία, είηε δελ έρνπλ επαξθή πείξα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν είηε δελ 

έρνπλ δηάζεζε λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά µε ην ελ ιφγσ ζέκα. Ζ Γηνίθεζε ζα 

πξνηηκήζεη ηέηνηα ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο, φηαλ πεξηκέλεη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο  

κεηνρήο, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα ηα απνθχγεη. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί 

ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ απφ ηε 

Γηνίθεζε, δηφηη παξακνλεχεη θαη ν θίλδπλνο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο. Όζνλ αθνξά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηεο Γηνίθεζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε εμσηεξηθήο 

αλεμάξηεηεο εηαηξείαο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο επεξεαζκνχ ησλ απνδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε.  

 

7.8.2 Ννκηθή πξνζηαζία επελδπηψλ  

Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ νη επελδπηέο απνθαζίδνπλ λα παξέρνπλ εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζε επηρεηξήζεηο είλαη  φηη  απνθηνχλ  θάπνηα  δηθαηψκαηα  ειέγρνπ  

ζε αληάιιαγκα. Γειαδή, ε ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ζπκβφιαην κεηαμχ ησλ 

επελδπηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο σο λνκηθήο νληφηεηαο, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο 

επελδπηέο δηθαηψκαηα πάλσ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. ε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηε Γηνίθεζε, νη επελδπηέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθχγνπλ ζην λνκηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν δηθαίσκα πνπ θαηέρνπλ νη επελδπηέο είλαη ε ςήθνο ηνπο 

ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

Δηδηθφηεξα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, λα 

εθιέγνπλ ηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ αλαθνξηθά µε ζπγρσλεχζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο, απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θ.η.ι..  

Σα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαληηθφ θφζηνο, θαζψο θαη 

δπζθνιίεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη κέηνρνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
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λα ςεθίδνπλ απφ απφζηαζε. Αληηζέησο, ππνρξενχληαη λα δίλνπλ ην παξφλ ζηηο 

ζπλειεχζεηο, εάλ επηζπκνχλ λα δψζνπλ ηελ ςήθν ηνπο, γεγνλφο  

θπζηθά πνπ νδεγεί ζην ζίγνπξν απνθιεηζκφ ησλ κηθξνεπελδπηψλ. Δπίζεο, ζε ρψξεο 

µε αδχλακν λνκηθφ ζχζηεκα, απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ε παξαβίαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ.  

ε αξθεηέο ρψξεο, ηα δηθαηψκαηα ςεθνθνξίαο ησλ κεηφρσλ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ην «θαζήθνλ πίζηεο» (duty of loyalty) πνπ έρεη ε Γηνίθεζε απέλαληη ζηνπο 

κεηφρνπο. Γειαδή, ε Γηνίθεζε έρεη θαζήθνλ λα δξα ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ. Γελλάηαη ην εμήο εξψηεκα: Γηαηί ε Γηνίθεζε λα έρεη θαζήθνλ  

πίζηεο µφλν πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη φρη πξνο ηνπο πηζησηέο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο; Ο ιφγνο είλαη πξνθαλήο. Οη κέηνρνη επελδχνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο, επνκέλσο είλαη ινγηθφ λα απαηηνχλ κεγαιχηεξε πξνζηαζία εμαηηίαο 

πηζαλψλ θαηαρξήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο απφ ηε Γηνίθεζε, ζε ζρέζε µε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ην πην πηζαλφ είλαη νη κέηνρνη λα ράζνπλ φια 

φζα έρνπλ επελδχζεη, ζε αληίζεζε µε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη εγθαηαιείπνπλ 

ηελ επηρείξεζε θαη ζηξέθνληαη ζηελ επφκελε. Άιισζηε, µε πνηνλ ηξφπν ζα 

πεηζηνχλ λα επελδχζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο, εάλ δελ ππάξρνπλ θάπνηεο εγγπήζεηο φηη 

ζα ηνπο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηά ηνπο µε θάπνηα απφδνζε. 

Παξφιν πνπ ην «θαζήθνλ πίζηεο» είλαη γεληθά απνδεθηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ο.Ο..Α., παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά 

ηελ απζηεξφηεηα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν 

λνκηθφ ζχζηεκα πνπ ηζρχεη ζηηο Ζ.Π.Α. ζεσξείηαη απφ ηα ηζρπξφηεξα θαη 

«ζθιεξφηεξα» ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηηο ππφινηπεο ρψξεο (εθηφο O.Ο..Α.), ε 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ηζρπξά, 

δηφηη ηα δηθαζηήξηα δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξεκβαίλνπλ µε δπλακηθφ ηξφπν 

ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οκνίσο, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζε δηάθνξεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ 

λνκηθή πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ. Όκσο, νη πηζησηέο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα  

πξνζηαηέςνπλ  ηα  ζπµθέξνληά  ηνπο  ζε  ζρέζε  µε  ηνπο κεηφρνπο, φηαλ θάλνπλ 

πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα. Μπνξνχλ λα απνδείμνπλ επθνιφηεξα ηελ χπαξμε 

νθεηιήο ή ηελ θαηάζρεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο 

ηεο επηρείξεζεο.  
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Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδπηψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. ε αλαπηπγκέλεο  ρψξεο,  φπσο   

Ζ.Π.Α., Γεξκαλία θαη Ηαπσλία, ε θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη θαιχηεξε 

ζπγθξηλφκελε µε ηνλ ππφινηπν θφζκν, φπνπ νη λφκνη δελ πξνζηαηεχνπλ ζσζηά ηνπο 

επελδπηέο ή ηνπιάρηζηνλ, φπσο ζα έπξεπε, θαη ηα δηθαζηήξηα παξεκβαίλνπλ µφλν 

ζε εμφθζαικεο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ. Δπνκέλσο , 

δηαπηζηψλεηαη φηη µφλν ε λνκηθή πξνζηαζία δελ αξθεί γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

επελδπηψλ. 

 

7.8.3 πγθέληξσζε κεηνρψλ ζε κεγάινπο επελδπηέο  

Έλαλ άιιν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο    

απνηειεί ε ζπγθέληξσζε κεηνρψλ ζε κεγάινπο επελδπηέο. Όηαλ ηα δηθαηψκαηα 

ειέγρνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε ιίγνπο, αιιά κεγάινπο επελδπηέο, ηφηε ε άζθεζή ηνπο 

είλαη επθνιφηεξε απφ φηη φηαλ είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε πιεζψξα κηθξνεπελδπηψλ. 

Ζ ζπγθέληξσζε κεηνρψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί µε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Γηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο ζρεηηθά µε ηε ζπγθέληξσζε κεηνρψλ:  

1) Μεγάινη κέηνρνη  

2) Δμαγνξέο  

3) Μεγάινη πηζησηέο  

Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη θαη ην ζεκαληηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ζπγθέληξσζε κεηνρψλ ζηα ρέξηα ιίγσλ κεγάισλ επελδπηψλ.  

 

7.8.4 Μεγάινη κέηνρνη  

Ο ακεζφηεξνο ηξφπνο επζπγξάκκηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ µε ηα δηθαηψκαηα 

ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ είλαη ε ζπγθέληξσζε κεηνρψλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη έλαο αξηζκφο επελδπηψλ θαηέρνπλ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ. 

Δπνκέλσο, απηνί νη επελδπηέο έρνπλ φλησο θίλεηξα γηα λα ελεκεξψλνληαη ζσζηά 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα ειέγρνπλ ηε Γηνίθεζε, ψζηε λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα ζπµθέξνληά ηνπο. Δπίζεο, ηέηνηνη επελδπηέο έρνπλ αξθεηή 

δχλακε µέζσ ησλ δηθαησκάησλ ςεθνθνξίαο πνπ θαηέρνπλ, ψζηε λα αζθνχλ πίεζε 

ζηε Γηνίθεζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη είλαη αλαγθαίν. Γειαδή, νη κεγάινη 

κέηνρνη ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ αξθεηή ηζρχ απέλαληη ζηε Γηνίθεζε.  
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ηηο Ζ.Π.Α., ε χπαξμε κεγάισλ κεηφρσλ απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν, 

εμαηηίαο µάιινλ ησλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Όκσο, ζηνλ ππφινηπν θφζκν ηα πξάγκαηα είλαη   

δηαθνξεηηθά. Ζ ζπγθέληξσζε κεηνρψλ ζηα ρέξηα κεγάισλ επελδπηψλ ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθφ θαη ην ζπλαληάκε ζπρλά. πγθεθξηκέλα, ζηε Γεξκαλία κεγάιεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ειέγρνπλ αξθεηά κεγάιν ηκήκα ησλ ςήθσλ ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80% ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

έρνπλ έλα µε ηξαπεδηθφ κεγαινκέηνρν µε πνζνζηφ 25% θαη πάλσ. ηελ Ηαπσλία, 

παξφιν πνπ δελ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε κεηνρψλ ζε ηέηνην κεγάιν βαζκφ φπσο 

ζηε Γεξκαλία, ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη εληζρπκέλνο θαη ηαπηφρξνλα εμίζνπ 

ζεκαληηθφ είλαη θαη ην δίθηπν ζπκκεηνρψλ κηαο εηαηξείαο ζηελ άιιε (cross-

holdings). ηνλ ππφινηπν θφζκν, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαη ζηελ Αθξηθή, νη κέηνρνη είλαη πνιιέο θνξέο θαη νη ηδξπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πλεπψο, σο ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη γεληθφο θαλφλαο ζε  νιφθιεξν  ηνλ  θφζκν  

είλαη  ε  ζπγθέληξσζε ηδηνθηεζίαο.  

χκθσλα µε έξεπλεο, έρεη θαηαγξαθεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ 

κεγαινκεηφρσλ ζην πξφβιεκα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σα  απνηειέζκαηα  

δείρλνπλ  φηη  νη  πηζαλφηεηεο  γηα «αληηθαηάζηαζε» ησλ ζηειερψλ  ηεο Γηνίθεζεο  

φηαλ δελ επηηπγράλνπλ ηηο αλακελφκελεο επηδφζεηο είλαη  απμεκέλεο  φηαλ ππάξρνπλ 

κεγάινη κέηνρνη ζε µηα επηρείξεζε, παξά φηαλ ππάξρεη δηάρπζε ηεο ηδηνθηεζίαο. 

Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη ε δχλακε ησλ κεγαινκεηφρσλ λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ λνκηθήο πξνζηαζίαο. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ν βαζκφο λνκηθήο πξνζηαζίαο ζρεηηθά µε ηα δηθαηψκαηα ησλ επελδπηψλ 

δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. ηηο πεξηπηψζεηο πιεηνςεθίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ηα 

πξάγκαηα είλαη πην απιά, εθφζνλ είλαη εχθνιν λα απνδείμεη θάπνηνο ζηα 

δηθαζηήξηα φηη θαηέρεη ην 51% ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ςεθνθνξία, αθνχ ν κεγαινκέηνρνο (51%) 

ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο. Ωζηφζν, ζηηο  πεξηπηψζεηο  κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ηα  

πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη γίλνληαη  δπζθνιφηεξα, εθφζνλ  απαηηείηαη  ε  δεκηνπξγία  

ζπκκαρηψλ αλάκεζα ζηνπο κηθξνκεηφρνπο, γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ ιεθζεηζψλ 

απνθάζεσλ. Δπεηδή ε Γηνίθεζε έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επέκβαζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ε αλάγθε ησλ δηθαζηεξίσλ γηα πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ γίλεηαη 

πην επηηαθηηθή. Δπνκέλσο, ε δηάρπζε ηεο ηδηνθηεζίαο έρεη πηζαλφηεηεο λα 

ιεηηνπξγήζεη µφλν ζε ρψξεο µε ηζρπξφ λνκνζεηηθφ ζχζηεκα.  
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Βέβαηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε χπαξμε κεγαινκεηφρσλ ζπλεπάγεηαη  θαη  

θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ  νη κεγαινκέηνρνη  πξνζπαζνχλ  λα  πξνζηαηέςνπλ  

ηα ζπµθέξνληά ηνπο εηο βάξνο ησλ κηθξνεπελδπηψλ.  

 

7.8.5 Δμαγνξέο  

ηηο Ζ.Π.Α. θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ ε χπαξμε ησλ κεγαινκεηφρσλ 

απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν, αλαπηχρζεθε έλαο κεραληζκφο γηα ζπγθέληξσζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο. Απηφο ν κεραληζκφο νλνκάδεηαη ερζξηθή εμαγνξά (hostile takeover). 

