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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε πξνεηνηκαζία, ε παξακεηξνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Η έξεπλα εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, φπσο επηβάιιεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Φεξεγγπφηεηαο ΙΙ (Solvency II) απφ ην 2015 ζε πηινηηθφ πξφγξακκα θαη απφ ην 2016 ζε 

πιήξε εθαξκνγή. Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 

ε κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κία επηρείξεζε. Έπεηηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ, απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ κέρξη θαη ηελ εθπφλεζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Solvency II θαη ηνπ πιαηζίνπ – πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ζηε Μνλάδα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δλ ζπλερεία, εζηηάδεη ζηελ έληαμε ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε ιεηηνπξγία – θιεηδί γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο αζθαιηζηηθήο νληφηεηαο. Δλ 

θαηαθιείδη, γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα 

κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, εζηηάδνληαο ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηηο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηνλ Konrath (1996) 
1
έρεη ραξαθηεξηζηεί σο « κηα 

αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εδξαησκέλε κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ κε ζθνπφ λα 

εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σν IIA ην 

1999
2
 φξηζε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο λένο 

νξηζκφο κεηαζηξέθεη ηελ εζηίαζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο 

δηαβεβαίσζε (assurance) ζε απηφ ηεο πξφζζεζεο αμίαο (value added). Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

κεηαθηλείηαη κέζα ζε έλα κεγαιχηεξν θάζκα κηαο δηαρεηξηζηηθήο θηινζνθίαο (managerial 

philosophy) θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο, πξνζζέηνληαο αμία (value added), πξνζθέξνληαο 

ηαπηφρξνλα ζπζηεκηθή θαη επηζηεκνληθή εθαξκνγή θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πξηλ απφ ην 1941, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ήηαλ κία «εθ παξαδξνκήο» ιεηηνπξγία κέζα 

ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο ηήξεζεο ησλ αξρείσλ 

γηλφηαλ κε ην ρέξη. Χο απνηέιεζκα, νη ειεγθηέο έπξεπε λα ειέγρνπλ ηηο εγγξαθέο πνπ 

γίλνληαλ ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξεζεο ηνπο, γηα λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ιάζε, αδπλακίεο ή 

απάηεο φζν πην ζχληνκα γηλφηαλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ιεηηνπξγνχζε σο 

εγγπεηήο θαη πξνζσπηθφ αζθαιείαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξίαο. 

Μέρξη ην 1978, ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ επηζήκσο ελέθξηλε ηα πξφηππα 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηα νπνία είραλ ην θίλεηξν: 

 Να βνεζήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ, ηνπ ξφινπ, ηεο απφδνζεο θαη ησλ ζηφρσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

                                                 
1
Konrath, L. F. (1996). Auditing concepts and applications.  

2
Institute of Internal Auditors (1999).Definition of Internal Auditing. Institute of Internal Auditors 

(IIA) 
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 Να ελνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παγθνζκίσο, 

 Να δηαβεβαηψζεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα ηνλ 

βειηηψζεη, θαη 

 Να δηαβεβαηψζεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

1.1 Αληηθείκελν θαη εκαληηθόηεηα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη σο 

ζθνπφ λα εληζρχζεη θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ αμία ηνπ νξγαληζκνχ, παξέρνληαο αληηθεηκεληθή 

θαη βάζεη θηλδχλσλ δηαβεβαίσζε θαζψο θαη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθφξεζε. Σν θάζκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο έρεη επεθηαζεί απφ ην 1993 θαη κεηά, πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 Έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε, ηαμηλφκεζε, κέηξεζε θαη 

αλαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ, 

 Έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ γηα λα δηαβεβαηψζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ελ ηζρχ 

λφκνπο, ζρέδηα, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο , ηα νπνία ζα είραλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 

 Έιεγρνο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο πξνζηαηεχνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξίαο θαη επηβεβαίσζε ηεο αμίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, 

 Έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο εηαηξίαο, θαη 

 Έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο 

εθηέιεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

χκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην νξηζκφ απφ ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ην 

2010, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίζηεθε σο «κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή ππεξεζία 

δηαβεβαίσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο», ε νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζζέζεη αμία ζηελ 

επηρείξεζε θαη λα βειηηψζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Οπζηαζηηθά, πξνζθέξεη κηα 

ζπκπαγή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 

εηαηξίαο θαη βειηηψλεη ηηο πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδεηαη κέζα ζηνλ νξηζκφ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε αλεμαξηεζία, 

ραξαθηεξηζηηθφ ζεκαληηθφ γηα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη λα 
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κπνξεί λα ζηαζεί ζηηο απνθάζεηο ηεο. Δπηπιένλ, είλαη ιεηηνπξγία κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πνπ 

δεκηνπξγεί αμία κέζα ζηελ επηρείξεζε, θαζψο ν ζπκβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε. Δπηπξφζζεηα, βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο, θαζψο ε επηηπρήο νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

κε επηθεθαιή ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

θαιχηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαιχεηαη θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε, γεγνλφηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη πξννπηηθψλ θαζψο 

θαη ηνλ νξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. Δλ θαηαθιείδη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

θαζψο εδψ παξεκβαίλεη ν ξφινο ηνπ δηαζθαιηζηή. Η δηαζθάιηζε είλαη κηα κνξθή εγγχεζεο 

ηελ νπνία πξνζθέξεη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνψζεζε 

ησλ θαλφλσλ εζηθήο ζηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν έιεγρνο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ 

θηλδχλσλ κέζα ζηελ εηαηξία ζηα αξκφδηα ηκήκαηα θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1 Η δηακόξθωζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ κέρξη ζήκεξα 

 

χκθσλα κε ην ΙΙΑ (1999) 
3
ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή 

δξαζηεξηφηεηα δηαβεβαίσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ζρεδηαζκέλε γηα λα πξνζζέηεη αμία θαη 

λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Βνεζάεη έλαλ νξγαληζκφ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο 

πξνζέγγηζεο, έηζη ψζηε λα αμηνινγεί θαη λα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Η κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγηάο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγηλε ζε δχν ζηάδηα. ην 

πξψην ζηάδην, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Hermanson, Carcello, θαη Raghunandan (2005)
4
, 

ζεσξείηαη φηη νη αιιαγέο ζηε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είραλ ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο απνηπρίεο 

ηεο Enron θαη ηεο WorldCom θαη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Γηαπηζηψζεθε φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην επίπεδν ζηειέρσζεο, νη ζπλαληήζεηο κε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ 

θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπο  απμήζεθε αηζζεηά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο (Collier 1996)
5
.  

ην δεχηεξν ζηάδην, φπσο αλαθέξεη ν Leech (2009)
6
, θαηά ηελ πξφζθαηε πεξίνδν ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη επηηπρείο φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ, δπζηπρψο, είλαη 

αλεπηηπρείο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαθνξά ησλ αλεπαξθεηψλ πνπ απεηινχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

                                                 
3
Institute of Internal Auditors (1999).Definition of Internal Auditing. Institute of Internal Auditors 

(IIA) 
4
Carcello, Joseph V. and Hermanson, Dana R. and Raghunandan, Kannan (2005).Changes in Internal 

Auditing during the Time of the Major U.S. Accounting Scandals. International Journal of Auditing, Vol. 9(No. 

2), 117-127 
5
Collier, P. (1996). The rise of the audit committee in UK quoted companies: a curious phenomenon? 

Accounting, Business & Financial History, 6(2), 121-140 
6
Leech, T. (2009). The global economic crisis: Could internal audit have helped prevent it? 
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(Skaife,2007)
7

. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 έδεημε φηη ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή πνζφηεηα θηλδχλνπ ηα νπνία δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ή έρνπλ αμηνινγεζεί 

αλεπαξθψο (Kirkpatrick 2009)
8
. Σα είδε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε είλαη πηα δηαρεηξίζηκα, παξφια απηά νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

βεβαησζνχλ φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ γίλεηαη απνηειεζκαηηθά θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εηαηξηθή ζηξαηεγηθή (Kolk 2008)
9
.Σα πνξίζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Susan Hassetal (2006)
10

, φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηηο ΗΠΑ. Η απμεκέλε πνιππινθφηεηα ησλ 

εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ θαη 

πξνθιήζεσλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο (Spira, Page 2003)
11

. Σα παξαπάλσ 

επηβεβαηψλεη θαη ν Dominic(2011)
12

, ηνλίδνληαο ηελ επέθηαζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν 2006, ην ΙΙΑ έθδσζε ην 

GlobalCommonBodyofKnowledge, ελζσκαηψλνληαο έξεπλεο παγθνζκίσο, κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επέθηαζεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη 

PriceWaterhouseCoopers (2007)
13

 πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηάζεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όζνλ αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ηα βαζηθά 

δεηήκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Πξψηνλ, νη κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ κηα πξνζέγγηζε ε νπνία ζα έρεη σο βάζε ηνλ θίλδπλν. Γεχηεξνλ, ε έξεπλα 

δείρλεη φηη ππάξρνπλ πέληε ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο παγθνζκίσο, αιιαγέο ζηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, ηερλνινγηθή αμηνιφγεζε, νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ην ηαιέλην, θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χο εθ ηνχηνπ, φιεο απηέο νη έξεπλεο θαη επηζηεκνληθέο 

                                                 
7
Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & Kinney Jr, W. R. (2007).The discovery and reporting of 

internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of Accounting and Economics, 44(1–2), 

166-192 
8
Kirkpatrick, G. (2009). The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis.Financial Market 

Trends. Paris, OECD Publication 
9
Kolk, Ans (2008), Sustainability, Accountability and Corporate Governance: Exploring 

Multinationals' Reporting Practices. Business Strategy and the Environment, Vol. 17, No. 1, pp. 1-15 
10

Hass S., Abdolmohammadi M., Burnaby P..(2006). The Americas literature review on internal 

auditing. Managerial Auditing Journal, 21(8), 835 – 844 
11

Laura, F. S., & Michael, P. (2003). Risk management: The reinvention of internal control and the 

changing role of internal auditnull. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 16(4), 640-661.doi: 

10.1108/09513570310492335 
12

Soh, Dominic S. B. and Martinov-Bennie, Nonna (2011). The Internal Audit Function: Perceptions of 

Internal Audit Roles, Effectiveness, and Evaluation Managerial Auditing Journal, 26(7), 605-622. 
13

Price Waterhouse C

auditing and the potential decline of a controls-centric approach. Retrieved from http://www.pwc.com 
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εξγαζίεο δείρλνπλ φηη έλα ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  ζηα 

επφκελα ρξφληα ζα είλαη αλαπφθεπθηε.  

Οη Prawitt, Smith&Wood (2009)
14

 ππνζηεξίδνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ηθαλή λα εληζρχζεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε 4 

βαζηθά ζηνηρεία: αλεμαξηεζία, επάξθεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Σν 

2010, ην ΙΙΑ πξαγκαηνπνίεζε κηα παγθφζκηα έξεπλα γηα λα εληνπίζεη ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο, 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΙΙΑ 

δείρλνπλ  πέληε αλαδπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηα επφκελα πέληε 

ρξφληα. Σν πξψην αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν 

δεχηεξν είλαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ERM). 

Η ηξίηε είλαη ε ζχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο. Σν ηέηαξην είλαη ν 

θψδηθαο δενληνινγίαο. Καη ηέινο, ε κεηάβαζε ζε Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). Όια ηα αλσηέξσ ζπλεπάγνληαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα λα ππνδερζεί ηνλ λέν ξφιν ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, απηφ ηνπ ζπληνληζηή ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

ε ζρέζε κε ηα επηρεηξήκαηα απηά, ην IIA αλαζεψξεζε ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηα νπνία ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2009. Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα θαη 

νη αιιαγέο ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ησλ πξνηχπσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχζνπλ 

ην ξφιν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  ζηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηεμαγσγήο κηαο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δίλαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ην γεγνλφο φηη, πέληε ρξφληα κεηά ηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν αθφκα δελ 

έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηε ζσζηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε 

ζηνηρείσλ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, φηαλ εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ επίγλσζε ησλ ζνβαξψλ 

παξαηππηψλ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά εζσηεξηθά. 

 

                                                 
14

Prawitt, D. F., Smith, J. L., & Wood, D. A. .(2006). Internal audit function characteristics and 

earnings management. Working paper, Brigham Young University 
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2.2 Λεηηνπξγία Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη πζηήκαηνο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ππό ην πξίζκα ηνπ Solvency II 

 

Όια ηα αλσηέξσ ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηελ νδεγία 2009/138/EC
15

ηεο ΔπξσπατθήοΈλσζεο 

γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ην Solvency II. Η ECIIA
16

 ζε ζπκβνπιεπηηθφ έγγξαθν ηεο 

αλαθέξεη φηη ην Solvency II νδεγεί ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ δνκή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σνλίδεη φηη ε 

ζέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλαλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

θαζψο ζα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο αλαθνξέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, απεξηφξηζηε 

πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε πξναπαηηνχκελν φκσο ηελ 

επαγγεικαηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ειεγθηψλ. Αλαθέξεη επίζεο φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα έρεη απφ δσ θαη ζην εμήο δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο 

θαη ζα απαηηεί απφ ηα πξφζσπα πνπ ηα ζηειερψλνπλ εηδηθέο ηερληθέο ηθαλφηεηεο, ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ Solvency II.χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο επξσπατθήο νδεγίαο, ην ζχζηεκα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ππφθεηληαη ζε έιεγρν δηαδηθαζηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ελψ ην άξζξν 47 νξίδεη ξεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. 

Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ σο εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία 

δηαζθάιηζεο (PFKLittlejohn, 2012)
17

. Θα πξέπεη φκσο λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξζή 

θαη πιήξε εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο επνπηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ζα εθδψζεη έλα πξνζαξκνζκέλν πξνο ηελ ιεηηνπξγία κηαο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξίαο ειεγθηηθφ πιάλν (Deloitte, 2013)
18

. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

ζα δηαδξακαηίζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο (Ernst&Young 2013)
19

, 

                                                 
15

European Commission (2009). Solvency II Directive (Directive 2009/138/EC [recast]) 
16

ECIIA. (2014). The role of Internal Audit Under Solvency II. ECIIA position paper 
17

PFK Littlejohn (2012). A guide to Internal Audit: Meeting the Requirements of Solvency II.  
18

Deloitte Luxemburg (2013). Positioning the internal audit function within the Solvency II framework: 

Key Challenges 
19

Ernst & Young (2013). Maximizing value from your lines of defense: A pragmatic approach to 

establishing and optimizing your LOD model 
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ζα πξέπεη λα ιάβεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ ειεγθηή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (IIA 2013)
20

.  