ε µία ηππηθή πεξίπησζε ερζξηθήο εμαγνξάο, ε εμαγνξάδνπζα εηαηξεία θάλεη µηα 

πξνζθνξά πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία απνηειεί ζηφρν εμαγνξάο. ε 

πεξίπησζε απνδνρήο απηήο ηεο πξνζθνξάο, ε εμαγνξάδνπζα εηαηξεία αλαιακβάλεη 

ηνλ έιεγρν ηεο εμαγνξαζζείζαο θαη απνθηά ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

Αλψηεξε Γηνίθεζε.  

χκθσλα µε ηελ ππάξρνπζα ζεσξία πξφθεηηαη, ζπλήζσο, γηα εηαηξείεο-

ζηφρνπο πνπ δελ εκθαλίδνπλ απνηειεζκαηηθή  θεξδνθνξία. Δπνκέλσο, µε ηελ   

επίηεπμε επηηπρνχο εμαγνξάο ε Γηνίθεζε ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξείαο 

αληηθαζίζηαηαη άκεζα. Αθφκα έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή κεηνρήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα, δηφηη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εμαγνξά ζα  πξέπεη λα είλαη ζπκθέξνπζα ε  πξνζθνξά.  Αιιηψο,  

νη κέηνρνη  ηεο  εηαηξείαο-ζηφρνπ  ζα  ηελ απνξξίςνπλ. Δπεηδή, ινηπφλ, νη εμαγνξέο 

θνζηίδνπλ αξθεηά ρξήκαηα, πξνηείλνληαη µφλν ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ δπζκελή απνηειέζκαηα.  

Όζνλ  αθνξά  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ   εμαγνξψλ  σο κεραληζκφ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ.  

Αξρηθά,  ην  θφζηνο  ησλ  εμαγνξψλ  είλαη  ηφζν  πςειφ  πνπ  ζπκθέξεη µφλν  

ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη εηαηξείεο-ζηφρνη είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο. Δπηπξνζζέησο, 

ε εμαγνξάδνπζα εηαηξεία κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη ηελ αλακελφκελε 

αχμεζε ζηα θέξδε, µε ζηφρν λα πείζεη ηνπο κεηφρνπο λα απνδερηνχλ ηελ πξφηαζή 

ηεο. Αιιηψο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα απνξξηθζεί ε πξνζθνξά.  

Δπίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ερζξηθψλ εμαγνξψλ 

απνηειεί ε χπαξμε αλαπηπγκέλεο θεθαιαηαγνξάο πςειήο ξεπζηφηεηαο, ψζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, δίρσο λα ρξεηάδεηαη 

έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θάπνηεο κέξεο λσξίηεξα απφ πιεπξάο εμαγνξάδνπζαο 

εηαηξείαο. Σέινο, αθφκα µία πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε θαηάιιεινπ πνιηηηθνχ 
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θιίκαηνο, επεηδή νη ερζξηθέο εμαγνξέο απνηεινχλ έλα κεραληζκφ πνιηηηθά 

επαίζζεην.  

 

7.8.6 Μεγάινη πηζησηέο  

ηελ θαηεγνξία κεγάισλ επελδπηψλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη δηάθνξνη πηζησηέο, 

φπσο νη ηξάπεδεο. Οκνίσο µε ηνπο κεγαινκεηφρνπο, νη πηζησηέο επελδχνπλ θαη 

απηνί ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε επηρεηξήζεηο θαη επηζπκνχλ λα δνπλ απνηειέζκαηα. 

Πεγή ηεο δχλακήο ηνπο απνηεινχλ, πξψηνλ ηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ πνπ παίξλνπλ 

ζε αληάιιαγκα, φηαλ παξαβηάδνληαη νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο θαη δεχηεξνλ ν ρξνληθφο νξίδνληαο δαλεηζκνχ είλαη βξαρππξφζεζκνο 

µε απνηέιεζκα νη δαλεηδφκελνη λα επηζηξέθνπλ γηα επηπιένλ θεθάιαηα θαηά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπνκέλσο, νη κεγάινη πηζησηέο ζπλδπάδνπλ ηα δηθαηψκαηα 

αλαθνξηθά µε ηηο ηακεηαθέο ξνέο, µε ηε δπλαηφηεηα γηα παξέκβαζε ζηε ιήςε 

ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ζε πνιιέο ρψξεο, νη ηξάπεδεο θαηαιήγνπλ 

λα έρνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο μέλα ή ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο 

επελδχνπλ. πκπεξαζκαηηθά, νη κεγάινη πηζησηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

νκνηφηεηεο µε ηνπο κεγαινκεηφρνπο.  

Όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεγάισλ πηζησηψλ, σο 

κεραληζκφ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εμαξηάηαη απφ ηα λνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα 

θαη δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. ηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηαπσλία, ε ηζρχο ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, δηφηη:  

1) νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ κεγάια πνζνζηά κεηνρψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, 

2) είλαη µέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ,  

3) παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην δαλεηζκφ, 

4) ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινλ επλντθφ γηα ηνπο πηζησηέο. 

ε άιιεο ρψξεο, φκσο, ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθφο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Σέινο, πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε εάλ ζπκθέξεη ή φρη ηηο 

επηρεηξήζεηο ε χπαξμε κεγάισλ επελδπηψλ. Όπσο  έρεη  ήδε  εηπσζεί  ζηελ  

παξνχζα  κειέηε,  ε  ζπγθέληξσζε κεηνρψλ  ζηα  ρέξηα  ιίγσλ κεγάισλ επελδπηψλ 

ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθφ θφζηνο. χκθσλα µε απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ηζρχεη φηη ε 

θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο απμάλεηαη φηαλ ην πνζνζηφ θαηνρήο κεηνρψλ απφ 

κεγάινπο επελδπηέο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 5%. Μφιηο, φκσο, μεπεξαζηεί ην 

πνζνζηφ απηφ, ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε. Δίλαη 
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ινγηθφ λα αλαξσηεζεί θαλείο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Μηα πηζαλή εμήγεζε απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη κφιηο μεπεξαζηεί απηφ ην φξην, νη επελδπηέο απνθηνχλ ζρεδφλ ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε πιένλ 

πξνζσπηθψλ ζηφρσλ (Shleifer θαη Vishny, 1997).  

Αθφκα έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθέληξσζε κεηνρψλ  

ηα ρέξηα κεγάισλ επελδπηψλ  είλαη  ην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ σο  

πξνο ηνλ θίλδπλν απφ δηαθνξεηηθνχο κεγαινεπελδπηέο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

κεγάινο κέηνρνο κπνξεί λα επηζπκεί ηελ αλάιεςε ξηςνθίλδπλσλ επελδπηηθψλ 

πξνηάζεσλ, δηφηη ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ε απφδνζε ζα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε. 

Όκσο, νη πηζησηέο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ ηφζν κεγάιν ξίζθν απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο.  

 

7.8.7 Ο δαλεηζκφο ζην πξφβιεκα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Έλα εξψηεκα, ην νπνίν απαζρνιεί πνιινχο κειεηεηέο είλαη ην πψο επεξεάδεη ν 

δαλεηζκφο, σο κεραληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. 

Δηδηθφηεξα, ν δαλεηζκφο απνηειεί µηα δαλεηαθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ νθεηιέηε 

(απηφο πνπ ρξεηάδεηαη θεθάιαηα, ζηελ πεξίπησζή µαο επηρεηξήζεηο) θαη ηνπ  

πηζησηή (απηφο πνπ δίλεη ηα θεθάιαηα, δειαδή νη ηξάπεδεο). Ο νθεηιέηεο δαλείδεηαη 

ηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδεηαη θαη ζε αληάιιαγκα ππφζρεηαη φηη ζα μεπιεξψζεη ηνλ 

πηζησηή µε κειινληηθέο πιεξσκέο. Δπίζεο, ππφζρεηαη λα µελ παξαβηάζεη ηηο 

λνκηθέο ξήηξεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε θαη, ζπλήζσο,  

αλαθέξνληαη ζηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε µε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ή 

παξαβίαζεο ησλ ξεηξψλ ηεο ζχκβαζεο, ν πηζησηήο απνθηά θάπνηα δηθαηψκαηα, 

φπσο θαηάζρεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή πηψρεπζε σο έζραηε ιχζε. Γειαδή, ν 

πηζησηήο απνθηά  δηθαηψκαηα  ειέγρνπ  πάλσ ζηελ  επηρείξεζε, ζε  πεξίπησζε  πνπ  

ν νθεηιέηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. πλέπεηα ησλ 

πξνεγεζέλησλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε Γηνίθεζε πιεξψλεη, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, 

ηηο νθεηιέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα µε ράζεη θάπνην ηκήκα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Αξθεηά άξζξα έρνπλ σο αληηθείκελν κειέηεο ην θφζηνο θαη ηα νθέιε ηνπ 

δαλεηζκνχ. Σα ηειεπηαία αλαθέξνληαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε, ζηελ νπνία ε Γηνίθεζε δελ επελδχεη  ζε  ζρέδηα 

µε αξλεηηθή  θαζαξή  παξνχζα αμία  ή  ππνρξεψλεηαη  λα  πνπιήζεη πεξηνπζηαθά 
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ζηνηρεία, ηα νπνία ζα άμηδαλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα εάλ ρξεζηκνπνηνχληαλ θάπνπ 

αιινχ. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην δαλεηζκφ, ππάξρεη πηζαλφηεηα 

µία επηρείξεζε λα µελ αλαιάβεη θάπνηα θαιά επελδπηηθά ζρέδηα, επεηδή νη ξήηξεο 

ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ηελ εκπνδίδνπλ λα δαλεηζηεί  επηπιένλ  θεθάιαηα. Δπίζεο,  

ππάξρεη  πηζαλφηεηα  λα  ππνρξεσζεί µηα  επηρείξεζε  απφ  ηνπο πηζησηέο ηεο λα 

πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε, ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ δε ζα είλαη ζπκθέξνπζα γηα 

ηελ επηρείξεζε. 

χκθσλα µε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ηζρχεη φηη νη πηζησηέο 

πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα ζε ζχγθξηζε µε ηνπο κεηφρνπο, επεηδή ηα δηθαηψκαηα 

ησλ πηζησηψλ είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλή θαη κπνξεί θαλείο επθνιφηεξα λα 

απνδείμεη ηελ παξαβίαζε ή φρη ησλ λνκηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Αθφκα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ηα μέλα θεθάιαηα δελ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο, ε απνηειεζκαηηθή λνκηθή πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ κεηφρσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ µε ηνλ ίδην βαζκφ 

δηάρπζεο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο πηζησηέο, απηνί είλαη θαηνρπξσκέλνη απέλαληη ζηε 

Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Γελ απαηηείηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα δξάζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ πηζησηψλ, εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη επζχλε απέλαληη ζηνλ θάζε  

πηζησηή μερσξηζηά. Δπνκέλσο, θάζε πηζησηήο έρεη ηε  δπλαηφηεηα  λα θαηαθχγεη 

ζηα δηθαζηήξηα γηα λα ηνπ επηζηξαθνχλ ηα θεθάιαηά ηνπ. Βεβαίσο, φηαλ θάπνηνο 

πηζησηήο απνθαζίδεη λα θηλεζεί λνκηθά γηα λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ πίζσ, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απηνκάησο θαη νη ππφινηπνη πηζησηέο, θαζψο θαη ηα 

δηθαζηήξηα, γηα λα επηβεβαηψζνπλ φηη δε ζα ηα αξπάμεη φια ν πξψηνο θαη ζα θχγεη.  

Μεηνλέθηεκα γηα ηνπο κεηφρνπο έλαληη ησλ πηζησηψλ απνηειεί ε δπζθνιία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε εχξεζε ηεο ζσζηήο 

ηηκήο γηα ηε κεηνρή. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηεί φρη µφλν ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη πξφβιεςε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο  

επηρείξεζεο ζην κέιινλ. Αληίζεηα, νη  πηζησηέο ελδηαθέξνληαη, µφλν, γηα ηελ αμία  

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα µπνπλ σο εγγχεζε ζηε 

δαλεηαθή ζχκβαζε.  

Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα γηα ηνπο κεηφρνπο απνηειεί ε ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα δξάζε, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε  ησλ κηθξνκεηφρσλ. Καλείο δελ  

ππφζρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκέο ζε αληάιιαγκα γηα ηα  

θεθάιαηά  ηνπο  νχηε  ζπγθεθξηκέλε  εκεξνκελία  θαηά ηελ  νπνία  ε  επηρείξεζε ζα 
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ξεπζηνπνηεζεί  θαη  ζα  δηαλείκεη  ηα  πξντφληα  ηεο.  Σα κεξίζκαηα  πνπ  ηνπο  

δίδνληαη ζε αληάιιαγκα, εμαξηψληαη απφ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Γηνίθεζεο, 

θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε θεξδψλ. Δπηπξνζζέησο, νη κέηνρνη δε κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νχηε έρνπλ θάπνηα εγγχεζε ζε ζχγθξηζε µε 

ηνπο πηζησηέο. Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα µελ πάξνπλ πνηέ ηίπνηα πίζσ απφ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ην βαζηθφ δηθαίσκα ησλ κεηφρσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ην 

δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Όκσο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

απαηηείηαη ζπληνληζκέλε δξάζε πνιιψλ κεηφρσλ γηα λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο. 

Γειαδή, εάλ νη ςήθνη δελ είλαη ζπγθεληξσκέλεο δε ζα έρνπλ κεγάιε αμία, ψζηε λα 

επεξεάζνπλ θαηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη κηθξνί 

κέηνρνη, νη νπνίνη δε ζπκκεηέρνπλ θαλ ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο. Όηαλ, φκσο, 

νη ςήθνη ζπγθεληξψλνληαη, απνθηνχλ κεγάιε αμία, εθφζνλ ζηελ νπζία ιακβάλεη 

απνθάζεηο ε κεξίδα πνπ ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. Μφλν ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε ζπγθέληξσζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (κεηνρέο) είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηε 

ζπγθέληξσζε μέλσλ θεθαιαίσλ (ρξέε ή απαηηήζεηο).  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε µε μέλα θεθάιαηα, επηιέγεη ηε ρξεκαηνδφηεζε µε ίδηα θεθάιαηα. 

Σππηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

µε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δηφηη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία έρνπλ κηθξή ή 

θαζφινπ ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Δάλ νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο 

ρξεκαηνδνηεζνχλ µε μέλα θεθάιαηα, ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο 

πεξλάεη απφ ηελ αξρή ζηνπο πηζησηέο. Δπνκέλσο, ηέηνηεο επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ, εθφζνλ επηιέγνπλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ  µε  ίδηα  θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη κηαο εμεηδηθεπκέλεο 

επηρείξεζεο (venture capitalist), µε αληάιιαγκα ηε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη λέεο, αλαπηπζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο µε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηιέγνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε µε βάζε ηα ίδηα θεθάιαηα, ελψ επηρεηξήζεηο µε πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία επηιέγνπλ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ.  

χκθσλα µε   ηνλ   Williamson (1988),  ε  απφθαζε  ηεο επηρείξεζεο   φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηεο (ίδηα θεθάιαηα ή μέλα θεθάιαηα) εμαξηάηαη   

απφ ην βαζκφ αλαδηάξζξσζεο (redeployable ή non-redeployable) κηαο επέλδπζεο, 
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δειαδή ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε επέλδπζε γηα 

ελαιιαθηηθνχο ζθνπνχο. Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή απνηεινχλ ηα θφζηε 

εγθαηάζηαζεο (setup costs) θαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο (asset specificity). Βαζηθή 

δηαθνξά, φζνλ αθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ  ηδίσλ  θαη  μέλσλ θεθαιαίσλ,   

απνηειεί ν βαζκφο πνιππινθφηεηάο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο ρξήζεο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (E) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ρξήζεο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ 

(D). Δληνχηνηο, φηαλ απμάλεη ε εμεηδίθεπζε θεθαιαίνπ, απμάλεη µελ ην θφζηνο θαη 

ησλ δχν επηινγψλ, ην θφζηνο δε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απμάλεη µε κεγαιχηεξν 

ξπζκφ (D΄>Δ΄).  

Ο ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην εμήο απνηέιεζκα:  

Α. Δπελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη  απφ  πςειφ βαζκφ αλαδηάξζξσζεο   

πξέπεη  λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ μέλα θεθάιαηα.  

Β. Δπελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ  ρακειφβαζκφ αλαδηάξζξσζεο   

πξέπεη   λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηα θεθάιαηα.  

Γεληθφηεξα, ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζεσξείηαη σο ε ζπλεζέζηεξε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζε αληίζεζε µε ηε ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζεσξείηαη σο ε 

«ηειεπηαία ιχζε».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
 

Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

8.1 Ζ πνξεία πηνζέηεζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν 

 

Σα πεξαζκέλα ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο  πξνζπάζεηεο  γηα  ξχζκηζε  

ηεο  Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, κε απνθνξχθσκα ηνπο πξφζθαηνπο 

Νφκνπο 3884/2010 θαη 3873/2010, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο λέεο ξπζκίζεηο ζε 

ζέκαηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη, ρξνλνινγηθά, νη πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε: 

1)Πξψηε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο απνηειεί ν Νφκνο 2190/1920, πεξί 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζηνλ νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο 

κεηνςεθίαο. Αξγφηεξα, ζεζπίζηεθαλ λνκνζεηηθά θαη θαλνληζηηθά θείκελα γηα 

ζέκαηα, φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεηφρσλ.  

2)Σν 1998 πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.). 

3)Σνλ Απξίιην ηνπ 1999 ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) δεκνζηεχεη ηηο Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ Διιάδα 

απνθαζίδεη λα πξνβεί ζηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ Αξρψλ. Δηδηθφηεξα, ζπζηήζεθε ε 

Διιεληθή Δπηηξνπή Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία µε ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζέζπηζε ηνλ εζεινληηθφ θψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο µε ηίηιν «Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα: 

πζηάζεηο γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ Αληαγσληζηηθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο». Ο εζεινληηθφο θψδηθαο βαζίζηεθε ζηηο αξρέο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ πνπ ήδε βξίζθνληαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηηο 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Βαζηθά ζεκεία ηνπ Δζεινληηθνχ Κψδηθα αθνξνχζαλ ηα 
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δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ, ηηο επζχλεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην ξφιν ησλ εθηειεζηηθψλ θαη µε εθηειεζηηθψλ 

µειψλ θαη, ηέινο, ηε δηαθάλεηα θαη γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. Δπηπξνζζέησο, 

δελ απαηηνχζε ππνρξεσηηθή ζπκκφξθσζε ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 

παξείρε πεξηζψξηα επηινγήο αλαθνξηθά µε ηελ πηνζέηεζή ηνπ ή µε. Απνζθνπνχζε 

ζηελ αθχπληζε ησλ κεηφρσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο ζεζκηθνχο 

επελδπηέο, γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.  

4)Σν 2000 ε  Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εμέδσζε  εηδηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά 

µε ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη µε ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο.  

5)Σν 2001, ε Έλσζε ησλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

Δηαηξεηψλ θαη ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ πξνέβεζαλ ζηελ έθδνζε   

θψδηθα αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο απεπζπλφηαλ 

ζηα µέιε ηεο Έλσζεο θαη δελ είρε νχηε απηφο δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα µε 

απνηέιεζκα ηελ «ραιαξή» πηνζέηεζή ηνπ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2001, ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ πξνθαζφξηζε πνηνηηθά  

θξηηήξηα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξείεο, ηα νπνία ζηεξίρηεθαλ 

ζηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ θξηηεξίσλ 

αλαθεξφηαλ ζηα εμήο:  

Α)Γηαθάλεηα θαη επηθνηλσλία ησλ εηαηξεηψλ µε ηνπο επελδπηέο, µέζσ ησλ 

εηαηξηθψλ ηζηνζειίδσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζε εκεξίδεο ελεκέξσζεο επελδπηψλ,  

θαζψο  θαη  ηνπ  Σκήκαηνο  ρέζεσλ  µε  ηνπο επελδπηέο.  

Β)Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο πξνζηαζία 

θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε κεηφρσλ, έγθαηξε θαη ιεπηνκεξή γλσζηνπνίεζε  

πιεξνθνξηψλ, απνηειεζκαηηθφ έιεγρν  ηεο Γηνίθεζεο θ.η.ι.  

Γ)∆ηαηήξεζε πνζνζηνχ ειεχζεξεο δηαζπνξάο (25% γηα ηελ θχξηα αγνξά θαη 

20% γηα ηελ παξάιιειε αγνξά). 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα δελ είραλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα 

απνηεινχζαλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε εηαηξεηψλ «θαιήο νξγάλσζεο» 

6)Σν 2002 ςεθίδεηαη ν Νφκνο 3016/17-5-2002 µε ηίηιν «Γηα ηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε, Θέκαηα Μηζζνινγίνπ θαη άιιεο Γηαηάμεηο». Δηδηθφηεξα,  

εηζεγήζεθαλ κέηξα, φζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία αλψλπκσλ 

εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.  
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7)Σν 2010 ςεθίδνληαη νη Νφκνη 3884/2010 (ΦΔΚ Α΄ 168/24.09.2010) 

«Δλζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 2007/36/ ΔΚ» θαη ν Νφκνο 

3873/2010 «Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2006/46/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο θαη 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη ηεο νδεγίαο 

2007/63/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ απαίηεζε 

γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο απφ αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ». 

 

8.2 Ζ «Λεπθή Βίβινο» 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1999, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εθθξάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο  

γηα ηελ εγθαζίδξπζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ίδξπζε ηελ  

Δπηηξνπή Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα. Ζ Δπηηξνπή Δηαηξηθήο  

Γηαθπβέξλεζεο εηζήγαγε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999 ηε «Λεπθή Βίβιν», κε ηίηιν: 

«Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα: πζηάζεηο γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη  ηνπ  Αληαγσληζηηθνχ  Μεηαζρεκαηηζκνχ  ηεο»,  ππφ  ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ζ έθδνζε απηή, πνπ ήηαλ κε δεζκεπηηθή 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αλαπηχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγήζεθε ζηε βάζε ησλ δηεζλψο απνδεθηψλ 

πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ «Λεπθή Βίβινο» πεξηέρεη 44 ζπζηάζεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζε 7 βαζηθέο θαηεγνξίεο. 

 Οη ελ ιφγσ 7 βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

1)Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ.  

Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηφρσλ.  

1.1 Ωο βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ λννχληαη ηα εμήο:  

1.1.1   Ζ δηαζθάιηζε ησλ κεζφδσλ ηήξεζεο ηνπ κεηνρνινγίνπ.  

1.1.2   Ζ έθδνζε, κεηαβίβαζε θαη πξνλνκηαθή απφθηεζε κεηνρψλ.  

1.1.3  Ζ επαξθήο, έγθπξε θαη έγθαηξε  ελεκέξσζε  γηα  ηελ  ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο.  

1.1.4   Ζ ζπκκεηνρή θαη ςήθνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ.  

1.1.5   Ζ ζπκκεηνρή ζηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο.  
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1.1.6  Ζ επαξθήο εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, κε ηξφπν 

πνπ λα θαηνρπξψλεη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

1.1.7 Σν δηθαίσκα κηαο ςήθνπ γηα θάζε θνηλή  κεηνρή, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο 

ηεο.  

1.2 Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα θαη 

απνδνηηθά ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη λα είλαη επαξθψο, εγθαίξσο θαη 

θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζρεηηθά κε 

ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη, ηα εμήο:  

1.2.1 Σελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ή άιισλ λνκηθψλ θεηκέλσλ 

δηαθπβέξλεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

1.2.2 Σελ έγθξηζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ πξνο δηάζεζε πνζνζηνχ.  

1.2.3 Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ζπγρσλεχζεηο, 

εμαγνξέο  θαη  πσιήζεηο  ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ  Δλεξγεηηθνχ  ηεο επηρείξεζεο.  

1.2.4 Σελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάξηηζε, παξνπζίαζε θαη 

δηαθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ 

θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

1.2.5 Σελ έγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ  ησλ απνδνρψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

1.2.6 Σελ έγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ απνδνρψλ θαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ.  