Μέζα ζην 2015 εθδφζεθε θαη ην ζρέδην λφκνπ πνπ ζα δξνκνινγεζεί πξνο ςήθηζε 

απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην, ζέηνληαο νπζηαζηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ SolvencyIIπξν ησλ 

ππιψλ γηα ην 2016
21

. ην ζρέδην λφκνπ γίλεηαη απνδνρή ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο 

2009/138/ΔΚ θαη ε ελζσκάησζε ηεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Αλαθέξεηαη δε ξεηά ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο: ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ηεο 

αλαινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τπνγξακκίδεηαη ν επνπηηθφο ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο θαη ε άκεζε ζρέζε 

ηνπ επηθεθαιή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. 

Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο είλαη φιν θαη πην δεζκεπηηθέο ζρεηηθά κε ην ηη πεξηκέλνπλ απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Η εζηίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο (MunichRe 2013)
22

. Η ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πιένλ κηα επνπηηθή δηαδηθαζία. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κε ην Solvency II ζα πξέπεη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πνηνηηθέο απαηηήζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (EIOPA 2014)
23

. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Solvency II απαηηεί 

άξηζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. Οπνηαδήπνηε αδπλακία ζηελ δηαρείξηζε 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Παξφια απηά κηα ηέηνηα 

αδπλακία είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηεί εάλ ππάξρεη ε θαηάιιειε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ επηπιένλ (excessive) 

θηλδχλνπ (ECIIA 2014)
24

.  

                                                 
20

Institute of Internal Auditors (2013). The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and 

Control 
21

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (2015). Γεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην ζρέδην λφκνπ «Δλζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία α) ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2009/138/ΔΚ, β) ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 8 ηεο 

Οδεγίαο 2014/51/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2003/71/ΔΚ θαη 2009/138/ΔΚ, θαη ησλ 

θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009, (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1095/2010, γ) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2011/89/ΔΔ θαη δ) θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη θαηάξγεζε 

λ.δ.400/1970 
22

Moormann, L. (2013). Key functions in the system of governance: Responsibilities, inerfaces and 

outsourcing under Sovency II. Munich Re 
23

European Commissiom (2015). Delegated Regulation (Delegated Regulation (EU) 2015/35) 
24

ECIIA. (2014). The role of Internal Audit Under Solvency II. ECIIA position paper 
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2.3 Αλαγθαηόηεηα νξγάλωζεο ιεηηνπξγίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

Ο πξψηνο θαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν ππήξμε άκεζε αλάγθε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηηο επηρεηξήζεηο, ήηαλ ε κεγάιε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε κεγάιν πιήζνο εξγαδνκέλσλ ζε πνιιά ηκήκαηα θαη κέξε θαη θαηά 

ζπλέπεηα κεγάιν πιήζνο δηαδηθαζηψλ. Δλ ζπλερεία, εζηίαζε ζηηο ιαλζαζκέλεο ή 

αθαηάιιειεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη ζηελ αχμεζε θαη πνιππινθφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ 

ζπλαιιαγψλ. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε εδξαίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είρε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλήο 

απάηεο (ΙΙΑ 2003). 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο κεραληζκφο ειέγρνπ 

(control mechanism), ν νπνίνο βνεζάεη ηελ δηνίθεζε γηα λα εθπιεξψζεη ηνπο εηαηξηθνχο 

ζηφρνπο. (Gramling, 2004, SpiraandPage, 2003)
25

. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ απμεκέλε δήηεζε 

ειεγθηψλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Sarbanes Oxley Act (Carcello et al 2005
26

, Gramling et al 

2004). Δλψ νη αθαδεκατθνί  ππνζέηνπλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νδεγεί ζε θαιχηεξα 

νξγαλσηηθά απνηειέζκαηα (OAG, 2011), νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε πηζαλφηεηα γηα κε απνηειεζκαηηθφηεηα (deficiency) ηείλεη λα επαλαιεθζεί 

(Bar-Lev, 2010). 

Μειέηεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ δηπιφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο ππεξεζία 

δηαζθάιηζεο αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθήο, παξνπζηάδνληαο πξφζθνξν έδαθνο γηα πξνζθνξά 

ζηνλ εηαηξηθφ ζηφρν αιιά θαη ζηελ ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο εθπαηδεπηηθφ έδαθνο 

γηα ηελ αλψηεξε δηνίθεζε (Griffin 2009). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο θαηλνχξγηεο πξνθιήζεηο θαη ηα ζεζκηθά πιαίζηα (Marcoetal, 

2006) 
27

, απμάλνληαο ην εχξνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γηαπηζηψλεηαη φκσο κηα αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ ξφινπ σο ειεγθηή θαη σο ζπκβνχινπ, 

                                                 
25

Spira, L. F. and Page, M. (2003), "Risk management: The reinvention of internal control and the 

changing role of internal audit", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16 No. 4, pp. 640 – 661 

Gramling, A. A., Maletta, M., Schneider, A. and Church, B. (2004), "The role of the internal audit 

function in corporate governance: a synthesis of the extant internal auditing literature and directions for future 

research", Journal of Accounting Literature, Vol. 23 No. 1, pp. 194-244 
26

Carcello, Joseph V. and Hermanson, Dana R. and Raghunandan, Kannan (2005).Changes in Internal 

Auditing during the Time of the Major U.S. Accounting Scandals. International Journal of Auditing, Vol. 9(No. 

2), 117-127 
27

Marco Allegrini, Giuseppe D'Onza, LeenPaape, Robert Melville, GerritSarens, (2006) "The European 

literature review on internal auditing", Managerial Auditing Journal, Vol. 21 Iss: 8, pp.845 - 853 
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θαζψο έξρνληαη νη δχν αξκνδηφηεηεο ζε αληηπαξάζεζε (Reynolds, 2000)
28

. Η αλεμαξηεζία 

ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη γίλεη αληηθείκελν ζπλερφκελεο έξεπλαο θπξίσο 

ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο εηαηξίεο  (Ahmad θαη 

Taylor, 2009)
29

. 

Η πηζηνπνίεζε θαη ε δηαθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ δηνίθεζε κηαο εηαηξίαο εληζρχνληαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ξφιν ηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο παξέρεη δηαβεβαίσζε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ 

νξζφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαη δηαβεβαηψλνπλ φηη ε αλψηεξε δηνίθεζε 

ιεηηνπξγεί πξνο ην θαιχηεξν φθεινο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο εηαηξίαο (Lin&Liu,2009)
30

. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

θαζψο εδξαηψλεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ειθπζηηθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηελ εηαηξία θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Morariu et al, 2008)
31

. ηελ πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε νξγάλσζε ηεο 

εηαηξίαο θαη ε πξφζζεζε αμίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε, ε ελαξκφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ είλαη θνκκάηη ηνπ 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, έγηλε κνλφδξνκνο.  

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2009)
32

, κεγάιν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 θαηέρεη ε ειιηπήο θαη αδχλακε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ηελ ζσξάθηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ε νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαζψο ζθάικαηα ηνπ 

παξειζφληνο νδήγεζαλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ.  Οη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ θαιέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο (Tornyeva, Wereko 2012)
33

. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

πεξηέρνπλ έλα κεγάιν θάζκα κεηφρσλ κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη ζηφρνπο. Δλψ φινη νη 

                                                 
28

J.Kenneth Reynolds, Jere R Francis, Does size matter? The influence of large clients on office-level 

auditor reporting decisions, Journal of Accounting and Economics, Volume 30, Issue 3, December 2000, Pages 

375-400, ISSN 0165-4101, http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00010-6 
29

Zaini Ahmad, Dennis Taylor, (2009) "Commitment to independence by internal auditors: the effects 

of role ambiguity and role conflict", Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Iss: 9, pp.899 - 925 
30

Lin, Z. Jun - Liu, Ming - Wang, Zhemin (2009), Market Implications of the Audit Quality and 

Auditor Switches: Evidence from China, Journal of International Financial Management & Accounting, 

Blackwell Publishing Ltd 
31

Ana Morariu, TanţiCercel, Gabriela Felicia Ciociodei, FlaviaStoian, HoratiuRotaru (2008) – Audit 

Evidence – Top Argument for Final Audit Opinion 
32

 OECD (2009), Corporate Governance and the Financial Crisis: key Findings and Main Messages 
33

Kingsley Tornyeva, TheophilusWereko (2012), Corporate Governance and Firm Performance: 

Evidence from the Insurance Sector of Ghana 
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κέηνρνη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζπκθσλνχλ φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε αζθάιηζε, 

ζε αηνκηθφ επίπεδν εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα θηλδχλνπ (Cole et al 2011)
34

. Παξφιν 

πνπ ζε ηαθηηθή βάζε νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ 

επνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, εκκέζσο, νη αληαζθαιηζηέο 

έρνπλ θαη εθείλνη ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ απνθπγή 

δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ (Garven, Lamm – Tennant, 2003)
35

, αιιά θαη ηελ κείσζε 

ηεο ππεξθνξνιφγεζεο (Coleθαη McCullough, 2006)
36

. ε αλάινγν ξφιν, φπσο δείρλεη ε 

έξεπλα ησλ Coleetal, (2011), ιεηηνπξγνχλ θαη νη αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξεο. Όζνλ αθνξά ην 

επίπεδν αλάιεςεο θηλδχλνπ, νη Lai θαη Lee (2011)
37

 κειέηεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ  ηνπ 

επηπέδνπ αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο γεληθψλ αζθαιίζεσλ ζηηο ΗΠΑ, δηαπηζηψλνληαο φηη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ή έρνπλ κεηνρηθή βάζε παξέρνπλ θίλεηξν γηα αλάιεςε 

θηλδχλνπ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα πνπ έρνπλ νη κέηνρνη ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο, κε ην θφζηνο 

λα κνηξάδεηαη ζηνπο κεηφρνπο (Galai θαη Masulis,1976)
38
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Tests, Assurances, 71: 217-238 
36
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Reinsurance, Journal of Risk and Insurance, 73: 169-192 
37
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38
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ – 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 

Η εθαξκνγή ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη σο 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ απφ ηελ αληίζηνηρε 

κνλάδα. Έρεη εθδνζεί απφ ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη απνηειεί κηα αλαθνξά 

ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηε 

κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζηειέρε ηνπ.  

Η εθαξκνγή ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο επαθίεηαη ζηε κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

πλεπψο, είλαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ηνπ απφ ηνλ ππεχζπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο 

θαη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Αθφηνπ απνδερηνχλ ηηο αξρέο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, ε 

κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα επηδείμεη πςειή απηνπεηζαξρία θαη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

θξίζε. Θεσξείηαη δε απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπ κε ζχλεζε. 

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ 

έρνπλ εθδψζεη αλαθέξεηαη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο 

αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη επάξθεηαο (IIA 2015)
39

. 

 Αθεξαηόηεηα: Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλήο, ππεχζπλνο, 

θαζψο επίζεο θαη άξηηα εθπαηδεπκέλνο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθηειέζεη νξζά ην 

θαζήθνλ ηνπ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη 

λα απνθεχγεη ζπλεηδεηά γεγνλφηα ηα νπνία αληηβαίλνπλ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, 

είλαη παξάλνκα ή δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 

 Αληηθεηκεληθόηεηα: Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηνο, απνθεχγνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελεξγεηψλ πνπ είλαη αληίζεηα ζηνλ ζθνπφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θα πξέπεη επίζεο 

λα απνθεχγεη γεγνλφηα θαη πξάμεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ πξνζσπηθφ φθεινο, φπσο 
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είλαη ακνηβή ή δψξα απφ ππαιιήινπο, πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ή ζεσξείηαη φηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν επεξεάδνπλ ηελ θξίζε θαη ην έξγν ηνπ. 

 Δκπηζηεπηηθόηεηα: Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα δηαθξηηηθφο κε 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ. Απνηεινχλ επαίζζεηα δεδνκέλα, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη είλαη εκπηζηεπηηθέο. Οθείιεη λα 

απνθεχγεη ηελ ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πξνζσπηθφ φθεινο, θαζψο 

είλαη αληίζεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Δπάξθεηα: Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνο έηζη ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο θαη κέζα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, πθηζηάκελεο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηελ 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία-θιεηδηά πνπ 

θξίλνπλ ηελ επάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο είλαη ε ηήξεζε ησλ 

αξρψλ ηνπ επαγγέικαηνο, λα είλαη λνκνηαγήο, λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη 

ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο θαζψο επίζεο θαη ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Γεληθά, πξέπεη λα κπνξεί λα εληνπίζεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη λα ζπδεηά 

νηηδήπνηε αζπλήζηζην ζπλαληήζεη.  Γηα λα εληνπίζεη ηα αζπλήζηζηα γεγνλφηα κέζα 

ζε κηα εηαηξίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο απηέο. Σέινο ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο επηκφξθσζεο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ πξέπεη λα δηαηεξεί πςειά επίπεδα αληαπφθξηζεο, εζηθήο, δενληνινγίαο θαη 

αμηνπξέπεηαο. 

3.1 Πξόηππα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο ζθνπφο ησλ Πξνηχπσλ είλαη (IIA 2011)
40

: 

1. Να πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

2. Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.    

3. Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  
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4. Να επηηχρνπλ ηελ βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ.  