1.2.7 Σελ έγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη 

ησλ απνδνρψλ ηνπο.  

1.2.8   Σελ πηνζέηεζε κεζφδσλ ζπκβαηψλ πξνο ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ηεο αγνξάο, φζνλ 

αθνξά ηνλ επεξεαζκφ ςήθσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο κεηνρψλ.  

1.3 Οη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά, λα ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη λα είλαη πιήξσο θαη 

εγθαίξσο πιεξνθνξεκέλνη γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο:  

1.3.1 Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα απνθηνχλ επαξθή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 

κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο  
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πλέιεπζεο θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε έγθαηξα γηα ηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ απνθάζεηο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.  

1.3.2  Οη κέηνρνη, εθφζνλ αληηπξνζσπεχνπλ επαξθή αξηζκφ κεηνρψλ, ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε εξσηήζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  

ζπκβνπιίνπ  θαη  λα  πξνηείλνπλ πξνο απηά  δξάζεηο  θαη ελέξγεηεο.  

1.3.3 Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα  λα ςεθίδνπλ απηνπξνζψπσο ή 

δηα αληηπξνζψπνπ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, νη ςήθνη έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ.  

1.4Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ζηνπο κεηφρνπο φηη 

ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηθαηνζχλε θαη δηαθάλεηα:  

1.4.1 Οη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε απφθηεζε επηρεηξεκαηηθνχ ειέγρνπ εηζεγκέλεο   

επηρείξεζεο, θαζψο θαη  ε ζπληέιεζε  αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ (ζπγρσλεχζεηο, 

εμαγνξέο θαη πσιήζεηο ζεκαληηθνχ κέξνπο  ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο), ζα 

πξέπεη λα αλαιχνληαη πιήξσο θαη λα γλσζηνπνηνχληαη, έηζη ψζηε νη επελδπηέο λα 

θαηαλννχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηελ δηαδηθαζία. Σν ηίκεκα ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ 

ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη  απφ  δηαθάλεηα θαη λα  δηαθαλνλίδεηαη  κε φξνπο  θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ.  

1.4.2 Ζ χπαξμε θεθαιαηαθψλ δνκψλ θαη δηαθαλνληζκψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε κεξηθνχο κεηφρνπο λα απνθηνχλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο ζε 

βαζκφ δπζαλάινγν πξνο ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη 

πιήξσο.  

1.4.3 Μεραληζκνί πνπ πεξηνξίδνπλ ή απνηξέπνπλ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζα 

πξέπεη λα πηνζεηνχληαη, κφλν, κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

κεηφρσλ.  

1.5 Οη κέηνρνη, ηδηαίηεξα νη ζεζκηθνί επελδπηέο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη ζηελ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ ςεθνθνξίαο, κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο αγνξάο. Ζ ελζάξξπλζε ρξήζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ςεθνθνξίαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη, επίζεο, ζηελ απμαλφκελε 

δηεζλνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο βάζεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

εζληθά πιαίζηα. Ζ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ ςεθνθνξίαο απφ ηνπο ζεζκηθνχο 

επελδπηέο ζα πξέπεη λα κελ αληηηίζεηαη πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ.  

1.6 Θα πξέπεη λα απνζαξξχλεηαη ε ζεζκνζέηεζε δηθαησκάησλ πνιιαπιήο ςήθνπ 

(multiple voting), αιιά θαη ε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ.  
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1.7 Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο επηρείξεζεο κε ζπλαηλεηηθφ ηξφπν θαη κε 

γλψκνλα ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο.  

2)  Ζ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ.  

Οη  Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ ηζφηηκε  

κεηαρείξηζε φισλ  ησλ  κεηφρσλ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ  κεηνςεθνχλησλ  θαη 

αιινδαπψλ κεηφρσλ. Όινη νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ.  

2.1 Όινη νη κέηνρνη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ίζεο 

κεηαρείξηζεο:  

2.1.1 Γηα θάζε θαηεγνξία, νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

ςήθνπ. Όινη νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο, ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ελέρνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηνρηθψλ ηίηισλ πξηλ 

απφ ηελ αγνξά ηνπο. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζα πξέπεη 

πξψηα λα ππφθεηληαη ζε ςεθνθνξία ησλ κεηφρσλ.  

2.1.2 ε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο δηα αληηπξνζψπνπ, απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ λφκηκν θχξην ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ.  

2.1.3 Οη πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζα πξέπεη λα 

εγγπψληαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πηνζεηεί 

απιέο θαη ρακεινχ θφζηνπο δηαδηθαζίεο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

2.2 Δλέξγεηεο θαη ζπλαιιαγέο βαζηζκέλεο ζηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε θαη ζε 

θαηαρξεζηηθέο θηλήζεηο πξνο ίδηνλ φθεινο ζα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη.  

2.3 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα 

πξέπεη λα ππνρξενχληαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε 

ίδηνλ πιηθφ ζπκθέξνλ ζε ζπλαιιαγέο ή δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε.  

 3) Ο ξφινο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηελ  εηαηξεία  θαη  ησλ  θνξέσλ  κε  

λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξεία.  

Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα  

ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαη φζσλ έρνπλ λφκηκα ζπκθέξνληα πξνο ηελ επηρείξεζε, φπσο  

απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή  

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απηψλ ζηελ δεκηνπξγία πινχηνπ, ζέζεσλ  

εξγαζίαο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ πγηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

3.1 Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη φηη, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα δηθαηψκαηα φζσλ ζπλεξγάδνληαη  θαη έρνπλ λφκηκα ζπκθέξνληα 
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ζηελ επηρείξεζε (εξγαδφκελνη,  πξνκεζεπηέο, θ.ιπ.) πξνζηαηεχνληαη κε λφκν, ηα 

ζπκθέξνληα απηά γίλνληαη ζεβαζηά.  

3.2 ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ λφκηκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ φζσλ ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ επηρείξεζε, ζα  πξέπεη  λα  παξέρεηαη ε  δπλαηφηεηα αμίσζεο απνδεκηψζεσο.  

3.3 Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ επηρείξεζε κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο αγνξάο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ επηρείξεζε.  

3.4 ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ επηρείξεζε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζα πξέπεη  λα  έρνπλ  πξφζβαζε  ζηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

4)  Γηαθάλεηα, γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη έιεγρνο.  

Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ έγθαηξε, πιήξε  

θαη ιεπηνκεξή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα πιηθά δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, ηεο απφδνζεο, ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαζψο θαη ηεο   

δηαθπβέξλεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

4.1 Ζ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε:  

4.1.1 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

4.1.2 Σελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο.  

4.1.3 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε.  

4.1.4 Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεηήκαηα, ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

άιινπο ζπλεξγαδφκελνπο κε ηελ επηρείξεζε.  

4.1.5 Σηο δνκέο θαη πνιηηηθέο δηαθπβέξλεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

4.1.6 Σνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο.  

4.1.7Σε δηελέξγεηα αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ, ζπλαιιαγψλ επί παξαγψγσλ 

πξντφλησλ θαη ζπλαιιαγψλ πςεινχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλφ ηνπο.  

4.2 Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα γλσζηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζην 

πλεχκα ησλ θαλφλσλ  ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο.  

4.3 Οη δίαπινη γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηζφηηκε, έγθαηξε 

θαη ρακεινχ θφζηνπο πξφζβαζε ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ.  
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4.4 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη θαζήθνλ λα παξνπζηάδεη κηα επθξηλή θαη 

αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ζ εηήζηα έθζεζε θαη νη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ κηα ζπλεπή παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθήο  

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη απφ  

ηελ παξνρή επαξθψλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο επηρείξεζεο, ε εηήζηα έθζεζε 

θαη νη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζε θαηαλνεηή κνξθή, πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο  

επελδπηέο  θαη  ηνπο  ζπκβνχινπο  ηνπο,  γηα  ην ζρεκαηηζκφ εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο.  

4.5 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ φηη νη αζθνχληεο εμσηεξηθφ έιεγρν ζηελ επηρείξεζε δελ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ επηρείξεζε, είηε ακέζσο είηε εκκέζσο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ 

εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο.  

4.6 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ φηη νη αζθνχληεο εζσηεξηθφ (αλεμάξηεην) έιεγρν ζηελ επηρείξεζε έρνπλ  

ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή  θαη ιεηηνπξγηθή απηνλνκία, ψζηε λα επηηεινχλ ην έξγν 

ηνπο κε πιεξφηεηα. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ειέγρνληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν.  

4.7 Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε θαζηέξσζε Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε 

νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ 

νπνίσλ ε εμνπζία θαη θαζήθνληα πεξηγξάθνληαη επθξηλψο θαηά ησλ δηνξηζκφ  

ηνπο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ζ επηηξνπή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ:  

4.7.1 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη σο ππνεπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνο ην 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη ελεκεξψλεη ηαθηηθά. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνζαθεληζκέλνπο φξνπο αλαθνξάο, νη νπνίνη ζα πεξηγξάθνπλ 

επαξθψο ηελ ζπκκεηνρή, εμνπζία θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. Οη ζπλαληήζεηο ηνπο ζα  

πξέπεη  λα  γίλνληαη  ζε  ηαθηά  ρξνληθά δηαζηήκαηα, δχν σο ηξεηο θνξέο αλά έηνο.  

4.7.2  Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηε ζχλζεζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ, ηξία κε εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

4.7.3 Θα πξέπεη, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε φισλ ησλ εθθξεκνηήησλ, λα πξνβαίλεη ζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο (αλεμάξηεηνπο) ειεγθηέο  ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
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4.7.4 Θα πξέπεη λα έρεη ηελ εμνπζία λα δηεξεπλά φια ηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο, λα έρεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά 

ηεο, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Ζ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθηά εμσηεξηθέο ζπκβνπιέο θαη, εάλ είλαη 

αλαγθαίν, λα πξνζθαιεί εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

ζπλαληήζεηο ηεο επηηξνπήο.  

4.7.5 Ζ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο 

επηρείξεζεο.  

4.8 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα, ηα 

νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ  άζθεζε  θαηάιιεινπ  θαη  απνδνηηθνχ  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

4.9 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ πξνο ηελ 

επηηξνπή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηεο 

επηρείξεζεο.  

5)  Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

Οη Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηε ζηξαηεγηθή 

θαζνδήγεζε  ηεο  επηρείξεζεο,  ηελ  απνηειεζκαηηθή  παξαθνινχζεζε  ηε  δηνίθεζεο 

(management) απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έλαληη ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ.  

5.1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην φξγαλν πνπ αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

ηα θαζήθνληα ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε επζχλε 

άζθεζεο πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

ην κήλα (αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ θιάδν πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε) θαη λα 

επνπηεχεη επί ζπλερνχο βάζεσο ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε (executive 

management) ηεο επηρείξεζεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα 

απνθηνχλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία, λα ελεξγνχλ κε θαιή πίζηε, κε ηελ  πξνζήθνπζα  

επηκέιεηα  θαη  θξνληίδα  θαη  πξνο  ην  ζπκθέξνλ  ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ.  

5.2 ε πεξίπησζε πνπ νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κεηφρσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο κεηφρνπο ρσξίο δηαθξίζεηο.  

5.3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη εηδηθφηεξα ηελ επζχλε γηα ηα εμήο:  

5.3.1 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

θαηάξηηζε  ηνπ  εηήζηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  θαη  ηνπ  επηρεηξεζηαθνχ  ηεο ζρεδίνπ, ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απνδνηηθφηεηαο ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
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δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ έιεγρν 

κεγάισλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ.  

5.3.2 Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο γεληθήο πνιηηηθήο κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο θαη 

πξνηάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

5.3.3 Σελ επηινγή, ην δηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηελ ηπρφλ αληηθαηάζηαζε θαη δηαδνρή ηνπο.  

5.3.4Σελ αξηηφηεηα ησλ πξνο γλσζηνπνίεζε ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθζεζεο  νξθσηψλ ειεγθηψλ (αλεμάξηεηνπ 

ειέγρνπ), θαη ηελ χπαξμε δηαδηθαζίαο ειέγρνπ  θηλδχλσλ,  νηθνλνκηθνχ  ειέγρνπ,  

θαη ηε ζπκκφξθσζε  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία.  

5.3.5 Σελ παξαθνινχζεζε θαη  δηεπζέηεζε ηπρφλ ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ  

κεηαμχ  ησλ  δηεπζπληηθψλ  ζηειερψλ,  ησλ  κειψλ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ θαθνδηαρείξηζεο ζηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνχ ή ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

5.3.6 Σελ αλαθνξά ησλ πεπξαγκέλσλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.  

5.4 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο, νη 

νπνίεο δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

ησλ απνθάζεψλ ηνπ.  

5.5 Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ν δηαρσξηζκφο επζπλψλ ζηα αλψηαηα θιηκάθηα ηεο 

επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή εμνπζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ λα ειέγρεη  ηελ  ιεηηνπξγία ηνπ, πξνθαλψο απνδπλακψλεηαη φηαλ ην  ίδην 

πξφζσπν παξάιιεια αζθεί θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο 

επηρείξεζεο.  

5.6 Δίλαη θαιή πξαθηηθή ε πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνηειείηαη 

απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αλεμάξηεηε θξίζε θαηά ην κέγηζην 

βαζκφ.  

5.7 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

ζπιινγηθήο επζχλεο θαη θακία θαηεγνξία κειψλ δε  ζα  πξέπεη  λα δηαθνξνπνηείηαη σο 

πξνο ηελ εμνπζία ή επζχλε απφ θάπνηα άιιε.  

5.8 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ  ζπλαιιαγψλ (ζπγρσλεχζεηο,  εμαγνξέο, ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο).  
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5.9 Θα πξέπεη λα ζεζπηζηεί δηαδηθαζία ηπρφλ παξνρήο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζπκβνπιψλ απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Σα έμνδα γηα ηελ ιήςε απηψλ ησλ ζπκβνιψλ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη απφ ηελ επηρείξεζε.  

5.10 Θα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ ζα εγγπψληαη ζε 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έγθαηξε, πιήξε θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

5.11 Γηα ιφγνπο επειημίαο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεσο απνθάζεσλ πξνηείλεηαη ν κέγηζηνο 

αξηζκφο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα είλαη δεθαηξία (13).  

5.12 Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα 

ηνπο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην, έρνληαο σο γλψκνλα ην απνθιεηζηηθφ ζπκθέξνλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ.  

5.13 Ζ δνκή θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα  

εγγπψληαη ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ  πνπ  επηηξέπνπλ  ηελ  κέγηζηε απνδνηηθφηεηα  

ηεο  επηρείξεζεο. Σν  εθάζηνηε  ηζρχνλ  ζχζηεκα  εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη 

λα απνζαξξχλεη ηελ ρξήζε κεραληζκψλ απνηξνπήο ησλ  δηαδηθαζηψλ  ζπγρσλεχζεσλ  

θαη εμαγνξψλ. Ζ ηπρφλ ρξήζε ηέηνησλ κεραληζκψλ ή ζπζηεκάησλ ζα γίλεηαη 

πάληνηε κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ.  

5.14 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

6)  Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

6.1 Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ 

αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ  

απφδνζή  ηεο,  ην  Δλεξγεηηθφ  ηεο θαη ην  δηνξηζκφ  βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ  ζηειερψλ.   

Οη ακνηβέο ησλ  κε εθηειεζηηθψλ  κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ζα  πξέπεη  λα  

είλαη αλάινγεο  κε  ηνλ  ρξφλν  πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ακνηβή κπνξεί λα ιακβάλεη ηελ 

κνξθή απφθηεζεο ηδίσλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, νη ακνηβέο ησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηε κνξθή 

ζπκκεηνρήο ζην αζθαιηζηηθφ/ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. Σν 

ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ρσξηζηά, αλαιπηηθά θαη αηηηνινγεκέλα ζηηο Δηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  
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6.2 Οξηζκέλα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ  

πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη λα κε δηαηεξνχλ θακία 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή άιιε εκπνξηθή ζρέζε κε  ηελ επηρείξεζε, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ηνπο. Οη νπνηεζδήπνηε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ εηαηξεία ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο ηνπο.  

6.3 Ζ αλεμαξηεζία ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θξίλεηαη σο επαξθήο, εθφζνλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα γηα ην θάζε κέινο:  

6.3.1 Γελ είλαη εθηειεζηηθφ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, νχηε ήηαλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

6.3.2 Γελ έρεη ζπγγέλεηα κε άιια  εθηειεζηηθά  κέιε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

6.3.3 Γελ είλαη ηαπηφρξνλα κέινο ηεο νκάδαο κεηφρσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, δελ έρεη επηιεγεί σο ππνςήθηνο 

απφ απηνχο νχηε έρεη δνζνιεςίεο κε απηνχο.  

6.3.4 Γελ έρεη άιιε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, ε νπνία απφ ηελ θχζε ηεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δελ είλαη πξνκεζεπηήο 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πνπ απφ ηε θχζε ηνπο επεξεάδνπλ ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ηνπ, 

νχηε είλαη κέινο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζχκβνπινο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Οη 

νπνηεζδήπνηε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ εηαηξεία  ζα  πξέπεη  λα  πεξηνξίδνληαη  ζε  

ζέκαηα  πνπ  αθνξνχλ  ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο ηνπ.  

6.4 Πξνηείλεηαη σο θαιή πξαθηηθή ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ λα κελ εθιέγνληαη γηα πνιιέο ζεηείεο.  

7)  Σα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

7.1 Δίλαη θαιή πξαθηηθή ζχλδεζε ηεο ακνηβήο ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ κε ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ ελ γέλεη απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη θαιή  

πξαθηηθή ε δεκνζηνπνίεζε  ηνπ  ζπλνιηθνχ  πνζνχ  ησλ  ακνηβψλ  ησλ εθηειεζηηθψλ   

δηεπζπληψλ, αλαιπηηθά θαη αηηηνινγεκέλα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Δίλαη θαιή πξαθηηθή ε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ  ακνηβψλ  

βάζεη  ηνπ νπνίνπ  ζα  θαζνξίδνληαη  νη  ακνηβέο  ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

7.2 Ζ ακνηβή ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ 

επηηξνπή ειέγρνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ  κεηφρσλ 



«Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Εταιρική Διακυβέρνηςη» Μπαμπάτςικου Ευαγγελία 
 

149 
 

θαη ε ζχλζεζή ηεο ζα αλαθνηλψλεηαη ζηελ εηήζηα (Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε) ηεο 

επηρείξεζεο.  

7.3 Δίλαη θαιή πξαθηηθή ν δηνξηζκφο δηεπζχλνληνο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ σο 

κέινπο εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

 Οη θχξηνη θαη ζπκπιεξσκαηηθνί Νφκνη, πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε, παξαηίζεληαη εθηελψο ζην Παξάξηεκα ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
 

Ο ΡΟΛΟ ΠΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΑΣΗΕΔΗ Ο ΔΩΣΔΡΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

9.1 Ο Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Έρνληαο σο γλψκνλα ηε βηβιηνγξαθία, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν  Δζσηεξηθφο  Έιεγρνο  

αλαθέξεηαη γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία, φρη κφλν ηεο χπαξμεο ηεο επηηξνπήο, αιιά θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο απηήο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, απηή 

εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή απνθιεηζηηθά κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πεξηζζφηεξν, πεξηθιείεηαη ζηελ αλεμαξηεζία ηεο επηηξνπήο. ηε βηβιηνγξαθία, 

επίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Παξνπζηάδεηαη ζαλ ηελ ππεξεζία πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ, θαζψο ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία 

πεξηθιείνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη βέιηηζηεο αξρέο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, είλαη απηφο πνπ δηαδξακαηίδεη έλα απφ 

ηνπο πην ζπνπδαίνπο ξφινπο ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Οη αξρέο απηέο δηαζθαιίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ. Ζ δηαθάλεηα, ε ζπλέπεηα θαη ε 

ινγνδνζία είλαη ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ν νπνίνο αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξάμε, 

επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη απνθιίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 

πξνηείλεη πξνζαξκνγέο. Μέζα ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ελππάξρεη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο, κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο εηαηξείαο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  
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Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία 

ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο. Ο Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο δηαζθαιίδεη ηε Γηνίθεζε, ζρεηηθά κε ην φηη θάζε ηη ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη θαη εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγίεο, θαιχπηνληαο φιν ην πιάηνο ηεο εηαηξείαο, θαζψο άπηεηαη φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Ζ ζεκαζία πνπ πξνζδίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζηελ χπαξμε ηεο  

Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαίλεηαη θαη απφ ηνπ θψδηθεο γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε φιεο ηηο ρψξεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ρψξεο ηεξνχλ ηνλ 

θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πηνζεηνχλ αληίζηνηρα θαη ζηελ πιεηνςεθία 

απηψλ γίλεηαη αλαθνξά ζην φηη νη εηαηξείεο πξέπεη λα ζεζπίζνπλ Δπηηξνπή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ ζα απαξηίδεηαη, θαηά πιεηνςεθία, απφ κε εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ηε Λεπθή Βίβιν ηεο επηηξνπήο γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα  

ηνλίδνληαη ηα εμήο: 

1) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνο ηε Γεληθή  

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηη, νη αζθνχληεο εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ επηρείξεζε έρνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνλνκία, ψζηε λα επηηεινχλ ην έξγν ηνπο κε 

πιεξφηεηα.  

2) Θα πξέπεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα, 

ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

3) Δλζαξξχλεηαη ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπο, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ 

κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ νπνίσλ ε εμνπζία θαη ηα 

θαζήθνληα πεξηγξάθνληαη επθξηλψο θαηά ησλ δηνξηζκφ ηνπο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

ην Νφκν 3016/2002, γηα ηα εηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο ηνπο αμίεο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, θαζνξίδεηαη ε 

νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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9.2 Ζ δπλακηθή ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

Μηα  απνηειεζκαηηθή,  ηθαλή,  θαιά  ζηειερσκέλε  θαη  ζηξαηεγηθά  ηνπνζεηεκέλε  

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη έλα απφ ηα πην πνιχηηκα  

εξγαιεία, πνπ ζα παξέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηα επξέσο θάζκαηνο 

επηβεβαίσζε, ζηελ αλάγθε γηα αλαγλψξηζε θαη έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζα απνηειεί παξάγνληα εθεζπραζκνχ γηα ηνπο κεηφρνπο, ηνπο 

επελδπηέο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέιε.  

Οη πξνθιήζεηο  πνπ  αληηκεησπίδνπλ  ηα  Γηνηθεηηθά  πκβνχιηα  ζηα  πιαίζηα  

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη πνηθίιεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο παξαηίζεληαη 

παξαθάησ:  

1)Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ. 

Οη  ζχγρξνλεο  επηρεηξήζεηο  αληηκεησπίδνπλ  πνιινχο  θηλδχλνπο  αλάινγα  κε  ην 

αληηθείκελν  εξγαζηψλ  ηνπο  θαη  αλάινγα  κε  ην  πεξηβάιινλ  ζην  νπνίν  δξνπλ.  Οη 

θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο, επηηνθηαθνί, πηζησηηθνί θίλδπλνη, 

ιεηηνπξγηθνί, θίλδπλνη αγνξάο, λνκηθνί θαη ζεζκηθνί, θήκεο θαη πειαηείαο, θίλδπλνη 

πνπ πάληα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν δξάζεο ηεο εηαηξείαο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο δε ζεσξνχληαη πιένλ ε κφληκε απεηιή ηνπο, αιιά ν παξάγνληαο 

επηηπρίαο. Παξφια απηά, νη θίλδπλνη απφ ηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ 

ηαρχηεηα θαη ην εχξνο ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ, είλαη απξνζδφθεηνη θαη κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

κεηαηξαπνχλ ζε αλεμέιεγθηεο απεηιέο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη πνπ ππάξρνπλ θίλδπλνη θαη ηη θάλεη ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε απνηειεζκαηηθή, 

ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθήο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία ξνήο πιεξνθνξηψλ, θαζψο  θαη  έλα  νηθνλνκηθφ  ζχζηεκα  πξνζηαζίαο  

απφ  ηνπο  θηλδχλνπο.  Μηα  θαιή ζηξαηεγηθή  θηλδχλσλ  θαη  κηα  θαιά  ζρεδηαζκέλε  

ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Υσξίο δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πνπ λα εμνπδεηεξψλεη φιεο ηηο απεηιέο, 

είλαη ζίγνπξν φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα είραλ απνηχρεη.  
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Έλα απνηειεζκαηηθφ «χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» είλαη ν ζπλδεηηθφο 

θξίθνο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εκπνδίζνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Έηζη, ε θαιή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη 

ζπλψλπκε κε ηνλ θαιφ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα δχν απηά είλαη 

αδηαρψξηζηα.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο έρεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμεη, βνεζψληαο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη  ηε  Γηνίθεζε  ηεο  επηρείξεζεο  ζηνλ  πξνζδηνξηζκφ  ησλ  

θηλδχλσλ, αμηνινγψληαο ηα πζηήκαηα Διέγρνπ θαη  παξέρνληαο  ζπκβνπιέο πνπ  ζα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ αληίθηππν θηλδχλσλ κε έλα απνδεθηφ θφζηνο.  