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ κέηξεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ εθδνζεί πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

ζθνπφ, ηελ θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα 5 αλσηέξσ πξφηππα είλαη 

(Νεγθάθεο Υξ. – Σαρπλάθεο Π.. - 2013)
41

:   

 Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο 

 σζηή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

 Σν πιαίζην κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

 Η πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

 Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

3.2 Αλεμαξηεζία 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν 100, ε αλεμαξηεζία απφ ηηο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίεο είλαη 

απαηηνχκελν. Θα πξέπεη δε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα πνξίζκαηα λα βαζίδνληαη ζε 

ακεξφιεπηεο θαη ηεθκεξησκέλεο απφςεηο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ρξεηάδεηαη 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ (Νεγθάθεο Υξ. – 

Σαρπλάθεο Π.. - 2013)
42

:  

 Να είλαη ηθαλνπνηεηηθά επαξθήο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρνληαο θπζηθά σο πξναπαηηνχκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε ( επαγγεικαηηθφ πξφηππν 110) 

 Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη νη πθηζηάκελνη ηνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα 

ηνπο κε αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο λα ζπκβηβάδνληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο 

(επαγγεικαηηθφ πξφηππν 120) 

 

3.3 Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 
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χκθσλα κε ην πξφηππν 200, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

κε ηελ νθεηιφκελε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. Αλαιπηηθφηεξα (Νεγθάθεο Υξ. – Σαρπλάθεο 

Π.. - 2013)
43

:  

 ηειέρσζε ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ην απαξαίηεην 

ππφβαζξν ηερλνγλσζίαο θαη εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

θαζήθνληα ηνπο (πξφηππν 210 θαη 220) 

 Δπνπηεία. Η επηηήξεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζην έξγν 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν κε ην νπνίν 

δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η επνπηεία 

απνηειεί κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ, ζπλερίδεη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ θαη ηειεηψλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ην πφξηζκα ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ 

(πξφηππν 230) 

 πκκφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο νθείιεη λα ελεξγεί θάησ απφ ηηο αξρέο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ηεο 

εληηκφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, επηκέιεηαο θ.α. (πξφηππν 240) 

 Γλψζε, δεμηφηεηεο, εμεηδίθεπζε. Σν επαγγεικαηηθφ πξφηππν 250 επηβεβαηψλεη ηα 

πξνζφληα ηεο γλψζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνηχπνπ 220 άιια πξνζεγγίδνληαο ην 

απφ ηελ πιεπξά ηεο κεκνλσκέλεο επζχλεο ηνπ θάζε εζσηεξηθνχ ειεγθηή παξά απφ 

ηελ πιεπξά ηεο επζχλεο ηνπ δηεπζπληή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαζέηεη 

δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη επρέξεηα, ηφζν ζηελ 

πξνθνξηθή φζν θαη ζηελ γξαπηή επηθνηλσλία, έηζη ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί ηφζν 

νη ζηφρνη φζν θαη ην απνηέιεζκα θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ ειέγρνπ (πξφηππν 260) 

 Γηαξθήο επηκφξθσζε. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ν εζσηεξηθφ; Διεγθηήο νθείιεη 

λα επηκνξθψλεηαη ζπλερψο. Πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα βειηηψζεηο θαη εμειίμεηο ζε 

πξφηππα ζε δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ειέγρνπ (πξφηππν 270) 

 Δπαγγεικαηηζκφο – ζπλέπεηα. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη πςεινχ 

βαζκνχ επαγγεικαηηζκφ θαη ζπλέπεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

(πξφηππν 280) 
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3.4 Πιαίζην Γξαζηεξηνηήηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 300, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νθείιεη λα δηαπηζηψζεη 

θαηά πφζν νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρνπλ 

επηηεπρζεί. Αλαιπηηθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη κηα ινγηθή δηαβεβαίσζε γηα (Νεγθάθεο Υξ. – Σαρπλάθεο Π.. - 2013)
44

:  

 Αμηνπηζηία θαη εηιηθξίλεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη 

νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο εμεηάδεη ηα κέζα πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε, ηελ κέηξεζε , ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

έθδνζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 πκκφξθσζε κε νδεγίεο, θαλνληζκνχο, ζρέδηα δξάζεο θαη λφκνπο. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο εμεηάδεη θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

εθδνζείζεο νδεγίεο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ηνπο λφκνπο αθνχ ηπρφλ 

παξεθθιίζεηο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεκαληηθά, ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, 

φζν θαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηελ εηαηξία 

αιιά θαη απφ ηξίηνπο 

 Γηαζθάιηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ κέζσλ 

θαηαγξαθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ε πηζηνπνίεζε χπαξμεο 

απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ θαηακεηξήζεσλ άιισλ ηζάμησλ κεζφδσλ. 

 Οηθνλνκηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

εθηηκά θαηά πφζν νη πφξνη ηεο εηαηξίαο αλαιψλνληαη κε θεηδψ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Δθπιήξσζε ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο εμαθξηβψλεη θαηά πφζν ηα 

επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 
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3.5 Γηαδηθαζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Όπσο πξνβιέπεη ην Δπαγγεικαηηθφ πξφηππν 400, γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ πξέπεη λα γίλεη ν απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο ιακβαλφκελεο 

πιεξνθνξίαο, έηζη ψζηε λα γίλεη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο. Αλαιπηηθά πξνβιέπεη (Νεγθάθεο Υξ. – Σαρπλάθεο Π.. - 2013)
45

:  

 ρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 410, γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ε ζχληαμε ελφο πξνγξάκκαηνο, 

ηεθκεξησκέλνπ κε βάζε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ηελ νξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο 

ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο ιακβαλφκελεο πιεξνθφξεζεο. χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ 

πξφηππν 420, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζπιιέγεη, αλαιχεη, εξκελεχεη θαη ηαμηλνκεί ηηο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηεθκεξηψλεη θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ. 

 Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 430, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ δηνίθεζε κε ηελ ππνβνιή ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ. Γηα ηελ ηειηθή έθδνζε ηεο έθζεζεο φκσο, ζα πξέπεη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο λα ζπδεηεζνχλ κε ηελ δηνίθεζε θαη 

θαηφπηλ λα παξαδνζνχλ γξαπηψο θαη ππνγεγξακκέλα. 

 Έιεγρνη πκκφξθσζεο. χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 440, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο δηελεξγεί επηβεβαησηηθνχο ειέγρνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεη εάλ νη 

ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο έθζεζεο. 

 

3.6 Δπνπηεία – Γηνίθεζε Μνλάδαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 510, νη ζηφρνη, νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλα γξαπηψο 

θαη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
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Νεγθάθεο Υξ. – Σαρπλάθεο Π.. (2013). χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο & εζσηεξηθνχ Διέγρνπ pp 

106-110.  
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ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 520, ν επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθπνλεί ζρέδηα δξάζεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 

530, πξνβιέπεηαη ε χπαξμή γξαπηψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, βάζεη ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνηχπνπ 540, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθπαηδεχεη θαη θαζνδεγεί ην βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. ην πξφγξακκα ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε εξγαζία 

θάζε ειεγθηή, λα επηιέγεηαη θαη λα θαζνδεγείηαη αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θαη λα 

αμηνινγείηαη. χκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πξφηππν 550, αλαθέξεηαη φηη ε εξγαζία 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλε ψζηε λα απνθεχγεηαη 

δηπιή δνπιεηά θαη λα γίλεηαη θαιχηεξε θάιπςε ηνπ ειέγρνπ. Σέινο, κε βάζε ην 

επαγγεικαηηθφ πξφηππν 560, νξίδεηαη φηη ν επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

δηαβεβαηψλεη φηη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα δηεμαγσγήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο κνλάδαο. 

3.7 Δίδε Διέγρωλ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη παξνπζηάζεη κηα 

ηδηαίηεξε δπλακηθή, πξνρσξψληαο πέξα απφ ην θιαζηθφ πιαίζην ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εζηίαζε ηνπ δελ βξίζθεηαη κφλν ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη (ινγηζηηθφο 

έιεγρνο), αιιά έρεη ελζσκαηψζεη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαη άιιεο εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο, φπσο 

είλαη ε κεραλνγξάθεζε, ε παξαγσγή, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαη γεληθά ην ζχλνιν 

ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα είδε ηνπ 

ειέγρνπ ζε (Καδαληδεο, Υ. – 2006)
46

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ Έιεγρν 

 Λεηηνπξγηθφ Έιεγρν 

 Έιεγρν Απνδνηηθφηεηαο 

 Έιεγρνο πκκφξθσζεο 

 Έιεγρνο Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

 Έιεγρνο Παξαγσγήο 

 Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο 

 Δηδηθνχ Διέγρνπ 
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Καδαληδεο, Υ. (2006). Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, 

Αξρψλ θαη  Πξνηχπσλ pp 421-430 
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Υξεκαηννηθνλνκηθόο Έιεγρνο: Απνηειψληαο ηελ απαξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο νξζήο απεηθφληζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εζηηάδεη 

ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξηθήο δξάζεο. Απνηειεί έλαλ έιεγρν ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, γηα ηελ νξζή παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, πξέπεη λα πξνζθέξεη νξζή κέηξεζε. 

Λεηηνπξγηθόο Έιεγρνο: Καηά ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, ειέγρεηαη θαηά πφζν κηα 

ιεηηνπξγία εθηειείηαη ζχκθσλα κε θάπνηεο αξρέο δενληνινγίαο ή θξηηήξηα ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη θαηά πφζν ηεξνχληαη νη δηνηθεηηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο αξρέο. 

Έιεγρνο Απνδνηηθόηεηαο: Διέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή θαηά πφζν θέξλεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Έιεγρνο πκκόξθωζεο: Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη ηνλ 

βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ην ηξέρνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην (λφκνη, εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη 

πνιηηηθέο, απνθάζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ) 

Έιεγρνο Μεραλνγξαθηθώλ πζηεκάηωλ: Απνηειεί ηνλ έιεγρν ησλ 

κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Διέγρεηαη ε αζθαιείαο ζηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, 

κεηαθνξά θαη δηαθχιαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Έιεγρνο Παξαγωγήο. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ειέγρεη θαηά πφζν ε παξαγσγή ζπκβαδίδεη κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζε. 

Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο: Διέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ειέγρεη θαηά πφζν ε επηρείξεζε 

δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο, θέξλνληαο 

απνηειέζκαηα 

Δηδηθνί Έιεγρνη. Ο έιεγρνο απηφο επηδηψθεη ηελ εμέηαζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ, 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, πρ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή έιεγρνο 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ζπλερψο αλαπηπζζφκελν θαη πνιχπινθν 

πεξηβάιινλ, ππνρξενχληαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ λα αλαπηχμνπλ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ήδε ηελ ιεηηνπξγία ιφγσ ζεζκηθψλ απαηηήζεσλ, 

φπσο είλαη ην Sarbanes-OxleyAct, ε Βαζηιεία ΙΙΙ θαη ην Solvency II. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

φκσο νη νπνίεο δελ ππνρξενχληαη λα έρνπλ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, δηαπηζηψλνπλ φηη είλαη επηηαθηηθή ε δεκηνπξγία κνλάδαο γηα ηελ θαιχηεξε, 

απνδνηηθφηεξε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο (Pickett Spencer, 2005). 
47

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιάλνπ νξγάλσζεο. Ο ππεχζπλνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν Γηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Chief Audit Executive 

– CAE), ζηφρν έρεη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εζηηάδνληαο ζε 5 βαζηθά ζηνηρεία ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο (Pickett 

Spencer, 2005) 
48

: 

1) ρεδηαζκφο 

2) Οξγάλσζε 

3) Γηαζέζηκνη Πφξνη 

4) Γηαρείξηζε 

5) Έιεγρνο (control) 

Γηα ηελ δηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νη επζχλεο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθνχ θαη δηαβεβαησηηθνχ 
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Pickett Spencer K H (2005). The Essential Handbook of Internal Auditing pp 187-262 
48

Pickett Spencer K H (2005). The Essential Handbook of Internal Auditing pp 187-262 
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ραξαθηήξα θαη βξίζθεηαη ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα κέζα ζηελ εηαηξία, κε ζηειερσκέλν 

πξνζσπηθφ θαη άκεζε ππαγσγή ζηε δηνίθεζε. 

4.2 Οξγαλώλνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

ε κηα ζχγρξνλε εηαηξία, δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ή κνλαδηθφο ηξφπνο γηα ηελ 

νξγάλσζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηεπζπληή 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα εθαξκφζεη κηα πνηθηιία κεζφδσλ θαη επηινγψλ. Απηά πνπ ζα 

εθαξκφζεη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

γεσγξαθηθή θαη ινγηζηηθή δνκή ηεο, ηελ θηινζνθία ηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη.  Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα δηαζέηεη 

έλαλ ηζρπξφ επηθεθαιή. Ο επηθεθαιήο ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε θαη ζθαηξηθή επίγλσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη. Θα πξέπεη επίζεο λα 

έρεη ηελ ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο γηα λα επηηειέζεη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ.  

4.3 Θέζε ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε 

 

Η ζέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ηεξαξρηθή δνκή ηεο εηαηξίαο. Όζν πην ςειά βξίζθεηαη ηεξαξρηθά ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηφζν κεγαιχηεξν θχξνο απνθηάεη. Πέξα απφ ην θχξνο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, λα είλαη 

ππνινγίζηκνο απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο θαη λα εθαξκφδεη απξφζθνπηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηεο. Δπίζεο, απνθηάεη ζέζε θιεηδί ζηε ιεηηνπξγηά ηεο επηρείξεζεο, πνπ ηελ βνεζάεη λα 

ζηέθεηαη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο 

αλψηεξεο δηνίθεζεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζεη εάλ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο, θαζψο ν 

έιεγρνο ησλ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ ζα ήηαλ πξαθηηθά αδχλαηνο (Καδαληδήο, 2006)
49

. 

Η ηνπνζέηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο, ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαζψο επίζεο θαη ην εάλ ε εηαηξία είλαη 

εηζεγκέλε ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ) ή φρη. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ 
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Καδαληδεο, Υ. (2006). Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, 
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ηειεπηαίν παξάγνληα, φηαλ ε εηαηξία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υ.Α.Α, ζεσξείηαη φηη ε 

θαιχηεξε ζέζε ζην νξγαλφγξακκα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη λα αλήθεη απ επζείαο ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, 

είλαη ππνρξεσκέλε, βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε «πνηνηηθά θξηηήξηα πξνβνιήο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην 

αμηψλ», λα δηνξηζηεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη λα ππάγεηαη ζε απηφ, ελψ παξάιιεια 

επνπηεχεηαη απφ κηα «επηηξνπή ειέγρνπ, ε νπνία είλαη θαη απηή ππφινγε ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο. Η επηηξνπή ειέγρνπ είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ηειηθψλ πνξηζκάησλ θαη ησλ εθζέζεσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο. 

4.4 Οξγάλωζε ιεηηνπξγίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξθεηά κεγάιε έηζη 

ψζηε λα απαηηεί απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα ζθεθηεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

λα νξγαλψζεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ιακβάλνληαο ππφςε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξγαλψλεηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ πξνζεγγίζεηο(Moeller R., 2009):
50

 

 Δίδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δνκή ηεο εηαηξίαο 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κε πξνζσπηθφ αλά παξάξηεκα 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπρλά νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ην νπνίν 

ιακβάλεη κέξνο. πλήζσο ε κνλάδα εζσηεξηθφ ειέγρνπ ρσξίδεηαη ζε 3 νκάδεο: Σνπο 

ειεγθηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηνπο εηδηθνχο ειεγθηέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο ειεγθηέο. Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη πην απνδνηηθφο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά θαη απφ εηδηθνχο ζε θάζε ηνκέα. Με 

απηή ηελ κέζνδν, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα εληνπηζηνχλ θίλδπλνη θαη απεηιέο ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά εηδηθνί ζε θάζε ηνκέα.  
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Παξφια απηά πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα 

απηήο ηεο κεζφδνπ. Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιαπινί έιεγρνη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο κεηαβίβαζεο ησλ ειεγθηψλ ζηελ πεξηνρή 

αληηζηαζκίδεη νπζηαζηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπο. Έλαο άιινο θίλδπλνο είλαη φηη νη εμεηδηθεπκέλνη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ίζσο 

μνδέςνπλ ππεξβνιηθά πνιχ ρξφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ θαη ράζνπλ ηελ 

κεγάιε εηθφλα. Με άιια ιφγηα, ελψ απηή ε κέζνδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνάγεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηαπηφρξνλα πξνάγεη ηελ κεραληθφηεηα θαη ηελ 

θαζπζηέξεζε ηνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ ε κέζνδνο απηή λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ν 

νξγαληζκφο έρεη κεγάιε αλάγθε απφ εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο, θαζψο λαη κελ πεηπραίλεηαη 

ε πςειφηεξε πνηφηεηα ζηελ ειεγθηηθή πξνζπάζεηα, αιιά ππάξρεη πηζαλφηεηα ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο λα παξεθθιίλεη απφ ηεο «δεχηεξεο θαηεγνξίαο» δηαδηθαζίεο θαη δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Johnstone et al, 2014)
51

. 