2)Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη ζπκπεξηθνξά. 

Ζ αληηδενληνινγηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαηαζηξέθεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Ζ πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη είλαη απαξαίηεηε, γηα απηφ θαη θαζηεξψλεηαη κηα πεξηεθηηθή ζηξαηεγηθή 

πνπ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

Α)Έλαλ Δηαηξηθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο. 

Β)Απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα θνηλνπνηνχληαη νη ζηφρνη, ην φξακα θαη 

νη πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Γ)Γπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηξφπνπο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο 

ιεηηνπξγνχο θαη ηα ζηειέρε ζε φια ηα επίπεδα. 

Γ)αθή ινγνδνζία ζε θάζε επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. 

Ο  Δζσηεξηθφο  Έιεγρνο,  ζην  ζεκείν  απηφ,  παξέρεη  κνλαδηθή  επηβεβαίσζε  

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πθηζηάκελε ινγνδνζία θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ.  

3)Έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα ζηνηρεία  κέηξεζεο ηεο απφδνζεο είλαη, ζπλήζσο, 

αθαηάιιεια ή αλεπαξθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Καη απηφ 

γηαηί ζπάληα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, είλαη 

ηκεκαηνπνηεκέλα ή απνζπαζκαηηθά θαη έρνπλ σο βάζε αθαηάιιεια ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη θησρά ζηνηρεία αλαθνξάο.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο βξίζθεηαη, ίζσο, ζηελ ηδαληθή ζέζε γηα λα πξνζθέξεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζσζηφ έιεγρν ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ νξηδφληηα επηζθφπεζε είλαη έλα απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μηα πξνζέγγηζε, 
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ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ θέξλνπλ ην απνηέιεζκα παξά ζηηο 

νξγαλσκέλεο ιεηηνπξγίεο.  

4)Δθζέζεηο θαη αλαθνξέο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Μηα πιήξσο αλεπηπγκέλε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πνιχηηκεο ππεξεζίεο  ζηελ  ππνρξέσζε  πνιιψλ  επηρεηξήζεσλ  λα  θάλνπλ  δεκφζηεο 

αλαθνηλψζεηο γηα ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Υσξίο ηελ βνήζεηα κηαο θαιά ζηειερσκέλεο θαη κε πξνζφληα 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο πσο ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ γηα 

πεξηεθηηθέο εθζέζεηο, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ.  

5)πλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ, κφλν, θάπνηα παξαδείγκαηα πεξηνρψλ πνπ ν 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κπνξεί λα έρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Μεξηθέο 

απφ απηέο είλαη εμσηεξηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα είλαη δεδνκέλεο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη λα έρνπλ  ηελ  πιήξε  ππνζηήξημε  ηεο  Γηνίθεζεο  θαη  ηεο Δπηηξνπήο  

Διέγρνπ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη είλαη :  

1)Έλα θαηάιιειν κείγκα ζηειέρσζεο θαη ηθαλνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

2)Ξεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  εγθεθξηκέλν  θαηαζηαηηθφ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

3)Οξγαλσηηθή ζέζε αλάινγε κε ην ξφιν ηνπ. 

4)Απνπζία πεξηνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο. 

Μεξηθέο  άιιεο  ζπλζήθεο  είλαη  εζσηεξηθέο,  δειαδή  έρνπλ  ζρέζε  κε  ηνλ  

ίδην  ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, φπσο έλαο Κψδηθαο Γενληνινγίαο, ιεηηνπξγία κε βάζε 

πεξηεθηηθά Δπαγγεικαηηθά  Πξφηππα  θαη  ην  ζσζηφ  επίπεδν  ηθαλνηήησλ  

πηζηνπνηεκέλν  απφ αμηφπηζηνπο θνξείο. Όιεο νη εζσηεξηθέο ζπληζηακέλεο, πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, έρνπλ αλαθεξζεί θαη επεμεγεζεί αλαιπηηθά ζε 

αληίζηνηρα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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9.3 ύλδεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε Γηαρείξηζε Κηλδύλωλ θαη  

Γηαρείξηζε πζηεκάηωλ Διέγρνπ  

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έρεη αλαθεξζεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο 

αληηθείκελφ ηνπ ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο   

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Οη ηξεηο απηέο έλλνηεο (δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε) ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε ζχλδεζε απηή 

απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

Σχήμα 9.3  

 

Κψδηθεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Δπηρεηξεζηαθέο Γνκέο 

 

Κνηλνπνίεζε Απνηειεζκάησλ 

      

                 Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ                                 Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Διέγρνπ 

 

Δπηρεηξεζηαθέο ηξαηεγηθέο θαη Δπίβιεςε 

 

Αλαιχνληαο θάζε κέξνο ηνπ ζρήκαηνο: 

 

Κψδηθεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο θψδηθεο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο κεγάιεο, θπξίσο, εηαηξείεο. 

 

Δπηρεηξεζηαθέο Γνκέο 

Πξφθεηηαη γηα εθείλεο ηηο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηνπο θψδηθεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ 

Πλαίσιο 

Συστημάτων 

Εσωτερικοφ 

Ελέγχου 
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Με ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, αλαθνξέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηνπο θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηηο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ.  

 

Πιαίζην   πζηεκάησλ   Δζσηεξηθνχ   Διέγρνπ 

Κάζε κεγάινο νξγαληζκφο-επηρείξεζε νθείιεη λα έρεη έλα γεληθεπκέλν πιαίζην 

ειέγρνπ, πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο  ειεγθηηθνχο  ζηφρνπο  θαη  ηηο ειεγθηηθέο  πξαθηηθέο, 

ην νπνίν ζα παξέρεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ην πσο ζα ζρεηίδνληαη θαη ζα 

επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο θαη ην πσο ζα δηακνξθψλνληαη νη 

επηρεηξεζηαθέο δνκέο θαη νη δηαδηθαζίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

Σν πιαίζην ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο γηα  

αλαγλψξηζε,  αμηνιφγεζε  θαη  δηαρείξηζε  ησλ  θηλδχλσλ  πνπ απεηινχλ ηελ επίηεπμε 

ηεο απνζηνιήο θαη ηελ βησζηκφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Διέγρνπ 

Μηα επηρείξεζε, έρνληαο αμηνινγήζεη ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο, πξέπεη λα ηνπο 

δηαρεηξηζηεί κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Βαζηθφ   

ζπζηαηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ απνζθνπνχλ  ζηνλ  

πεξηνξηζκφ  ησλ  κε  απνδεθηψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ.  

 

Δπηρεηξεζηαθέο ηξαηεγηθέο θαη Δπίβιεςε  

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ε εμαζθάιηζε φηη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ  

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε κηα ζπλνιηθή  

ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.  

Λακβάλνληαο  ππφςε  φια ηα πξναλαθεξζέληα,  γίλεηαη  αληηιεπηφ,  φηη  ε   

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη κηα νκπξέια, πνπ νξίδεη ην κνληέιν-πιαίζην ειέγρνπ 

θαη αλαθνξψλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ  

θηλδχλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί ην ζχζηεκα κε ην νπνίν νη εηαηξείεο 

παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη, θαη ζηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε θαη 

αληαγσληζηηθή θνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε ζπκκεηνρή αλεμάξηεησλ θαη  

κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζε απηφ, ε θάιπςε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ε 

ζεζκνζέηεζε νξζήο επηηξνπήο ειέγρνπ, θαζψο θαη ε χπαξμε αμηνπηζηίαο ζρεηηθά κε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ νξηζκέλα βαζηθά ζέκαηα, κε ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα αζρνινχληαη, ελδειερψο, νη εηαηξείεο.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί ην κέζν πνπ πξνζηαηεχεη ηελ πεξηνπζία ηεο 

επηρείξεζεο θαη δηαθπιάηηεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο, κέζσ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

θαλφλσλ πνπ ζέηεη ε Γηνίθεζε.  

Γηακνξθψλνληαο, νξγαλψλνληαο θαη πηνζεηψληαο έλαλ πγηή θαη εχξσζην 

εζσηεξηθφ έιεγρν, ζηα πιαίζηα χπαξμεο θαηάιιειεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε αμηνπηζηία, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζηξαηεγηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα απηέο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο θαη επαξθψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θαη 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, θαζψο θαη νη 

πξνζσπηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο, ζε ζέκαηα πνπ εκθαλίδνπλ αδπλακίεο.  

 

10.2 Γήιωζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

χκθσλα κε ην λφκν 3873/2010  νη Α.Δ., ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο 

αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ππνρξενχληαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Ζ δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηψξα ππνρξεσηηθή ζηελ εηήζηα 

έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο, ηηο πξαθηηθέο απηήο γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θ.ιπ. 

Σα αλσηέξσ πξνυπνζέηνπλ φηη ε εηαηξεία έρεη κε θάπνην ηξφπν 

θσδηθνπνηήζεη θαη ήδε εθαξκφδεη ηηο απαηηνχκελεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα αθνχ ε ππνρξέσζε γηα δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

έρεη ήδε πξνβιεθζεί απφ ην Νφκν 3873/2010. 

Ζ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα δειψλεη αλ έρεη ζπληαρζεί 

δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη αλ απηή πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

 

 

10.1 Κώδηθαο Ζζηθήο θαη Δπαγγεικαηηθή Γενληνινγία 

 

ρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

θαηαιακβάλνπλ θπξίαξρε ζέζε. Παξφια απηά, είλαη γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιαδηθφ ρψξν θηλνχληαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο, 

ιακβάλνληαο ππφ φςε δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο. Απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηηο 

ιεγφκελεο «κεγάιεο» εηαηξείεο ή νκίινπο εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο 

παξάδεηγκα θαη ελζηεξλίδνληαη ηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε απζηεξψλ θσδίθσλ 

εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπνζεηνχληαη νη ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο αληηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο σο δεηήκαηα 

ειαρίζηεο ζεκαζίαο θαη ζπνπδαηφηεηαο. 

Πξννπηηθέο βειηίσζε:  

ην ελ ιφγσ δήηεκα πξνηείλεηαη ε έθδνζε νδεγηψλ, απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο (π.ρ. 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο) ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή θσδίθσλ 

δενληνινγίαο απφ θάζε εηζεγκέλε εηαηξεία ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, φπνπ ζα 

εκπεξηέρνληαη φινη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ζπλαλαζηξνθέο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξείαο, κε 
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ηαπηφρξνλε ππνγξαθή φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ ελ ιφγσ θψδηθα θαη ζπκθσλνχλ κε 

ηελ πηνζέηεζε θαη ηήξεζε απηνχ.  

 

 

10.3 πζηήκαηα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Σν είδνο θαη ε αλάπηπμε πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηηο δηάθνξεο 

εηαηξείεο δηαθέξεη θαη εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην λνκηθφ 

(λνκνζεηηθφ) πιαίζην ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία, ε νξγαλσηηθή δνκή 

πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ε ελζηέξληζε απφ κέξνπο ηεο θαλφλσλ, πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ζρεηηθά κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Παξάιιεια, ζεκαληηθνί 

δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο νη επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί εγθεθξηκέλσλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ–ινγηζηψλ, ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θ.ά., έρνπλ ζπκβάιιεη κε ηελ δεκνζίεπζε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

ε θάζε εηαηξεία, ηελ επζχλε θαηαιιειφηεηαο, επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θέξεη ε 

Γηνίθεζε. Ζ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζηελ 

εηαηξεία, θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ απηφ ιακβάλεη 

απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηε ζέιεζε γηα πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απηνχ, κέζσ ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, αιιά θαη θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο ζηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ο ζθνπφο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα θαιχπηεη ηνπο ζεκειηψδεηο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο 

ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ επίηεπμε νξζνχο θαη πγηνχο ιεηηνπξγίαο απηήο θαη ηεο 

απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξέο. 