 

Δζωηεξηθόο έιεγρνο ζε παξαιιειόηεηα κε ηελ νξγαλωζηαθή δνκή 

χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν (Moeller, 2009), νξίδνληαη νκάδεο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε 

θάζε ηκήκα ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπο. Όηαλ απηέο νη 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλνληαη 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, θαζψο απφ ηνλ 

εζηηαζκέλν έιεγρν πνπ γίλεηαη, ε νκάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά εμεηδίθεπζε θαη 

παξάγνληαη απνδνηηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα. Έλα άιιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη 

φηη ε δηνίθεζε ησλ εθάζηνηε ηκεκάησλ θαη ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ απνθηάεη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θάλνληαο ηνλ έιεγρν πην απνδνηηθφ.  

Παξφια απηά, ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα 

γίλνπλ ηαπηφρξνλνη έιεγρνη ζηελ ίδηα πεξηνρή απφ δχν νκάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

επηζεσξνχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα, λα γίλεη έιεγρνο απφ ηελ νκάδα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηoπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα ειέγρνπλ κηα πεξηνρή ηεο εηαηξίαο πνπ απνηειεί θνηλφ ηφπν θαη γηα ηνπο 
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δχν ειέγρνπο.  Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο δηπιήο δνπιεηάο, απμεκέλε 

ρξήζε πφξσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, κέζα απφ ηελ 

ππνβάζκηζε ελφο ηκήκαηνο ηεο εηαηξίαο. Έλαο άιινο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεηαη είλαη νη 

νκάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα απνθηήζνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηα ηκήκαηα ηα νπνία ειέγρνπλ 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαθπβεχεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο.  

Η απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ηδηαίηεξα ακθίβνιε θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή. Αθφκε θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε πνιιά ηκήκαηα, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη κηα θεληξηθή νκάδα εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη νπνίνη λα ειέγρνπλ 

φιεο ηηο κνλάδεο. Με ην λα επηβιέπεηαη θάζε κία κνλάδα μερσξηζηά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ θαη ε αμηνπηζηία ησλ ειεγθηψλ δηαθπβεχεηαη ζεκαληηθά. 

 

Γεωγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο 

εηαηξίαο ειέγρεη θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ε θάζε νκάδα 

λα εμεηδηθεπηεί ζε ππννκάδεο θαη λα θάλεη ειέγρνπο αλά ηχπν δηαδηθαζίαο. Σα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ίδηα κε ησλ δχν 

πξναλαθεξζέλησλ. Δληνχηνηο, είλαη ε πην εχθνια εθαξκφζηκε θαη πξνηηκάηαη απφ ηηο 

εηαηξίεο.  

 

Υξήζε Παξαξηεκάηωλ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

Οη πξνεγνχκελεο κέζνδνη ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε θάπνηνπ είδνπο νξγάλσζε πνπ ζα ηα 

ρσξίδεη ζε παξαξηήκαηα (Johnstone et al, 2014)
52

. Κάζε παξάξηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηνλ 

επηθεθαιή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη έλα πεξηνξηζκέλν δηαρεηξηζηηθφ πξνζσπηθφ. Κάζε 

επέθηαζε πέξα απφ ην πξναλαθεξζέλ κνληέιν εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ παξαξηήκαηνο 

θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ. Παξφια απηά, φιεο νη αλαθνξέο 

ειέγρνληαη απφ ηα θεληξηθά ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο αλαπηχζζνληαη ζε επίπεδν θεληξηθήο 

δηνίθεζεο φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη νη θαλνληζκνί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. Οη πξνεγνχκελεο κέζνδνη 

πνπ αλαθέξζεθαλ εθπξνζσπνχλ έλα πην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εθπξνζσπεί κηα πην θεληξηθή δηνίθεζε, πνπ φκσο 

εγείξεη απνξίεο γηα ην θαηά πφζν ν επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη εμνηθεησκέλνο 

κε ηνπο ηνκείο ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ησλ θεληξηθψλ παξαξηεκάησλ θαη 

θαηά πφζν κπνξεί λα κεηαθέξεη απνηειεζκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, δειαδή λα πξνζζέζεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

4.5 Οξγαλωζηαθόο ζρεδηαζκόο ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ο νξγαλσζηαθφο ζρεδηαζκφο (organizational planning) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο θαη 

αληηζηνίρηζεο ησλ ζηφρσλ θαη πξννπηηθψλ ηνπ ειέγρνπ κε ηνπο δηαζέζηκνχο πφξνπο, έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο (Moeller, 2009). Γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, απηνί νη πφξνη απνηεινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα εξγαιεία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηνί νη πφξνη είλαη φηη έρεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ δηάζεζε 

ηνπ θαη φηη πεξηκέλεη λα ιάβεη σο απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ απφ ηελ δηνίθεζε. Θα πξέπεη 

φκσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ηφζν ζε επίπεδν νξγαληζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν πέξα απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Έλα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα είλαη θηιφμελν θαη δεθηηθφ λα βνεζήζεη ελψ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ είλαη επηζεηηθνί θαη αθηιφμελνη. Θα πξέπεη ινηπφλ ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα αλαγλσξίζεη ηελ δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα 

ζρεδηάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ κε επθπή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

 

4.6 Πξνγξακκαηηζκόο Διέγρωλ 

 

χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 2010, νξίδεηαη πσο ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ηεο εηαηξίαο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ελψ είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία.  Η εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, κε ηελ ζπκβνιή ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ λα θξίλεηαη αλαγθαία. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη κηα βάζε 

γηα ηελ Μνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο. Δπηπιένλ, νξίδνληαο 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ. 
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Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ζε πφξνπο. 

χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 2230, Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο πνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο 

φπσο είλαη ε θχζε ηνπο έξγνπ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ, νη δηαζέζηκνη πφξνπ θαη νη ρξνληθνί 

πεξηνξηζκνί.  

Οη εζσηεξηθνχ ειεγθηέο, γηα ηελ θαηαιιειφιεηα θαη επάξθεηα ησλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα 

αλαινγηζηνχλ ηα εμήο (IIA 2011)
53

: 

 Σελ εκπεηξία θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Σηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη άιιεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φηαλ επηιέγεη εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

 Σελ δηαζεζηκφηεηα εμσηεξηθψλ πφξσλ φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ 

 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

4.7 Αλάπηπμε ηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 

Μηα δηνηθεηηθή ζηξαηεγηθή είλαη απαξαίηεηε γηα λα νξηζηνχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζηφρνη ελφο νξγαληζκνχ θαη νη πξννπηηθέο ηνπ έρνπλ επηηεπρζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Δθθξάδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία θηλείηαη ε εηαηξία. 

Αληίζεηα, ε ζηξαηεγηθή εθθξάδεη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα επηηεπρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα. Οη ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη αξθεηέο θνξέο θαη σο κείδσλ πνιηηηθέο. Καηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ηα 

αθφινπζα (Moeller, 2009)
54

: 

 Σξόπνο νξγάλωζεο ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ: Απνηειεί ηελ 

εξψηεζε γηα ηελ απνθεληξνπνίεζε ή φρη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ζα επηηεπρζεί. 
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 Πνιηηηθέο πξνζωπηθνύ: Αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 Σξόπνο δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ: Η δηαρείξηζε είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο νδεγηψλ, ζπληνληζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη 

δπλαηφηεηαο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Η κείδσλ ζηξαηεγηθή ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αξκνδηφηεηεο κνηξάδνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

ήκεξα ε ηάζε είλαη ππέξ ηεο κεγαιχηεξεο δηαβάζκηζεο, θαηακεξηζκνχ 

αξκνδηνηήησλ θαη κηαο πην ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο. 

 Δπέιηθην ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ειέγρνπ: Απξφβιεπηεο απαηηήζεηο ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο νδεγνχλ αξθεηέο θνξέο ζε αιιαγέο ζην πξφγξακκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Παξφιν πνπ απηέο νη αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, κηα πην 

επέιηθηε πξνζέγγηζε δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε κε ηνπο ππάξρνληεο 

πφξνπο. Θα πξέπεη φκσο λα δνζεί πξνζνρή θαη λα κελ αλαπηπρζεί πιάλν ην νπνίν ζα 

εγθαηαιείπεηαη θαη’ απαίηεζε θάζε θνξά. 

 Δπίπεδν επηζεηηθόηεηαο: Η επειημία λα είλαη δηνξαηηθφο, δεκηνπξγηθφο θαη 

θαηλνηφκνο ζηηο ειεγθηηθέο επηζεσξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη λα πηέδεη δπλαηά γηα λέα 

θαη πςειφηεξα επίπεδα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, επηηξέπεη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα 

δηαηεξεί πςειά πξφηππα. Παξφιν πνπ ε αλψηεξε δηνίθεζε κπνξεί λα κελ δεηήζεη 

έγγξαθε/επίζεκε έθζεζε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο εηαηξίαο, κπνξεί ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο λα εληνπίζεη θάπνην πξφβιεκα θαη λα αλαθεξζεί εγγξάθσο. Μηα 

ηέηνηα επηζεηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θξηηηθέο ζε δηάθνξα επίπεδα. 

 Γξάζεηο πάλω ζηηο πξνηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ: Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ παίξλνπλ κέξνο σο 

απνηέιεζκα ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Αξθεηά 

ζπρλά, νη ππεχζπλνη δηεπζέηεζεο επραξηζηνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηα 

πνξίζκαηα ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο αιιά δελ πξαγκαηνπνηνχλ θακία δξάζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ εληνπίζεη. Αθφκε θαη κηα 

θαινγξακκέλε έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ επηηειεί θαλέλαλ ρξήζηκν ζθνπφ αλ 

δελ ιεθζνχλ θαη νη αλάινγεο δξάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Πξνζδηνξηζκόο ηωλ ρξνληθώλ πεξηόδωλ: Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο πξννπηηθέο ησλ 

ζηφρσλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο , νη κεκνλσκέλνη 
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ζηφρνη κπνξεί λα απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, παξαδείγκαηνο ράξηλ 6 

κήλεο. 

Σα ζρέδηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπή κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Μηα πηζαλή ζπκθσλία κεηαμχ 

ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πην πηζαλφ λα επηηεπρζεί εάλ ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο  ζθέθηεηαη πξψηα κέζα απφ ηα ζέκαηα πξνζεθηηθά, εθηηκά ηνπο θηλδχλνπο, θαη 

αλαπηχζζεη έλα ζρέδην ειέγρνπ ζε επίπεδν νξγαληζκνχ. ην βαζκφ πνπ ε δηνίθεζε δελ ζα 

δερηεί ηηο απφςεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δχν πηζαλά ζελάξηα ζηφρσλ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ: απηέο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηε δηνίθεζε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη κέξνο 

ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζα εθδνζεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν-θαη νη πξνζσξηλά θαηαρσξεκέλεο ζε 

εθθξεκφηεηα. Οη ηειεπηαίεο ρξεζηκεχνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο κεηέπεηηα 

δηαβνπιεχζεηο κε ηε δηνίθεζε θαζψο αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Γηνίθεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη 

ζίγνπξε γηα κηα ζηξαηεγηθή ειέγρνπ πνπ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ή αθφκε θαη ε 

επηηξνπή ειέγρνπ αξρηθά απνξξίπηεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα έρεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη νξηζκέλα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ αθαηάιιεια ινγηζηηθά ή πςειά 

έμνδα ηαμηδηνχ. Η Γηνίθεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πξνηείλεη έλαλ ηέηνηνλ έιεγρν ζε 

έλαλ αλψηεξν ππάιιειν θαη, παξφια απηά, λα ππνζθάπηεηαη ε ελνρή ηεο.. Αλάινγα κε ηε 

δπλεηηθή ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ αλεζπρηψλ θαη ηε θχζε ηεο απφξξηςεο, ε δηνίθεζε 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα νδεγήζεη ην ζέκα ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 

 

Βξαρπρξόληνο θαη καθξνρξόληνο ζρεδηαζκόο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηνπο ίδηνπο παξάγνληεο θαη 

πφξνπο φπσο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, ζαλ λα κελ έρεη γίλεη θάπνηα αιιαγή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πνιινί παξάγνληεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα είδε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο. Μεξηθέο νκάδεο παξαγφλησλ, νη νπνίνη παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη (Moeller, 2009)
55

: 
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 Απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο: Η δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα αηηεζεί ηελ 

βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε αξθεηά επίπεδα ηα νπνία είλαη θνηλά κε ηελ 

πεξηνρή ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Απαηηήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: Παξφιν πνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Η ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα πηζαλφλ λα έρεη απαηηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ, εθηφο ηνπ θαλνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Απαηηήζεηο εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ: Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα δνπιεχεη ζηελά 

κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ 

δνπιεχεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο.  

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλήζε πξαθηηθή, ζε θάζε θαιά νξγαλσκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν λα 

αλαπηχζζεηαη έλα ζρέδην ειέγρνπ κεγάινπ βειελεθνχο. ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, απηφ ην 

καθξνπξφζεζκν ζρέδην ειέγρνπ απνηειεί ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ σο πξνο ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο νξγάλσζεο ηεο νληφηεηαο. Σν  

ζρέδην κεγάιεο εκβέιεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηελ ζχλδεζε ησλ  

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη γηα ηε 

κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε πεξηνδηθή βάζε. Απηά ηα ζρέδηα 

ζπρλά παξαζθεπάδεηαη ζε δχν επίπεδα (Moeller, 2009)
56

: 

1. Εηήζιο Στέδιο Εζωηερικού Ελέγτοσ. Έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην ζα πξέπεη γεληθά λα 

θαηαξηίδεηαη κε εηήζηα βάζε γηα λα πεξηγξάςεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ειέγρνπ γηα ην πξνζερέο έηνο. Σν ζρέδην πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ηεο 

κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2. Πολσεηές Στέδιο Ελέγτοσ. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζπλήζσο δελ έρεη ηνπο πφξνπο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ ζε έλα 

δεδνκέλν έηνο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα εθηειεί έλαλ έιεγρν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε 

ηνπο ζηφρνπο λα επαλεμεηάδνληαη ζε θάπνηα κειινληηθή πεξίνδν. Έλα πνιπεηέο ζρέδην 

(ζπλήζσο πέληε εηψλ) ειέγρεη θαη  πεξηγξάθεη απηέο ηηο κειινληηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο 
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δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αθξηβψο φπσο έλα εηήζην πξφγξακκα έρεη 

δεκηνπξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, ην πεληαεηέο πξφγξακκα είλαη ελεκεξσκέλν ή 

κεηαθπιχεηαη ζε εηήζηα βάζε. Αλ θαη δελ ππάξρεη κία ζσζηή κνξθή γηα έλα εηήζην 

πξφγξακκα ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί γηα λα δείμεη ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ φπνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζρεδηάδεη λα 

επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. Σν ζρέδην πξέπεη λα δείρλεη ηελ 

πεξηνρή πνπ ζα επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν, ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν, ην 

είδνο ηνπ ειέγρνπ, ηε ζέζε ηνπ, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο, θαη νπνηαδήπνηε άιια έμνδα 

έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ην 

ζρέδην κπνξεί λα ζπλνςηζηεί θαη λα ζπάζεη ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ αιιεινπρηψλ. 

Απηφ ζα επηηξέςεη δηάθνξα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο λα θαηαλνήζνπλ ην εχξνο θαη ην πεδίν ηεο 

θάιπςεο ησλ ειέγρσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιπεηνχο ζρεδίνπ, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα δεηήζεη πξνηάζεηο ηφζν απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ φζν θαη 

απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη επίζεο λα ηνπο δεηεζνχλ πξνηάζεηο γηα ειέγρνπο κε βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζηελ επηηφπηα έξεπλα ηνπο. Η πξνεηνηκαζία ηνπ πνιπεηνχο ζρεδίνπ δηεγείξεη 

έηζη ην πξνζσπηθφ λα επαλεμεηάζεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα επηιέμεη ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία. Φπζηθά, ν πξνγξακκαηηζκφο ελφο κειινληηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη κφλν ζε θάπνηα εηζήγεζε πνπ ππνδειψλεη φηη ζα ήηαλ κηα θαιή ηδέα, 

αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάπνηα έξεπλα θαη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

Καηά ηελ επηινγή ησλ ειέγρσλ γηα ην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο, ζα πξέπεη επίζεο 

λα εμεηαζηεί ε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ειέγρνπ. Οξηζκέλα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εμέηαζε πηζαλψλ πεξηνρψλ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ (Pickett Spencer, 

2005) 
57

: 

 Πξνεγνχκελα επξήκαηα. Διιείςεηο κπνξνχλ λα έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν 

έιεγρν, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε γηα παξαθνινχζεζε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ φηαλ ζεκαληηθά επξήκαηα αλαθέξζεθαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

ειέγρνπο. 

 Απαηηήζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή ε αλψηαηε δηνίθεζε  κπνξεί λα 

δεηήζεη εηδηθνχο ειέγρνπο. Δπηπιένλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

θάιπςε δηαθφξσλ ηνκέσλ. Πξέπεη, θπζηθά, λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε απηά ηα 

αηηήκαηα. Δπίζεο, δηάθνξα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο, φπσο είλαη  ν επηθεθαιήο 
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ηκήκαηνο ή ππνθαηαζηήκαηνο κπνξεί λα δεηήζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Πξνεγνχκελε θάιπςε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. εκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο κπνξεί 

λα έρνπλ ζπκβεί ζηελ επηζηξνθή ζε κηα πεξηνρή ειέγρνπ ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ 

πξνηεξαηνηήησλ. Καηά ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ απμήζεσλ ησλ ειέγρσλ, πξφζζεην 

βάξνο πξέπεη λα απνδίδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, γηα κειινληηθή θάιπςε ηνπ 

ειέγρνπ, ηδηαίηεξα εάλ νη πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζεκαληηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Απαηηήζεηο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Η ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλεο λνκνζεηηθέο ή άιιεο 

θπβεξλεηηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα έρνπλ δηαηεζεί ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

 Δπαίζζεηεο Πεξηνρέο. Οηεπαίζζεηεο πεξηνρέο κπνξεί λα αιιάμνπλ ελφςεη ησλ 

αλαζεσξεκέλσλ φξσλ, ή κπνξεί λα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλαζεψξεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ ζηνλ απφερν θάπνηαο αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη κηα ηππηθή αλάιπζε, ζην πιαίζην ηεο 

εηήζηαο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ. 

Έλαο νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα λα ππνζηεξίμεη ηα ζρέδηα απηά κπνξεί λα έρεη 

αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία. Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εθηηκήζεη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ην ζπλνιηθφ 

πξφγξακκα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο. Απηφ ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηα ηαμίδηα, θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ θαη ηελ ζηήξημε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη 

λα δηθαηνινγήζεη ηφζν ηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ην 

πξφγξακκα. Άιιεο εξσηήζεηο απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ: Πνηα ζεκεία πξέπεη λα θαιχπηνληαη; Ση είδνπο ειεγθηηθφ έξγν πξέπεη λα 

γίλεη; Πφζν θαηξφ ζα πάξεη γηα λα γίλεη ε δνπιεηά; Πνην πξνζσπηθφ ζα απαηηεζεί; Πνηα ζα 

είλαη ηα έμνδα ηαμηδηνχ; Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα κπνξεί λα απαηηνχλ κηα ζε 

βάζνο αλάιπζε απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο. 

Σν ρέδην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ηειηθά εγθξίζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, παξέρνπλ κηα ζεκαληηθή βάζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 
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έιεγρν ησλ πξάμεσλ, εκέξα κε ηελ εκέξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σν πφζν 

πεξηνξηζηηθά ειέγρεηαη ζα εμαξηάηαη απφ ην πφζν κεγάιε επειημία έρεη επηηξαπεί ζηνλ ηειηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλνιηθέο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. χκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ν πξνυπνινγηζκφο 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα ζεκαληηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή, αιιά απηά δχλαηαη λα 

αιιάμνπλ φηαλ νη λέεο εμειίμεηο δηθαηνινγνχλ ηέηνηα αιιαγή. 

 

4.8 Οξίδνληαο Σν Διεγθηηθό πεξηβάιινλ – Κίλδπλνη Πεξηβάιινληνο 

 

Σν ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ κηαο νληφηεηαο αληηπξνζσπεχεη ην εχξνο φισλ ησλ πηζαλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη νληφηεηεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο, δνκέο θαη επηδηψμεηο ηα νπνία ζπιινγηθά 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ ζπκβνιή ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο 

θαζψο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ππφ ειέγρνπ 

ηκήκαηνο ή ιεηηνπξγίαο 

  Η αλάπηπμε ηνπ ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία βήκαηα. 

Αξρηθά νξίδεηαη ην πεδίν ησλ ζηφρσλ θαη πξννπηηθψλ. Δλ ζπλερεία αλαπηχζζεηαη ην 

πεξηβάιινλ θηλδχλσλ γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Θα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ην νπνίν βνεζάεη ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο ζηελ ζπκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο 

Η αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο γεγνλφησλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα ηνπο ζηφρνπο, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά. Η αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίδεηαη ζε 3 βήκαηα: ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ EIOPAζηελ νδεγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ κέηξεζε ηνπο κε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο ζχκθσλα 

κε ηελ ηερληθή νδεγία ηεο EIOPAγηα ην Solvency II θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπο αλάινγα 

κε ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ. 
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Η αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη αλαιχεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

εξσηεκαηνιφγηα θαζψο θαη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο κε ην πξνζσπηθφ.  

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ αλάινγα κε ηε θχζε πξνέιεπζήο ηνπο είλαη (EIOPA 

Guidelines on System of Governance)
58

: 

 Αλάιεςε αζθαιηζηηθψλ (underwriting) θαη αληαζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ θαη θίλδπλνο 

σο πξνο ηνλ ζρεκαηηζκφ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ 

 Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο 

 ηξαηεγηθφο Κίλδπλνο θαη θίλδπλνο Φήκεο 

 Κίλδπλνο απφ ηελ δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ – παζεηηθνχ 

 Δπελδπηηθφο Κίλδπλνο 

 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο 

επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα θαη είλαη νη λνκηθνί θαη θνηλσληθνί θίλδπλνη θαζψο θαη ν θίλδπλνο 

αζθαιείαο 

Μηα ζπλήζε πξαθηηθή γηα ηελ κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ε ν ζπλδπαζκφο 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηερληθψλ. Η κέηξεζε γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, θαζψο γλσξίδνπλ ηε θχζε θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Η εζηίαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θάζε θηλδχλνπ θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη.  Η πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ελφο θηλδχλνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή δηθιείδσλ αζθαιείαο απφ ηελ 

δηνίθεζε γη απηφ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη κε βάζε ηελ εθαξκνγή ή κε 

δηθιείδσλ αζθαιείαο. Δάλ δελ εθαξκνζηνχλ, ηφηε έρνπκε ελδνγελή θίλδπλν ελψ θαηφπηλ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο έρνπκε ηνλ ππνιεηπφκελν θίλδπλν. Σέινο, ππάξρεη θαη 

ν απνδεθηφο θίλδπλνο απφ ηελ δηνίθεζε. 

Όληαο ην ηειηθφ θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, γίλεηαη ηεξάξρεζε, κε θζίλνπζα 

ζεηξά, ησλ θηλδχλσλ. Η ηεξάξρεζε γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζεκαζία ησλ θηλδχλσλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο σο πξνο ηελ εηαηξία αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ηελ απνδνρή θηλδχλσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 

2600, εάλ ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αληηιεθζεί φηη ην θίλδπλνο πνπ έρεη αλαιεθζεί  

απφ ηελ εηαηξία είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ζηελ δηνίθεζε. Δάλ δελ βξεζεί ιχζε, ην ζέκα δξνκνινγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ κείσζε ηνπ, ηνλ δηακεξηζκφ ηνπ ζε ηξίηνπο θαζψο 

θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή ηνπ. 

 

4.9 ρεδηαζκόο ηνπ πιάλνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ, ζηόρωλ θαη πξννπηηθώλ 

 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθφο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζπλερψο, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην 

απαηηνχλ. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ θάιπςε λέσλ πεξηνρψλ, ηελ ππνζηήξημε 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο ρεδηαζκφο απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αβεβαηφηεηα. Παξφηη ην πιάλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα ζρεδηαζηεί γηα έλα εθηελέο ρξνληθφ θάζκα, είλαη δπλαηή ε δπλακηθή αιιαγή ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο ή ε θεληξηθή δηνίθεζε.  

χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 2200, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα απνηππψλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θάζε έξγνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα, ην εχξνο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ν επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε νξηζκέλνπο παξάγνληεο (IIA 2011)
59

: 

 Δάλ ε εξγαζία πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ή ηα απνηειέζκαηα απηήο βαζίδνληαη ζε 

άιινπο, φπσο είλαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο, ε δηνίθεζε θαη νη επνπηηθνί κεραληζκνί 

 Δάλ ε εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ πηζαλέο ή ηξέρνπζεο 

δηθαζηηθέο δηακάρεο 

 Σελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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 Δάλ ην έξγν ζα ζηειερσζεί εζσηεξηθά, απφ ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ή απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

 Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 

 Σν κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Σελ κειινληηθή αμία ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 

Αξρηθά ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηνπ 

ζηφρνπο ηεο σο πξψην βήκα γηα λα ζηήζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. χκθσλα κε ην δηεζλέο 

πξφηππν 2210, γηα θάζε έξγν ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί.. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 2240, γηα λα επηηπγράλνληαη νη αληηθεηκεληθνί 

ζθνπνί ηνπ έξγνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 

πξνγξάκκαηα έξγνπ. Σν πξφγξακκα έξγνπ θαζψο θαη θάζε αλαπξνζαξκνγή ζε απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε, αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. πλνπηηθά, ην πξφγξακκα έξγνπ πεξηιακβάλεη ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα επηηχρεη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, εάλ 

δηαπηζησζεί ε αλάγθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη κεραληζκφ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. 

Η αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Αθφηνπ 

πξνζδηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη, ν ειεγθηήο πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηελ έθηαζε θαζψο θαη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηνπο κε ζθνπφ λα 

ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα απνηειέζκαηα. 

Ο επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ν επηθεθαιήο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηε κείσζε 

ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα. 

Ο ζρεδηαζκφο φκσο δελ απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα γίλεη απφ 

ηνλ θαζέλα. Παξφια απηά, ν πξνζεθηηθφο θαη αθξηβήο ζρεδηαζκφο νδεγεί ζε πην 
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απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα (IIA 2011)
60

: 

 Δπίπεδν δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο: ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε κέρξη πνην βαζκφ 

δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ ζα  πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Δπίπεδν αλεμαξηεζίαο: Μέρξη πνην βαζκφ, θαη ζε επίπεδν πξφζβαζεο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο εηαηξίαο θαη ζε επίπεδν άδεηαο γηα αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξέπεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα επηδηψθεη 

αλεμαξηεζία; 

 Παξερόκελνη πόξνη: Οη ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ην πφξηζκα, ην κέγεζνο ηνπ ηνκέα 

πνπ ειέγρεηαη, ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε επίπεδν αλζξψπσλ θαη πξνζφλησλ θαη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ.  

 Πνηόηεηα ππεξεζηώλ: Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφζζεζε αμίαο ζηελ επηρείξεζε. 

 Πνηόηεηα ηνπ πξνζωπηθνύ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ: Η επηινγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ παξνρή 

πςειήο πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ. 

 

4.10 ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Διέγρνπ 

 

Καηά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ππφ έιεγρν πεξηνρψλ, θαζψο επίζεο 

αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη, νη θχθινη ειέγρνπ θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ειέγρνπ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπ 

πηζαλνχο θηλδχλνπο θαζψο επίζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ειεγθηηθψλ 

πφξσλ. 
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4.11 Οξηζκόο θύθινπ ειέγρωλ – Γηεμαγωγή Διέγρνπ 

Ο θχθινο ειέγρνπ πεξηέρεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα, ηηο πεξηνρέο θαη ηα βήκαηα κε ηα νπνία ε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ. Η επηινγή ησλ 

πεξηνρψλ κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα ηνπ επηπέδνπ θηλδχλσλ, ειέγρνληαο φιεο ηηο πεξηνρέο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηελ εθαξκνγή κηαο θπθιηθήο πξνζέγγηζεο. Δλαιιαθηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο βάζεη θηλδχλνπ, φπνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ έιεγρν πεξηνρέο 

ρακεινχ θηλδχλνπ. Σέινο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο κηθηήο πξνζέγγηζεο, 

φπνπ ειέγρνληαη νη πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηνρέο ρακεινχ 

θηλδχλνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλέο πξφηππν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 2300, Οη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

ηνπ έξγνπ.  Η έθηαζε ησλ ειέγρσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ 

έρεη γηα ηελ εηαηξία, ελψ ε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ μεθηλάεη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη ηειεηψλεη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Καηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, ζα πξέπεη λα δνζεί  ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

πξνζηαζία θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν λφκνο απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ζπιινγή 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη απαγνξεχεη ηελ ρξήζε ηνπο γηα 

ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ ιφγν πνπ ζπιιέρζεθαλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

αιιά θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα δηθιείδα αζθαιείαο πνπ 

λα δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο.  