Πξννπηηθέο βειηίσζεο 

ην ελ ιφγσ ζέκα θαη κε βάζε αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζπλνςίδνληαη ηα 

παξαθάησ. 

10.3.1 Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, 

θαη΄ειάρηζην, ηα εμήο: 

1) Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 
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2) Αλαγλψξηζε ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηηο απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο Νφκνπο πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

3) χλζεζε θαη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4) Πεξηγξαθή αξκνδηνηήησλ ησλ Αλεμάξηεησλ θαη κε Δθηειεζηηθψλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

5) Πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ αλά δηεχζπλζε, ηκήκα ή ππεξεζία ηεο 

εηαηξείαο. 

6) Πεξηγξαθέο ζέζεσλ αλψηαησλ θαη αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ. 

7) Καζνξηζκφο Ακνηβψλ κε Δθηειεζηηθψλ ή θαη Αλεμάξηεησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

10.3.2 Ο ξφινο ησλ δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

επηζθφπεζε ησλ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηα 

παξαθάησ: 

1) Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, σο πξνο 

ηελ απνζηνιή, ηελ νξγάλσζε, ηε ζηειέρσζε θαη ηε κέζνδν 

θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ηεο, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηε αχμεζε ηεο θάιπςεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θαη ινηπψλ θηλδχλσλ, απφ ειεγθηηθήο άπνςεο. 

2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηνλ ειεγθηηθφ 

ηεο ξφιν, κε ζηφρν ηεο ηελ πξφιεςε αξλεηηθψλ γεγνλφησλ θαη φρη 

ηφζν ηελ θαηαζηνιή, θαζψο είλαη ππεχζπλε λα δηαθπιάμεη ην 

επελδπηηθφ θνηλφ απφ ηπρφλ ελέξγεηεο πνπ δε δηαζθαιίδνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ.  

 

 

10.4 Καζηέξωζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζε όιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 

 

Ζ έλλνηα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δελ είλαη γλσζηή ζε πνιινχο θιάδνπο 

επηρεηξήζεσλ, ελψ νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ πηνζέηεζε απηήο, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο απέρνπλ απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηήο 
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ηεο παξαηήξεζεο απνηειεί ην γεγνλφο ηεο ζηειέρσζεο απηήο, απφ εθηειεζηηθά αληί 

γηα κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Πξννπηηθέο βειηίσζεο  

ην ελ ιφγσ ζέκα, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα παξαθάησ: 

10.4.1 Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζα πξέπεη λα επηβάιιεη, ζε φιεο ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ επηηξνπψλ ειέγρνπ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη ε 

ελδπλάκσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, κε θαηαθιείδα ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία εληφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

10.4.2 Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλνο ζε ζρεηηθφ θαηαζηαηηθφ, ιακβάλνληαο ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1. Ο Νόκνο ππ 'αξηζκόλ 3016/2002 πεξί «Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» 

 

«Γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 

110 / 17.05.2002) 

 

(Άξζξα 1 - 11) 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. 

 

ΔΗ∆ΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ 

ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΗΖΓΜΔΝΔ 

ΜΔΣΟΥΔ 'Ζ ΑΛΛΔ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΣΟΤ Δ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΖ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ  

 ΣΖΝ ΔΛΛΑ∆Α. 

 

Άξζξν 1 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Οη  δηαηάμεηο  ηνπ  παξφληνο  θεθαιαίνπ  εθαξκφδνληαη  ζηηο  αλψλπκεο  εηαηξίεο  

πνπ  εηζάγνπλ  ή  έρνπλ εηζαγάγεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη, εθαξκφδνληαη, εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ.  

 

Α. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Άξζξν 2 

Τπνρξεψζεηο. Καζήθνληα. 

1. Πξψηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(∆..) θάζε εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά εηαηξίαο είλαη ε 

δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο 

θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.  
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2. Σα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ 

αλαηεζεί απφ ην ∆.. αξκνδηφηεηεο ηνπ απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ίδηα 

ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο.  

 

3. Σα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί 

αξκνδηφηεηεο ηνπ νθείινπλ έγθαηξα λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληα ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ µε απηψλ ηεο εηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ µε απηήλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, πνπ 

αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη' έηνο ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο µε ηηο ζπλδεδεκέλεο µε απηήλ επηρεηξήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ έθζεζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο.  

 

Άξζξν 3 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά θαη µε εθηειεζηηθά µέιε. 

Δθηειεζηηθά µέιε ζεσξνχληαη απηά πνπ αζρνινχληαη µε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ελψ µε εθηειεζηηθά ηα επηθνξηηζκέλα µε ηελ πξναγσγή 

φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ µειψλ. Αλ πξνθχςεη θιάζκα, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επφκελν 

αθέξαην αξηζκφ. Μεηαμχ ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν 

ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα µέιε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ 

χπαξμε αλεμαξηήησλ µειψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

νξίδνληαη ξεηά θαη ζπκκεηέρνπλ σο µέιε εθπξφζσπνη ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ.  

 

2. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απηήο θαη ηε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ηεο εηαηξίαο απνθαζίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην.  
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Άξζξν 4 

Αλεμάξηεηα µε εθηειεζηηθά µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

1. Σα αλεμάξηεηα µε εθηειεζηηθά µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  πξέπεη λα µελ 

είλαη κέηνρνη θαη λα µελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο µε ηελ εηαηξία ή µε ζπλδεδεκέλα 

µε απηή πξφζσπα. ρέζε εμάξηεζεο ππάξρεη φηαλ µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ:  

 

α.  δηαηεξεί  επηρεηξεκαηηθή  ή άιιε  επαγγεικαηηθή  ζρέζε µε  ηελ  εηαηξία ή µε  

ζπλδεδεκέλε  µε  απηή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, ε νπνία ζρέζε απφ ηε θχζε ηεο επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα, φηαλ ηδίσο είλαη ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο ή πειάηεο ηεο  

εηαηξείαο. 

 

β. Δίλαη πξφεδξνο ηνπ ∆.. ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη εάλ έρεη 

ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο ή είλαη εθηειεζηηθφ µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε 

ζπλδεδεκέλε µε ηελ εηαηξία επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 ή δηαηεξεί ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο µε ηελ 

εηαηξία ή ηηο ζπλδεδεκέλεο µε απηήλ επηρεηξήζεηο. 

 

γ.  Έρεη  ζπγγέλεηα κέρξη  δεχηεξνπ  βαζκνχ  ή  είλαη  ζχδπγνο  εθηειεζηηθνχ µέινπο  

ηνπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ή  δηεπζπληηθνχ  ζηειέρνπο  ή κεηφρνπ ηνπ  

ζπγθεληξψλεη  ηελ Πιεηνςεθία  ηνπ  κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ή 

ζπλδεδεκέλεο µε απηήλ επηρείξεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

δ. Έρεη δηνξηζηεί ζχκθσλα µε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

 

2. Σα αλεμάξηεηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, ν 

θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, αλαθνξέο θαη μερσξηζηέο εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 

εηαηξίαο, εθφζνλ θξίλνπλ ηνχην αλαγθαίν.  
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3. Ζ εηαηξία, κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ ∆.. 

ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ 

εμέιεμε ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ. ην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαζνξίδεηαη 

ε ηδηφηεηα ηνπ θάζε µέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθνχ, µε 

εθηειεζηηθνχ θαη αλεμάξηεηνπ µε εθηειεζηηθνχ.  

 

Άξζξν 5 

Ακνηβή ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ 

Ζ ακνηβή θαη νη ηπρφλ ινηπέο απνδεκηψζεηο ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα µε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 θαη είλαη 

αλάινγεο µε ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζχκθσλα µε ην λφκν απηφλ.  

Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζε ρσξηζηή θαηεγνξία ζην πξνζάξηεκα 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Β. Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο  

 

Άξζξν 6 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 

1.   Πξνθεηκέλνπ κία   εηαηξία   λα   εηζαγάγεη  κεηνρέο   ή   άιιεο   θηλεηέο   

αμίεο ηεο ζε  νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

πεξί εηζαγσγήο πξέπεη λα δηαζέηεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαηαξηίδεηαη µε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο.  

 

2. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

πεξηιακβάλεη:  

 

α. Σε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη µε ηε δηνίθεζε. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη 

Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ.  
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β. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη µε εθηειεζηηθψλ 

µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

γ. Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο.  

 

δ.  Σηο  δηαδηθαζίεο  παξαθνινχζεζεο  ησλ  ζπλαιιαγψλ  ησλ  µειψλ  ηνπ  

δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ,  ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ, 

εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο µε ηελ εηαηξεία, θαηέρνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ζε 

θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, εθφζνλ απηέο είλαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ εηαηξία.  

 

ε.  Σηο  δηαδηθαζίεο  πξναλαγγειίαο  θαη  δεκφζηαο  γλσζηνπνίεζεο  ζεκαληηθψλ  

ζπλαιιαγψλ  θαη  άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη µε ηελ εηαηξία, θαζψο θαη µε βαζηθνχο πειάηεο ή 

πξνκεζεπηέο ηεο.  

 

ζη. Σνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσζηνπνίεζή ηνπο 

ζηα φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο.  

 

Άξζξν 7 

Οξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

1. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ   θηλεηψλ  αμηψλ   ζε   νξγαλσκέλε  

ρξεκαηηζηεξηαθή   αγνξά.  Ζ   δηελέξγεηα   εζσηεξηθνχ   ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη  

απφ εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξίαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

θπζηθφ πξφζσπν πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.  
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2. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη 

αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά  ζε  θακία  άιιε  ππεξεζηαθή κνλάδα  

ηεο  εηαηξίαο  θαη  επνπηεχνληαη  απφ  έλα  έσο  ηξία µε εθηειεζηηθά µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

3. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο. Γε 

κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελ 

ελεξγεία δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ 

βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ 

νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή 

απηήλ.  

 

4.  Καηά  ηελ  άζθεζε  ησλ  θαζεθφλησλ  ηνπο  νη  εζσηεξηθνί  ειεγθηέο  

δηθαηνχληαη  λα  ιάβνπλ  γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Σα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ µε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. Ζ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα απαξαίηεηα κέζα 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 

Άξζξν 8 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

 

α. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο.  

 

β. Αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ 
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δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο µε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, ηηο νπνίεο 

δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

γ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο µηα θνξά 

ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην  γηα ην  δηελεξγνχκελν  απφ 

απηνχο  έιεγρν  θαη  λα  παξίζηαληαη  θαηά  ηηο  γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ.  

 

δ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ∆.. ηεο εηαηξείαο, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, ζπλεξγάδνληαη 

µε απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ µε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, 

ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ.  

 

Άξζξν 9 

Απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ µε θαηαβνιή κεηξεηψλ.  

 Απνθιίζεηο ζηε ρξήζε αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 

1.  ε  πεξίπησζε  αχμεζεο  ηνπ  κεηνρηθνχ  θεθαιαίνπ  εηαηξίαο µε  θαηαβνιή 

κεηξεηψλ,  ην  δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο ππνβάιιεη ζηε γεληθή ηεο 

ζπλέιεπζε έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο εηαηξίαο, ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, 

θαζψο θαη απνινγηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε αχμεζε, εθφζνλ έρεη παξέιζεη απφ ηελ αχμεζε απηή ρξφλνο 

κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ εηψλ. ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζψο θαη ην πιήξεο πεξηερφκελν ηεο 

έθζεζεο.  

 

2. Δάλ ε απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 παξ.1 ηνπ Κ. Ν. 

2190/1920, φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

3.  εκαληηθέο  απνθιίζεηο  ζηε  ρξήζε  ησλ  αληιεζέλησλ  θεθαιαίσλ  απφ  απηή  

πνπ  πξνβιέπεηαη  ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα µε  ηηο  παξαγξάθνπο 1  θαη 2  

ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ, κπνξνχλ  λα  απνθαζηζηνχλ  απφ  ην  δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 
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ηεο εηαηξίαο µε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ µειψλ ηνπ θαη έγθξηζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο πνπ ζπγθαιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. Ζ ξχζκηζε απηή δελ αθνξά 

απνθιίζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ πξν ηεο ηζρχνο ηεο.  

Ζ απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ρσξίο λα αίξνληαη άιιεο 

ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

Άξζξν 10 

πλέπεηεο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

ε φπνηνλ αζθεί αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δελ ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 3 έσο 8 θαη 11 ηνπ παξφληνο, ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηνχην, επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2836/2000, φπσο ηζρχεη. Σν 

θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ ζίγεηαη αλ ε ζχλζεζή ηνπ 

δελ είλαη ζχκθσλε µε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 4 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 11 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Δηαηξίεο πνπ έρνπλ ήδε εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4, 6 έσο 8 ηνπ 

παξφληνο ην αξγφηεξν κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

Δηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο εηζαγσγήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

εθθξεκνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4, 6 έσο 8 ηνπ παξφληνο κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.  
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2. Οδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ 3429/2005 «Γεκόζηεο επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνί (∆ΔΚΟ)» (ΦΔΚ 314/Α). 

 

Άξζξν 3 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Καη΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 παξ.1 θαη 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 

3016/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  µε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  26  ηνπ  λ. 

3091/2002,  εθαξκνδφκελσλ  αλαινγηθά,  ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη 

απφ:  

 Δθηειεζηηθά µέιε, ηα νπνία αζρνινχληαη µε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, 

 Με  εθηειεζηηθά µέιε,  ηα  νπνία  είλαη  επηθνξηηζκέλα µε  ηελ  

πξναγσγή  φισλ  ησλ  εηαηξηθψλ δεηεκάησλ, 

 Γχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα µε εθηειεζηηθά µέιε ηα νπνία δελ πξέπεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, θαη λα µελ έρνπλ ζρέζε 

εμάξηεζεο µε ηελ εηαηξεία ή µε ζπλδεδεκέλα µε απηή πξφζσπα.  

Ο αξηζκφο ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ   ησλ αλεμάξηεησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ, δελ πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ µειψλ. Αλ πξνθχςεη θιάζκα, 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επφκελν αθέξαην αξηζκφ. Ζ ηδηφηεηα ησλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, σο εθηειεζηηθψλ ή µε, νξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. Σα αλεμάξηεηα µε εθηειεζηηθά µέιε νξίδνληαη απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε. 

Σν  δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην  ησλ  δεκνζίσλ  επηρεηξήζεσλ  απνηειείηαη  ην  αλψηεξν  

απφ  ελλέα µέιε  θαη εηδηθφηεξα απφ: 

 Σνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Σνλ  δηεπζχλνληα  ζχκβνπιν, ε ηδηφηεηα  ηνπ  νπνίνπ  είλαη  αζπκβίβαζηε µε  

ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Έλαλ  ή  δχν  εθπξνζψπνπο  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  αλάινγα µε  ην κέγεζνο  

ηεο  εηαηξείαο,  πνπ επηιέγνληαη έπεηηα απφ αξραηξεζίεο. 

 Δθπξνζψπνπο ηνπ κεηφρνπ.  
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 Λνηπά µέιε, αλάκεζα ζηα νπνία νη εθπξφζσπνη ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ 

παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ ελλέα µειψλ, αλ ηνχην νξίδεηαη 

απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα λέα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δελ ζα ππάξρεη εθπξφζσπνο ηεο 

Ο.Κ.Δ, νχηε εθπξφζσπνο ηνπ Γ.Λ.Κ., φπσο νξηδφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λ. 2414/1996 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2322/1995.  

Κάζε δεκφζηα επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο  

θαλνληζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ εθηειεζηηθψλ, µε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ.  

Ο πξφεδξνο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηα 

νπνία δελ εθιέγνληαη ή ππνδεηθλχνληαη, νξίδνληαη θαη παχνληαη αδεκίσο γηα ην 

δεκφζην θαη ηε δεκφζηα επηρείξεζε µε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ.  

Γηα   ηελ   θαηαιιειφηεηα   ηνπ   πξνηεηλφκελνπ   πξνο   δηνξηζκφ   πξνέδξνπ   ή   

δηεπζχλνληνο   ζπκβνχινπ δηαηππψλεη γλψκε ε Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, 

Σξαπεδψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ζ ζεηεία ησλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη ρξφληα.  

Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ησλ 

µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ   θαζνξίδνληαη µε   απφθαζε   ηεο Γηππνπξγηθήο   

Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ   Δπηρεηξήζεσλ (∆.Δ.∆.Δ.Κ.Ο.). 

Γηα ηηο ακνηβέο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 

µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θάζε δεκφζηαο επηρείξεζεο ηζρχεη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2703/1999, φπσο έρεη εξκελεπζεί µε ην άξζξν 34 

παξ. 4 ηνπ λ. 2768/1999, δειαδή ην αλψηαην φξην απνδνρψλ ηνπο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ εθάζηνηε απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

ρσξίο νηθνγελεηαθή παξνρή. Δμαίξεζε απφ ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν φξην 

πξνβιέπεηαη γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα θαζνξίδεηαη 

επηπιένλ ησλ αλσηέξσ απνδεκίσζε, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  
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Ζ απνδεκίσζε ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 2 πεξ. γ΄ ηνπ λ. 3205/2003, δειαδή ε 

απνδεκίσζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε γηα µελ ηνπο Πξνέδξνπο απφ ηνλ 

βαζηθφ κηζζφ ηνπ 18νπ Μ.Κ. ηεο ∆.Δ. Καηεγνξίαο, γηα δε ηα µέιε θαη ηνπο 

γξακκαηείο απφ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ 

Πξνέδξνπ µε ηνπο ζπληειεζηέο 0,85 θαη 0,65 αληίζηνηρα.  

Ο  πξφεδξνο,  ν  δηεπζχλσλ  ζχκβνπινο  θαη  ηα  µέιε   ησλ   δηνηθεηηθψλ  

ζπκβνπιίσλ   ησλ   δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ δελ δηθαηνχληαη θακία άιιε παξνρή, 

απνιαβή, ακνηβή ή πξνλφκηα.  

 

 

3. Νέεο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο-Νόκνη 

3884/2010 θαη 3873/2010. 

 

Δθηφο απφ ην Νφκν 3016/2002 πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, ν Νφκνο 

3873/ 3-9-2010 (πνπ ελζσκαηψλεη ζην εζληθφ δίθαην ηηο Οδεγίεο 2006/46/ΔΚ πεξί 

εηεζίσλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ θαη 2007/63/ΔΚ γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο 

απφ αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ) θαη ν Νφκνο 3884/24-9-2010 (πνπ ελζσκαηψλεη ζην εζληθφ 

δίθαην ηελ Οδεγία 2007/36/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ 

απφ κεηφρνπο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ) εηζάγνπλ κηα επξχηεξε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή 

λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα: 

 

Θέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

χκθσλα κε ην λφκν 3873/2010  νη Α.Δ., ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο 

αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ππνρξενχληαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Ζ δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηψξα ππνρξεσηηθή ζηελ εηήζηα έθζεζε 

δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο, ηηο πξαθηηθέο απηήο γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θ.ιπ. 

Σα αλσηέξσ πξνυπνζέηνπλ φηη ε εηαηξεία έρεη κε θάπνην ηξφπν 

θσδηθνπνηήζεη θαη ήδε εθαξκφδεη ηηο απαηηνχκελεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα αθνχ ε ππνρξέσζε γηα δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

έρεη ήδε πξνβιεθζεί απφ ην Νφκν 3873/2010. 

Ζ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα δειψλεη αλ έρεη ζπληαρζεί 

δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη αλ απηή πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

 

Δλίζρπζε δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

 

Με ην Νφκν 3884/24-9-2010 δηεπθνιχλεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηφρσλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, εληζρχνληαο έηζη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

κεηφρσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα πγηή 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Δηδηθφηεξα, νη λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ: 

 Σελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο απφθηεζεο ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα (EXAE) πνπ ηεξεί ηηο θηλεηέο αμίεο ησλ εηαηξεηψλ 

κε αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (record date). 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δέζκεπζεο/θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ σο 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ θαη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 

 Σελ πξφβιεςε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο θπζηθή παξνπζία ζηηο ζπλειεχζεηο (ε 

ζπκκεηνρή απηή κπνξεί λα γίλεη, είηε κε κεηάδνζε ηεο ζπλέιεπζεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν είηε κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν), θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα εμ΄ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηελ ςεθνθνξία είηε κε ηελ 

άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα είηε ςεθνθνξία δηα 

αιιεινγξαθίαο. 

 Σελ έγθαηξε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, 

θαζψο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα 
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θάζε εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

 Σε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κέζσ αληηπξνζψπσλ θαη 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία θάζε γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα 

εμππεξεηεί ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ απηψλ ηνπ κεηφρνπ (ζέκαηα 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηφρνπ θαη αληηπξνζψπνπ). 

 Σελ ππνρξέσζε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ λα δεκνζηεχνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπο, ην αξγφηεξν εληφο 5 εκεξψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο κεηά απφ θάζε 

γεληθή ζπλέιεπζε, παξέρνληαο επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν ςήθηζεο 

θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (π.ρ. αξηζκφο ςήθσλ ππέξ θαη θαηά θάζε απφθαζεο, 

αξηζκφο απνρψλ θ.ιπ.). 

 Σν δηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ γηα πξνζζήθε ζεκάησλ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε γεληθψλ ζπλειεχζεσλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη γηα ηηο εηαηξείεο κε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ππνρξέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπο λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε. 

 Σε δπλαηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα απαληά εληαία ζε εξσηήκαηα 

κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ, είηε 

φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζε 

κνξθή εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ είηε αλ ε αηηηνιφγεζε αληηβαίλεη ζην λφκν θαη ηα 

ρξεζηά ήζε. 

 

Λνηπέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ εηαηξηθή λνκνζεζία 

 

Πξφζζεηα ζηνηρεία ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ζην Πξνζάξηεκα 

Με ην Νφκν 3873/2010 πξνζηίζεληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην Πξνζάξηεκα πνπ θαηαξηίδνπλ νη Α.Δ., φπσο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηφρν ησλ δηαθαλνληζκψλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ (π.ρ. νη δηαθαλνληζκνί θαηακεξηζκνχ θηλδχλσλ 

θαη νθειψλ, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ζχκβαζε, φπσο εμαγνξά ρξένπο, 

ζπκθσλίεο ζπλδπαζκέλεο πψιεζεο θαη επαλαγνξάο, δηαθαλνληζκνί ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, ππεξγνιαβίεο θ.ιπ.), ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ δηαθαλνληζκψλ 

απηψλ, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ζπλδεφκελα κέξε, θηι. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζάξηεκα θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαθαλνληζκνχο θ.ιπ. θαη 

γηα ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο, 

πξνβιέπεηαη επηβνιή πνηλψλ θαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Σν πξνζάξηεκα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηφρν θάζε 
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δηαθαλνληζκνχ φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαζψο θαη πεξηγξαθή δηαθφξσλ 

πξάμεσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξάμεσλ εληφο ηνπ 

Οκίινπ. 

Οη εηαηξείεο πνπ θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ππνρξενχληαη επίζεο λα πεξηγξάθνπλ ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε δηεμαγσγήο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη εμέηαζεο ηνπ ζρεδίνπ ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο εηαηξεηψλ θαη ζχληαμεο 

έθζεζεο απφ εκπεηξνγλψκνλα. 

 

Οη λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ3873/2010 αθνξνχλ ζηελ εμάιεηςε ηεο ζρεηηθήο 

ππνρξέσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο εηαηξεηψλ απφ Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ηφζν ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ηεο 

εμέηαζεο ηνπ ζρεδίνπ ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο θαη ηεο ππνρξέσζεο ζχληαμεο 

έθζεζεο εκπεηξνγλψκνλα, εάλ φινη νη κέηνρνη θαη νη θάηνρνη άιισλ ηίηισλ πνπ 

παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπγρψλεπζε ή ηε δηάζπαζε, 

έρνπλ ζπκθσλήζεη. Γηεπθξηλίδεηαη φκσο φηη ε απαιιαγή απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο 

δελ πεξηιακβάλεη ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ γίλνληαη βάζεη ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

1297/1972 θαη 2166/1993. 
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