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ε κνλάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(Moeller, 2009)
61

: 

 Πξαγκαηνπνηεί ην αλαηεζέλ πξφγξακκα 

 Πξνεηνηκάδεη ηα θχιια εξγαζίαο 

 πιιέγεη ηα ηεθκήξηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα επξήκαηα 
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4.12 πιινγή πιεξνθνξίαο 

 

Σν πξψην πξάγκα κε ην νπνίν έξρεηαη αληηκέησπν ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο. Χο ειεγθηηθφο 

θίλδπλνο ζεσξείηαη ην ελδερφκελν ν ειεγθηήο, ελ αγλνία ηνπ, λα κελ εληνπίζεη νπζηψδε ιάζε 

θαη παξαιείςεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. Μηα ηερληθή πνπ επξχηαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο είλαη ε δεηγκαηνιεςία. 

Καηά ηελ δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κέζνδνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 2320-3 ζρεηηθά κε ηελ δεηγκαηνιεςία, 

κεξηθέο απφ ηηο απνδεθηέο κεζφδνπο είλαη (IIA 2011)
62

: 

 Σπραία δεηγκαηνιεςία: Κάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα 

επηιεγεί 

 Υξεκαηηθή Γεηγκαηνιεςία (MonetaryUnitSampling): ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ιάζνπο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο 

 Γηαζηξσκαηνκέλε δεηγκαηνιεςία: δηαρσξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ζε νκάδεο 

 ηνρεπκέλε δεηγκαηνιεςία: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ειέγρεηαη 

 Μεηαβιεηή δεηγκαηνιεςία: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ρξεκαηηθή 

επίπησζε ηνπ πιεζπζκνχ 

 Δπηθξηηηθή δεηγκαηνιεςία: Βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, κε βάζε 

ηεθκεξησκέλα θξηηήξηα 

 Γεηγκαηνιεςία απφ αλαθάιπςε (discoverySampling): Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ελφο ηπραίνπ γεγνλφηνο ή ιάζνπο νδεγήζνπλ ζε εληαηηθφ 

έιεγρν. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ δείγκαηνο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη θαη ηνλ πιεζπζκφ 

ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί. Θα πξέπεη επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί κία εθηίκεζε γηα ηελ 

πηζαλή κείσζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 2310, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, γηα λα επηηχρνπλ ην 

ζθνπφ ηνπο, ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ επαξθείο, ζρεηηθέο, αμηφπηζηεο θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Δπαξθείο είλαη νη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο θάζε ζπλεηφο άλζξσπνο ζα θηάζεη 
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ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε ηνλ ειεγθηή. ρεηηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο  ζθνπνχο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ειεγθηή. Υξήζηκεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο.  

Σα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα αληιήζεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

δηάξζξσζε θαη ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ γλψζε ηεο εηαηξίαο. 

Δπηπιένλ πεγέο ζεσξνχληαη επίζεο νη απνθάζεηο, ηα πξαθηηθά θαη νη εθζέζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

Η πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο εηαηξηθήο ιεηηνπξγίαο, ν ειεγθηήο 

πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ ζπλεληεχμεηο, ηεθκεξηψλνληαο πάληα ηνλ ζθνπφ ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ απνθνκίδεη. Διέγρεη κηα δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ρσξίο 

νπζηψδε έιεγρν, θαζψο ζθνπφο ηνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ξνήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

Σέινο, απνηειψληαο ηελ πην δαπαλεξή δηαδηθαζία ζε πφξνπο, νη νπζηψδεηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είκαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο παξαζηαηηθψλ, ησλ 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζπκθσληψλ ινγαξηαζκψλ αιιά θαη ε ιήςε δηαβεβαηψζεσλ απφ 

ηξίηνπο, φπσο είλαη νη εκπεηξνγλψκνλεο 

4.13 Παξαθνινύζεζε πξνόδνπ 

 

χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 2500, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο δηάζεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ δηνίθεζε, Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εδξαηψζεη δηαδηθαζίεο, νη 

νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ (IIA 2011)
63

: 

 Υξνληθφ Πιαίζην κέζα ζην νπνίν απαηηείηαη ε αληαπφθξηζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο 

παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηεο δηνίθεζεο 

 Πηζηνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο εθφζνλ απαηηείηαη 

 Απφδνζε κηαο δηαδηθαζίαο follow-up 
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 Μηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ε νπνία ζα ιακβάλεη ππ’ φςε αληηδξάζεηο κε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ζηα θαηάιιεια θιηκάθηα ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Η ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά ηελ 

δξαζηεξηφηεηα κε (IIA 2011)
64

: 

 Παξαδίδνληαο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ζηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά επίπεδα 

γηα λα ιάβνπλ δξάζε. 

 Λήςε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη πξνηεηλφκελν ζρέδην 

δξάζεο κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η αληαπφθξηζε είλαη 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκε εάλ δνζνχλ ζηνλ επηθεθαιή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νη θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο θαη ρξφλνο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

 Λήςε πεξηνδηθψλ ελεκεξψζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ δηφξζσζεο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ 

 Λήςε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο νξγαλσζηαθέο κνλάδεο γηα 

δηνξζψζεηο follow-up 

 Αλαθνξά ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο θαηάζηαζεο 

αληαπφθξηζεο πάλσ ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο. 

4.14 Γηαδηθαζία επαλειέγρνπ 

 

χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 2500 Α1-1, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηήζεη κηα δηαδηθαζία επαλειέγρνπ, έηζη ψζηε λα δηαβεβαηψζεη ε δηνίθεζε έρεη ιάβεη 

δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ή φηη έρεη αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε εθαξκνγήο 

ηνπο.  Με ηελ δηαδηθαζία ηνπ επαλειέγρνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε. Απηή ε 

δηαδηθαζία επίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ιάβεη δξάζεηο θαη αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε εθαξκνγήο ηνπο.  

Ο επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδεη ηελ θχζε, ηελ έθηαζε θαη ηνλ ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεο δηαδηθαζίαο επαλειέγρνπ, αλαινγηδφκελνο (IIA 2011)
65

: 
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 Σελ ζεκαζία ησλ παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ 

 Σν επίπεδν πξνζπάζεηαο θαη θφζηνπο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηνξζσζεί ε 

αλαθεξφκελε θαηάζηαζε 

 Σελ πηζαλφηεηα ε δηνξζσηηθή δξάζε λα απνηχρεη 

 Πνιππινθφηεηα ηεο δηνξζσηηθήο δξάζεο 

 Να πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο 

Η δηαδηθαζία επαλειέγρνπ βαζίδεηαη ζηελ έθζεζε θηλδχλνπ φπσο θαη ζην επίπεδν 

δπζθνιίαο θαη ζεκαζίαο ηεο έγθαηξεο δηνξζσηηθήο δξάζεο. Δάλ ν επηθεθαιήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θξίλεη φηη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί είλαη επαξθείο, ε δηαδηθαζία 

επαλειέγρνπ ζα επαλαιεθζεί σο κέξνο επφκελεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηνη φηη νη παξαηεξήζεηο θαη νη πξνηάζεηο επαξθνχλ γηα ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Η δηαδηθαζία επαλειέγρνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζεί θαηάιιεια. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟ 

SOLVENCY II 

 

5.1 Solvency II θαη ν Δζωηεξηθόο Έιεγρνο ζηηο Αζθαιηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνιακβάλεη κηαο καθξάο παξάδνζεο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά. 

Παξφια απηά, ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο απνθηάεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν. 

χκθσλα κε ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία, ππάξρεη ν παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ν ξφινο ηεο επνπηείαο ηεο κνλάδαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο – θαλνληζκνχο (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο). ε δηαξθή εμέιημε 

φκσο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο δηαρεηξηζηή ηνπ θηλδχλνπ. ε έλαλ 

νξγαληζκφ κε δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ππεχζπλνο φρη 

κφλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θίλδπλνπ ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο, 

ην θφζηνο πνπ ελέρνπλ, ηνλ αληαγσληζκφ, ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα θαζψο θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην (Moorman, 2013)
66

. ε πνιινχο νξγαληζκνχο νη ηξεηο απηνί ξφινη είλαη 

ζαθψο νξηνζεηεκέλνη, ελψ ζε άιιεο ν επηθεθαιήο ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη 

ηελ επζχλε θαη γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ηελ Καλνληζηηθή πκκφξθσζε, κε μερσξηζηέο 

νκάδεο γηα ην θαζέλα. ε κεξηθνχο νξγαληζκνχο, ν ειεγθηηθφο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο θηλδχλνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηελ ίδηα επίβιεςε, ηνπ Γηεπζπληή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ,  αιιά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε παξαθνινχζεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ κεηαθηλείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, 

νξηζκέλεο νξγαλψζεηο έρνπλ θαη ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο θάησ απφ ην ίδην πξφζσπν. Ο 
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ξφινο ηνπ ηκήκαηνο ζπκκφξθσζεο έρεη απμεζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(ECIIA, 2014)
67

. 

Σν 2002, ε Δπξσπατθή έλσζε εμέδσζε ηελ νδεγία 2002/13/EC κε ην φλνκα Solvency 

II. Σα θξάηε κέιε ζα έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ ηελ νδεγία κέρξη ηηο 20 επηεκβξίνπ 2003 θαη 

ζα εθαξκνδφηαλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014. Οπζηαζηηθά απνηεινχζε 

κηα κηθξή αιιαγή ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θεξεγγπφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1970. Χζηφζν πξνεηνηκαδφηαλ ην έδαθνο γηα κηα κεγαιχηεξνπ εχξνπο αλακφξθσζεο ηεο 

λνκνζεζίαο, ην Solvency II.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ Solvency IIείλαη φηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηζνχηαη κε ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο ή κε ην 

εγγπεηηθφ θεθάιαην, φπνην απφ ηα δχν είλαη κεγαιχηεξν (European Commission, 2009)
68

. 

Σν Solvency II αληηθαζηζηά 14 ππάξρνπζεο νδεγίεο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη 

ζα εθαξκνζηεί ζηα 28 θξάηε-κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Οη 

ζηφρνη – θιεηδηά γηα ην Solvency II είλαη (ECIIA, 2014)
69

: 

 Η βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ: Δμαζθαιίδεηαη νκνηφκνξθν θαη 

εληζρπκέλν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Έλα πην 

ηζρπξφ ζχζηεκα ζα δψζεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηα 

πξντφληα ησλ αζθαιηζηψλ. 

 Δθζπγρξνληζκέλε επίβιεςε: Η «Γηαδηθαζίαο Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο» ζα 

κεηαηνπίζεη ηελ εζηίαζε ηνπ επνπηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο, ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ησλ 

αζθαιηζηψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαθπβέξλεζεο. 

 Η βαζχηεξε ελνπνίεζε ηεο αγνξάο ηεο ΔΔ κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ επνπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Αχμεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αζθαιηζηψλ ηεο ΔΔ. 
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5.2 Ο ρεδηαζκόο ηνπ Solvency II 

 

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ 

EIOPA
70

, ν ζρεδηαζκφο ηνπ Solvency II βαζίδεηαη ζε 3 ππιψλεο: 

 

Πξώηνο Ππιώλαο – Πνζνηηθέο Πξνδηαγξαθέο (Quantitative Requirements) 

 Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ππνινγηζκφο εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ 

ηερληθψλ πξνβιέςεσλ 

 Απνηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ (Asset Liabilities Management) 

 Καζνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πξνο αμηνιφγεζε, παξάκεηξνη θηλδχλνπ θαη ηξφπνη 

επηκέηξεζεο ηνπο (εζσηεξηθά κνληέια γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ) 

 Τπνινγηζκφο ειάρηζηνπ επηζπκεηνχ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί κηα εηαηξία 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο (Minimum Capital Requirements) 

 

Γεύηεξνο Ππιώλαο – Πνηνηηθέο Πξνδηαγξαθέο (Qualitative Requirements) 

Καζνξηζκφο ησλ αξρψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ 

 Αλαζθφπεζε ηεο Δπνπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ κνληέισλ θαη ηεο εηαηξηθήο 

θεξεγγπφηεηαο 

 Δθαξκνγή Λεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Δθαξκνγή Αλαινγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο 

 Δθαξκνγή Λεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Δθαξκνγή ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 

Σξίηνο Ππιώλαο – Δθαξκνγή (Market Discipline) 

 Απαηηήζεηο δεκνζίεπζεο θαη παξνπζίαζεο ζχκθσλα κε ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο 

αιιά θαη ηα IAS θαη IFRS 
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 Μειινληηθέο απαηηήζεηο δεκνζίεπζεο ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ηνπ IFRS 4. 

5.3 Γεύηεξνο Ππιώλαο: Η Βάζε γηα ηνλ Δζωηεξηθό Έιεγρν ζηηο 

Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ θαιχπηεηαη ζηνλ Ππιψλα ΙΙ είλαη ε εηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε. Με ηελ Οδεγία ηνπ Solvency II πξνβιέπεηαη έλα ζχζηεκα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηα κέηξα ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζην ζπκβνπιεπηηθφ έγγξαθν Νν 33 ησλ 

CEIOPS (CP33 Advice on System of Governance)
71

. Σα ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη 

είλαη ηα εμήο:  

 Απαηηήζεηο Γηαθπβέξλεζεο 

 Λεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ 

 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 Αλαινγηζηηθή Λεηηνπξγία 

 Δζσηεξηθά πζηήκαηα Διέγρνπ 

 Δμσηεξηθή Αλάζεζε ( Outsourcing) 

Μέζα απφ ηελ νδεγία 2009/138/ec , κε ηελ νπνία εηζάγεηαη θαη επίζεκα ην Solvency 

II σο πιαίζην, απφ 01/01/2016, ζα εηζεγεζεί έλα αλαζεσξεκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο νδεγίαο, ζην άξζξν 41 ηεο νδεγίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζην άξζξν 47 γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν,  ν νπνίνο 

απαηηεί απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο CEIOPS 
72

: 

 Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξίεο λα παξέρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα 
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 Κάζε πφξηζκα/εχξεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ 

δηαρεηξηζηή, ηελ δηνίθεζε ή ην επηβιέπσλ ζψκα/ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν 

θαη ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα 

πνξίζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζα πξέπεη λα 

δηαβεβαηψζεη φηη νη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ γίλεη. 

 

5.4 Λεηηνπξγία Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζε Αζθαιηζηηθή Δπηρείξεζε 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Solvency IIγηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξίαο. Σν πςειφ επίπεδν 

αλεμαξηεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε ιεηηνπξγία κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαζψο ν 

μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο έρεη γίλεη πιήξεο 

αληηιεπηφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ην εθαξκφδνπλ. Απηφ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

θχξηαο αξκνδηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία, πνπ είλαη ν ξφινο 

ηεο δηαζθάιηζεο θαη δηαβεβαίσζεο (assurance) γηα ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Σν Solvency 

IIφκσο δελ νδεγεί ζε αιιαγή ξφινπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Moorman 

2013)
73

.  

Αλαγλσξίδεηαη παξφια απηά φηη ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά Solvency 

II δελ κπνξεί λα είλαη νκνηνγελήο ζε φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζε κηα ρψξαο αιιά θαη 

κεηαμχ ρσξψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην ήδε ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο θαζψο θαη ζην 

κέγεζνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. Σν Solvency II φκσο έρεη νξηζκέλεο απαηηήζεηο απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κέζα ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία είλαη λα 

εθπιεξψζεη ηνλ ξφιν ηεο σο αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία δηαβεβαίσζεο (assurance) ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο. Γηα λα δξάζεη αλεμάξηεηα, ε κνλάδα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε θαη αδέζκεπηε πξφζβαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηνπ 

νπνίνπ ηα κέιε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ σο ειάρηζην κηα ζχλνςε θαη πξφζβαζε ζηηο 

αλαθνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (ή ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ) θαη ζηνλ Γηεπζχλσλ 
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χκβνπιν ηεο εηαηξίαο (Deloitte Luxemburg, 2013)
74

. Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα 

πξέπεη λα ειέγρεη θάζε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ρσξίο πεξηνξηζκφ 

θαη ειεχζεξνο απφ θάζε επηξξνή. Θα πξέπεη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φκσο 

λα δηαθαηέρεηαη απφ επαγγεικαηηζκφ, αθεξαηφηεηα, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (IIA, 2013)
75

. 

Σν Solvency II έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο επαξθνχο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Γη απηφ ην ιφγν, απαηηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα εληζρχζεη ηηο ηερληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ γεληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. Με απηφλ ην ηξφπν, 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη φηη θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο (Ernst&Young, 2013)
76

. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. ε πνιιέο ρψξεο, φπνπ ε λνκνζεζία δελ ππνρξέσλε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο ζε παξφκνηα νξγάλσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν 

ζπληνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο ιφγνο είλαη ε απνθπγή δηπιήο 

δνπιείαο θαη απφ ηελ άιιε ε δηαβεβαίσζε φηη έρεη γίλεη πιήξεο θάιπςε φισλ ησλ θηλδχλσλ.  

5.5 Οξγάλωζε Λεηηνπξγίαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ – Οκνηόηεηεο θαη 

Γηαθνξέο 

 

Παξαηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ην Solvency II απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, είλαη 

θαλεξφ φηη νη απαηηήζεηο είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλεο κε ηα πξφηππα πνπ πξνηείλεη ην 

Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαζψο θαη ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Με 

άιια ιφγηα, ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ην Solvency II. 
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Με ην θαηλνχξγην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο λα εδξαηψλεηαη ππφ Solvency 

II, απαηηείηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα ειέγρεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαθπβέξλεζεο θαη λα επηβεβαηψλεη 

ηελ νξζή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ππφινηπεο 

ιεηηνπξγίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έηζη ψζηε λα ρηίζεη αλεμάξηεηα ην ειεγθηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο. 

χκθσλα κε ην ζρέδην λφκνπ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηζζεί ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην 

θαη βαζίδεηαη ζηελ επξσπατθή νδεγία 2009/138/ΔΚ,  νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηνίθεζε ηνπο. Σν ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ειάρηζηνλ ζαθή νξγαλσηηθή δνκή θαη κεραληζκφ κεηάδνζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ινγηζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, 

πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ξπζκίζεηο πιεξνθφξεζεο θαη ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ππεχζπλε είλαη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε ελψ ηπρφλ δηαπηζηψζεηο 

αλαθέξνληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Solvency II, ηίζεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία θαη ζα ζηειερψλεηαη απφ πξφζσπα ηα νπνία 

θαηέρνπλ ην απαξαίηεην επίπεδν κφξθσζεο θαη πξνζφλησλ γηα λα επηηειέζνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο. Η έλαξμε ησλ ειέγρσλ, ν ζρεδηαζκφο, ε αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ 

θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κία νξγάλσζε 

νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθή, νξζή θαη αθέξαηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. θαζψο επίζεο θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ πνηφηεηα, ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ πςειή απφδνζε, πξνζθέξνληαο ην απαξαίηεην 

έδαθνο γηα ππεξεζίεο δηαζθάιηζεο (assurance).  

Καηά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηε βαζηθή γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ πιαηζίσλ 

θαη ειέγρσλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή θξίζε. Σν βαζηθφηεξν φκσο είλαη 
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ε εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ειέγρνπ, ηα ζηάδηα εθαξκνγήο θαη εθηέιεζεο, ηα έληππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ηηο 

αξρέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε έθζεζε ειέγρνπ. Αθήλεηαη φκσο ε ειεπζεξία ζην πξνζσπηθφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα δξάζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κε ζθνπφ λα εθπιεξψζεη 

ηα θαζήθνληα ηνπ θαη λα έρεη ηα πην απνηειεζκαηηθά επξήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ ΜΙΑ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

6.1 Η εκαζία ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ Όπωο Οξίδεηαη από ηα Πξόηππα 

 

χκθσλα κε ην Γηεζλή Πξφηππν 2050, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ, ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ θαηάιιειε θάιπςε θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο επαλάιεςεο ησλ εξγαζηψλ. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαδεηθλχνληαη  απφ ην πξφηππν 2050-2, φπνπ νξίδνληαη νη ράξηεο 

δηαβεβαίσζεο (assurance maps). χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη λα απνθηήζεη  δηαβεβαίσζε φηη νη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε πιαίζην πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί εάλ ε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθαξκφδεηαη 

απνδνηηθά θαη εάλ νη θξίζηκνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία αληηκεησπίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιαπινχο πφξνπο γηα λα ιάβεη ηελ 

απαξαίηεηε δηαβεβαίσζε. Η δηαβεβαίσζε απφ ηελ δηνίθεζε είλαη ζεκαληηθή θαη ζα πξέπεη 

λα ζπκβαδίδεη κε ηελ δηαβεβαίσζε πνπ πξνζθέξνπλ ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη άιιεο,πηζαλφλ ηξίηεο, πιεπξέο. Τπάξρνπλ αξθεηέο ιεηηνπξγίεο κέζα ζε κηα εηαηξία πνπ 

παξέρνπλ δηαβεβαίσζε, φπσο είλαη (IIA 2011)
77

: 

 Η δηνίθεζε 

 Η αλψηεξε δηνίθεζε 

 Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

 Καλνληζηηθή ζπκκφξθσζε 

 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 

 Διεγθηέο πεξηβάιινληνο 

 Διεγθηέο πγείαο θαη αζθάιεηαο 
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 Διεγθηέο νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο απφ ην 2016 λα εθαξκφζνπλ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ SolvencyII, ε επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθάιηζεο κνηξάδεηαη ζε 

4 ιεηηνπξγίεο: ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ 

ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

θαζψο επίζεο θαη ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν βαζηθφ εξψηεκα ηφζν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

είλαη ην πνηνο θάλεη ηη θαη γηαηί. ηελ θνξπθή ηεο εξψηεζεο είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

πξνζθέξνληαο ην πιαίζην ή ηηο θαηεπζπληήξηεο γηα ηελ επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο δηαβεβαίσζεο, φπνπ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο θέξεη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη 

ραξηνγξάθεζε ησλ θαιχςεσλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε ιεηηνπξγία απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη ζε έλαλ νξγαληζκφ λα 

ηαθηνπνηήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ θελά ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη 

επηηξέπεη ζηνπο κεηφρνπο λα είλαη εθεζπραζκέλνη φζνλ αθνξά ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ πιαίζην, φπσο νξίδεηαη απφ ην δηεζλέο πξφηππν 

2050-2, είλαη θαλεξφ φηη γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα 

γίλεη επηκεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 4 ιεηηνπξγηψλ: εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

αλαινγηζηηθήο, δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο 

ζα παξέρνπλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηηο απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ θχζε θαη ην 

επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. ε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία φκσο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έθθξαζε ησλ πνξηζκάησλ απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ν νπνίνο ζα ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηελ θχζε, ηελ ζθνπηά θαη ηελ έθηαζε ηνπ ράξηε 

δηαβεβαηψζεσλ (assurance map). Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ν επηθεθαιήο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθθξάζεη ηπρφλ πνξίζκαηα ή απφςεηο, 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ σο ζπληνληζηήο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ δηαβεβαίσζε φηη δελ 

ππάξρνπλ θελά ζηελ δηαζθάιηζε ή φηη ηα θελά είλαη γλσζηά θαη απνδεθηά. Ο επηθεθαιήο 

Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάλεη αλαθνξά ζε ειιείςεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο 
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δηαζθάιηζεο θαη εάλ πηζηεχεη φηη ε θάιπςε είλαη αλεπαξθήο, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιέςεη ηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 

6.2 Η Θέζε ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζην ύζηεκα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ Solvency II νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ζπλαληήζνπλ έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ απφ λέεο απαηηήζεηο. Πέξα απφ ηηο πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ππιψλα Ι θαη ηηο 

απαηηήζεηο δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ηξίην ππιψλα, ν δεχηεξνο ππιψλαο απαηηεί απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηελ εδξαίσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ην Solvency II
78

, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηήζνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο: 

 Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 Λεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Λεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ νδεγία γηα ην Solvency II, ν φξνο «ιεηηνπξγία» δελ 

αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζε έλα πξφζσπν ή έλα ηκήκα. Η εηαηξία είλαη ειεχζεξε λα 

απνθαζίζεη ηελ δνκή ηεο, ε νπνία κπνξεί λα αθνινπζεί κηα απνθεληξσκέλε ή θεληξηθή 

πνιηηηθή, αλεμάξηεηε ή ελζσκαησκέλε. Χζηφζν δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην λα κελ 

ζπγθεληξψλεη έλα πξφζσπν ή ηκήκα πνιιέο εμνπζίεο ή αξκνδηφηεηεο. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη ινηπφλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο «θαηαιιειφιεηαο» (fitandproper) 

(Ernst&Young, 2013)
79

. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ παξαπάλσ εθαξκνγή είλαη: 

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία 

 Αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
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European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(2013).ΚαηεπζπληήξηεοΓξακκέορεηηθάκεηνχζηεκαΔηαηξηθήοΓηαθπβέξλεζεο 
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Ernst&Young (2013).Maximizing value from your lines of defense: A pragmatic approach to 

establishing and optimizzing your LOD model 
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 Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εηαηξίαο 

 Καηνρή γλσζηψλ πηζηνπνηήζεσλ θαη θαιήο θήκεο 

Σα αλαζεσξεκέλα πξφηππα πνπ ζέηεη ην Solvency II  γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

ελφο αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή ηζρπξήο θαη ζπλεηήο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ηηο ιεηηνπξγίεο-θιεηδηά πνπ νξίδεη ην Solvency II, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ αλακέλεηαη λα είλαη πιήξσο ππεχζπλε γηα ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

επαξθνχο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

6.3 Οξίδνληαο ην ιεηηνπξγηθό κνληέιν – Βαζηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο (AON, 2012)
80

: 

 Οξηζκφο κηαο μεθάζαξεο νξγαλσζηαθήο δνκήο 

 Ξεθάζαξνο νξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

 Καηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο γηα ηνλ εληνπηζκφ, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε εηαηξία 

 Γηαβεβαίσζε φηη ε εηαηξία είλαη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλε ηφζν ηψξα φζν θαηθαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ νξηζκέλνπ businessplan 

 Ξεθαζάξηζκα ησλ δηαδηθαζηψλ – θιεηδηά θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

 Παξνρή κηαο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, αλαινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. 

Σν κνληέιν παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

ζπλνςηζζεί ζην παξαθάησ δηάγξακκα 
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Aon Risk Solutions (2012). Solvency II: The captive guide to Pillar II 
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Διάγραμμα 1: Μονηέλο Παρακολούθηζης Λειηοσργίας Εζωηερικού Ελέγτοσ 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ην δηάγξακκα, νη ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ελεξγεί σο επφπηεο ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηα πιαίζηα θαη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε θαζψο 

θαη ηα πιαίζηα πνπ ζέηεη ην SolvencyII. 

6.4 Σν ύζηεκα ηωλ Σξηώλ Γξακκώλ Άκπλαο (Three Lines of Defence 

Model) 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηεζζάξσλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ εδξαίσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο βάζεη Solvency II, εληζρχεηαη ε πξφηαζε γηα ην 

ζχζηεκα ησλ ηξηψλ γξακκψλ άκπλαο (Three Lines of Defence LOD)
81

.  
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  ειίδα 

63 

 

  

 

χκθσλα κε ην ζρήκα πνπ παξνπζηάδεηαη, ζηελ πξψηε γξακκή άκπλαο, νη 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αξρηθή δηαρείξηζε ή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ε αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ζπκκφξθσζεο 

ζηελ δεχηεξε γξακκή άκπλαο ηαθηηθά παξαθνινπζνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο ζε 

θαηάιιεια επίπεδα θαη ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο ηνπ 

θηλδχλνπ, φπσο έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. ηελ Σξίηε γξακκή 

άκπλαο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηαθηηθά παξαθνινπζεί ηηο αλαθνξέο απφ φιν ην 

ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εηαηξίαο. 

Παξφιν πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο, ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε ζέζε ζην κνληέιν εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Σφζν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φζν θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ κνληέινπ ησλ Σξηψλ Γξακκψλ Άκπλαο γηα λα 

δηαζθαιίζεη φηη ην κνληέιν αληηθαηνπηξίδεη ηελ θηινζνθία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο 

θαζψο θαη ην πξνθίι εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζέιεη λα ζέζεη. Καη νη δχν έρνπλ 

ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο ζηνλ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνλ νξηζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ζηελ δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ γξακκψλ 

Διάγραμμα 2: Μονηέλο ηων Τριών Γραμμών Άμσνας 
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άκπλαο εθαξκφδεηαη θαιχηεξα κε ηελ ελεξγή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο. 

Γηα ηελ ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξηψλ γξακκψλ άκπλαο, ζα 

πξέπεη ε πξσηνγελήο πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο λα είλαη ζχκθσλε κε κηα «θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε 

λα είλαη πην εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή ε κεκνλσκέλε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, ηνπο δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ αιιά θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Σν παξαθάησ δηάγξακκα θάλεη πην ζαθή ηα 

πξναλαθεξφκελα:
82

 

 

Διάγραμμα 3: Σσνηονιζμός Λειηοσργίας ηων Τριών Γραμμών Άμσνας 

 

6.5 εκαληηθόηεηα ηνπ Μνληέινπ ηωλ Σξηώλ Γξακκώλ Άκπλαο 

 

Σν ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηα αηνπήκαηα ηνπ παξειζφληνο φζνλ αθνξά 

ηελ ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, νδήγεζαλ ηηο εηαηξίεο λα απνθηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Οη δηνηθήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ απαηηνχλ κηα 

ζπκπαγή ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Οη εηαηξίεο πνπ δελ έρνπλ εδξαηψζεη έλα θαιά 
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ζπληνληζκέλν ζχζηεκα LOD  έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηηο αθφινπζεο πξνθιήζεηο (Ernst & 

Young 2013)
83

 

 Πεξίπινθεο θαη αζπληφληζηεο  αλαθνξέο θάλνπλ δχζθνιν ην έξγν ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ 

 Κελά ζηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ 

 Αλεπαξθείο ιεηηνπξγίεο θηλδχλσλ νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη 

απμάλνπλ ην θφζηνο 

 Μείσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

6.6 πκβνιή ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  ζηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

πζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα, νη ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκά αιιά παξάιιεια δηαηεξνχλ επηθνηλσλία έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα «δηπινειέγρνπ». Έλα κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο ην 

πξνηεηλφκελν, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηεο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζχκθσλα κε 

ην Consultation Paper on the proposal for Guidelines on system of Governance and Own 

Risks and Solvency Assessment (publication EIOPA – CP- 14/017) επηζεκαίλνπλ φηη 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θαη ζα πξέπεη λα 

πεηχρεη
84

: 

 Να επηβιεζεί ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ, κέρξη πξφηηλνο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δελ ήηαλ ζεζκνζεηεκέλε ππνρξέσζε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Να αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο γξακκέο άκπλαο ελψ ζα παξακέλεη 

αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

 Να έρεη έλα εθηεηακέλν επίπεδν επαγγεικαηηθφηεηαο έηζη ψζηε λα είλαη ζε κία ζέζε 

λα πξνηείλεη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη απφ ηελ άιιε λα είλαη 
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 Ernst & Young (2013). Maximizing value from your lines of defense: A pragmatic approach to 

establishing and optimizing your LOD model 
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 Consultation Paper on the proposal for Guidelines on system of Governance and Own Risks and 

Solvency Assessment (publication EIOPA – CP- 14/017) 
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ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζπκβνπιέο θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο θαη 

ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. 

 

6.7 Ο Δθηεηακέλνο Ρόινο ηεο Λεηηνπξγίαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζην 

Πιαίζην ηνπ Solvency II 

 

Μηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φιν ην 

θάζκα ησλ επνπηηθψλ απαηηήζεσλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ελφο πιήξνπο θαη ελζσκαησκέλνπ 

ειεγθηηθνχ πιάλνπ. Καζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Solvency II, νδεγείηαη ζηελ κεγέζπλζε ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ ειεγθηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο ην πιαίζην 

ζπκκφξθσζεο ππφ ην  Solvency II αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Χο κέξνο ησλ εθηεηακέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο 

πξνδηαγξάθεηαη απφ ην Solvency II, ηελ αλαθνξά γηα ηελ Δθηίκεζε Ιδίνπ Κηλδχλνπ θαη 

Φεξεγγπφηεηαο(Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)) θαη ηνλ ππιψλα ΙΙΙ, νη 

δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη ηα απνηειέζκαηα επηζεκαίλνληαη παξαθάησ:
85
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Οξηζκέλε σο « ε νιφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο αθνινπζνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πξφζβαζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

αλαθνξά ησλ βξαρππξφζεζκσλ αιιά θαη καθξνπξφζεζκσλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο έλαο 

αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα είλαη θεξέγγπα ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζπλέρεηα. Η 

Δθηίκεζε Ιδίνπ Κηλδχλνπ θαη Φεξεγγπφηεηαο (ORSA) ραξάδεη ηελ επίδξαζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζηελ θεξεγγπφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

Μηα εηήζηα αλαθνξά πνπ παξαδίδεηαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο είλαη αληηθείκελν αλεμάξηεηνπ 

ειέγρνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
86

 

Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ δηαβεβαίσζε φηη ε δηαδηθαζία  

γηα ηελ ORSA θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη 

εθαξκνζκέλα, αλαινγηδφκελνη ηηο αθφινπζεο πξννπηηθέο σο κέξνο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
87
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 Σελ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Solvency II θαη ηελ απνζηνιή ησλ αλαθνξψλ 

ζηηο πξνζεζκίεο 

 Σελ θαηαιιειφιεηα ησλ κνληέισλ θηλδχλνπ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηελ ζπλέπεηα 

ηνπο ζην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

Γηα ηνλ ππιψλα ΙΙΙ πνπ αθνξά ηηο αλαθνξέο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο, ε ζθνπηά ηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επηβεβιεκέλε θαη ζε επξεία έθηαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

επνπηηθέο αλαθνξέο. Η επίβιεςε απηή έρεη ζθνπφ ηελ δηαβεβαίσζε φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη 

ζρεηηθέο, αμηφπηζηεο, πξνζβάζηκεο θαη πιήξεηο απφ φιεο ηηο απφςεηο θαη ζχκθσλεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Solvency II. 

Μέζα ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ γξακκψλ άκπλαο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε δηαβεβαίσζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, πεξηιακβάλνληαο ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ζπκκφξθσζεο. Όληαο ε Σξίηε γξακκή άκπλαο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

κνλαδηθά ηνπνζεηεκέλε γηα λα παξέρεη κηα αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Σαπηφρξνλα εληζρχζεη ηελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη εηζάγεη έλαλ θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ, 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία αλαθνξάο
88
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Διάγραμμα 5: Προζαρμοζμένη Λειηοσργία ηων Τριών Γραμμών Άμσνας ζε Αζθαλιζηική Εηαιρία 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ο θνηλνηηθή νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε θαη ηνλ ελαξκνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ 

ζηελ Δπξσπατθή έλσζε θαη ηελ ΔΔΑ. Έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Solvency II, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

βαζίζηεθαλ ηδηαίηεξα ζε πνζνηηθά κνληέια. Αλαγλσξίδεηαη φκσο φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

Solvency II ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξηρζεί απφ πνηνηηθέο κεηξήζεηο γηα λα πξνζθέξεη 

ζηαζεξφηεηα ζηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν. χκθσλα κε ην πκβνπιεπηηθφ έγγξαθν 41 (CP41) 

ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, πξνηείλεηαη έλα εληζρπκέλν ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε πηζαλέο αληίμνεο ζπλζήθεο. Θα πξέπεη ινηπφλ νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Solvency II λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά 

ζεκεία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηηο πξνθιήζεηο απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο επεξεάδνπλ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε 

Δπξσπατθή επηηξνπή πξνηείλεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ζχζηεκα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηαδξακαηίδνληαο ξφιν θιεηδί γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Η κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ πξνηείλεη ην Ιλζηηηνχην εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, ελψ ε ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ζχζηεκα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Μνληέινπ ησλ ηξηψλ γξακκψλ άκπλαο. Σν βαζηθφηεξν πνπ 

επηζεκαίλεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζηελ ζεσξία είλαη ε επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελζσκαηψλνληαο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ, θνκκάηη ηδηαίηεξα βαζηθφ γηα κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

εκαληηθή φκσο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

λέν ζεζκηθφ πιαίζην (Solvency II). Ο ππιψλαο ΙΙ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ην λα ζέζεη ςειά 

ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κέζα ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Η ζέζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζθέξεη ηελ 
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δηαβεβαίσζε κέζα ζηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, έρεη πξφζβαζε ζην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θαη κπνξεί λα δξάζεη θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, ην 

πξνζσπηθφ ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά θαηαξηηζκέλν γηα λα κπνξεί λα πξνζθέξεη 

δηαβεβαίσζε ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο 

είλαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ε αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε θαη ε 

γεληθφηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα δηαβεβαηψλεη φηη ε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέζα ζην επξχηεξν ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δηαζθαιίδεη 

ηελ νξζή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, λα ζπδεηά κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ θηλδχλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ηερληθή γιψζζα θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα κπνξεί λα 

γίλεη ζπληνληζκέλε αλαθνξά σο ζψκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. Σέινο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα απηά γηα λα 

κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ζπκπαγή θαη πξνζαλαηνιηζκέλα πιάλα ειέγρνπ. 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ γεληθφηεξε 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Solvency II. Καζψο φινη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 

έρνπλ πξνσζήζεη εξγαζίεο γηα ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ Solvency II, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα επαίζζεην ξφιν. Απφ ηελ κία πιεπξά, ε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ηειείσο απφ ηηο εξγαζίεο 

πξνζαξκνγήο ζην Solvency II, θαζψο έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ δνκή θαη ηελ απφδνζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζα 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζην λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε ζπκβνπιεπηηθή εκπινθή 

ηνπο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ δελ ζα 

δηαθπβεχζεη ηελ, νξζά λνκνζεηεκέλε, αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλε γηα λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηελ εηαηξεία είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

εξγαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ Solvency II, ε εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ γξαπηψλ 

δηαδηθαζηψλ, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηα δεδνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

κνληέινπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα αλσηέξσ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ εθαξκφδεη ην Solvency II απφ ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ παγθφζκηα πξαθηηθή γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Οη δηαθνξέο 

απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εληζρπκέλν ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζε κηα 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, φπνπ απαηηεί απφ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα δηαζέηνπλ άξηζηε ηερληθή θαηάξηηζε, λα ζπκκεηέρνπλ κε εγεηηθφ 

ξφιν ζην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή επίζεο είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο απνηειεί ην κέζν 

επηθνηλσλίαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε. Αλακέλεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ 

παξειζφληνο ελψ ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. 

Ο εληζρπκέλνο ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εκθαλίδεηαη ζε δχν 

ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ Solvency II, ηελ Δθηίκεζε Ιδίνπ Κηλδχλνπ θαη Φεξεγγπφηεηαο 

(ORSA) θαη ζηνλ Ππιψλα ΙΙΙ πνπ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. ην θνκκάηη 

ηεο Δθηίκεζεο Ιδίνπ Κηλδχλνπ θαη Φεξεγγπφηεηαο, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ θεξεγγπφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

εηήζηα αλαθνξά είλαη ππνθείκελε ζε αλεμάξηεην έιεγρν απφ ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί φηη ε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο Δθηίκεζε Ιδίνπ 

Κηλδχλνπ θαη Φεξεγγπφηεηαο είλαη νξζά ζρεδηαζκέλε θαη εθαξκνζκέλε φζνλ αθνξά ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ην Solvency II, ηελ απνζηνιή ηεο αλαθνξάο ζηα ρξνληθά πιαίζηα θαη ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ην πξνθίι θηλδχλνπ. ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ ππιψλα ΙΙΙ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθνξά θαη ηελ δεκνζίεπζε, απμάλεηαη ην εχξνο ζθνπηάο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζψο ειέγρεη εάλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ δηεζλή πξαθηηθή θαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην. 

Οη απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Solvency II γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

φζνλ αθνξά ηελ δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ην έξγν ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη 

λένο ηφπνο, θαζψο ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξίδνληαη απφ ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Σν θνκβηθφ ζεκείν φκσο, πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο απφ ηηο ππφινηπεο είλαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε 

ησλ εηαηξηψλ κε ηεο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο αξθεηέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο δελ είλαη αθφκε πιήξσο ζπκκνξθσκέλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Solvency ΙΙ, θαη 

θπξίσο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Δπηπιένλ, ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία επεθηείλεηαη ην ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ, 
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απαηηψληαο απφ ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα είλαη ζηειερσκέλε κε πξνζσπηθφ 

πνπ ζα επηκνξθψλεηαη ζπλερψο θαη ζα θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. 

Σν θξίζηκν ζεκείν γηα κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία, ζην νπνίν θαη θαηαιήγεη ε παξνχζα 

έξεπλα, είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο νξίδεη ν 

Ππιψλαο ΙΙ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επάξθεηα, πιεξφηεηα, ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζα ζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε ιεηηνπξγία 

θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. Έλα απφ ηα θχξηα ιάζε πνπ εληνπίζακε θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Ππιψλα ΙΙ φζνλ 

αθνξά ην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

αξθεηέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζε μερσξηζηά έξγα, θάλνληαο ηελ ζπληνληζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνιπδάπαλε θαη δχζθνιε ζηελ 

εθπιήξσζε. Χο απνηέιεζκα, πξνηείλνληαο ην ζχζηεκα ησλ Σξηψλ Γξακκψλ Άκπλαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, επηηπγράλνπκε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη θεληξηθφ ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ, κε ηνλ ξφιν ηνπ 

ζπληνληζηή λα αλήθεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο σο έλα 

ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί σο πξναπαηηνχκελν ηνπ Solvency II. Αληηζέησο, ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο βειηηζηνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, 

ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη αμία ζηελ επηρείξεζε θαη λα βνεζήζεη ζηελ έγθαηξε θαη νξζή 

ιήςε απνθάζεσλ.  

Μέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ππιψλα 

ΙΙ, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηάεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζηελ δεκηνπξγία αμίαο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε. Αξρηθά ζπλδέεηαη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή αηδέληα, ζπληνλίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή, κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ πηζαλφλ λα έρεη αιιά θαη ηηο επθαηξίεο 

γηα βειηίσζε κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ειέγρσλ. Δλ ζπλερεία, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θίλδπλσλ, ηνπ 

θφζηνπο θαη ηεο αμίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πιάλνπ πνπ ζα εζηηάδεη ζηελ 

δεκηνπξγία αμίαο θαη ζηελ κέηξεζε ηεο. Γηα λα ην επηηχρεη, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, ηηο δξάζεηο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ησλ εκπιεθφκελσλ 
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κεξψλ θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή εθαξκνγήο ηνπ πιάλνπ. Χο 

απνηέιεζκα, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη ηνλ ξφιν ηνπ δηαζθαιηζηή ηεο 

πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία, πξνζθέξνληαο 

ζηαζεξή θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ειέγρσλ κέζα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

ηα πιαίζηα πεξαηηέξσ έξεπλαο ζην κέιινλ, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάησ απφ 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Solvency II ην 2016 θαη ηε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ. Η έξεπλα ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζην βαζκφ αιιαγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν θαη ηε βειηίσζε πνπ είρε ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο εηαηξίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε δπλαηφηεηεο 

βειηηζηνπνίεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Solvency II, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κέζα ζην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. 
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