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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Διζαγωγικά 

 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε ζρεδίαζε ηνπ 

έγηλε γηα ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ινγηζηηθνχ 

θπθιψκαηνο θαη γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πξηλ κεξηθά ρξφληα 

φκσο, ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια ζηηο ΗΠΑ (Enron,  WorldCom), ζηελ Δπξψπε, θαζψο 

θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ νδήγεζαλ ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο φρη κφλν ζηηο 

εκπιεθφκελεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, αιιά θαη ζην ινγηζηηθφ επάγγεικα κε 

απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα νδεγνχκαζηε ζην ζήκεξα, φπνπ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζπαζεί λα δηεξεπλεζεί ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ. πλδπάδνληαο ηελ 

πνην πάλσ πξνζέγγηζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ είλαη έλα 

αληηθείκελν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν απαζρνιεί ηηο Γηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αθνχ δελ επεξεάδεη κφλν ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

επηβίσζή ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο είλαη ε ζεσξεηηθή νξηνζέηεζε 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ κέζσ παξάζεζεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο 

θαη παξνπζίαζεο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο φπνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ην απνηέιεζκα πξνζδίδνληαο 

αζθάιεηα ζηε επηρείξεζε.  

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ δχν ελλνηψλ. ηελ 

ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 2, ε επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο απνηππψλεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεμάξηεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. ην επφκελν κέξνο γίλεηαη κία πνην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Κεθάιαην 3) γηα λα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Κεθάιαην 4). Η Γηπισκαηηθή νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξάζεζε κηαο Μειέηεο Πεξίπησζεο ζε κηα Διιεληθή εηαηξεία εθαξκφδνληαο θάπνηα 

ζπζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε θάηη δπζιεηηνπξγίεο πνπ είρε ζηηο θαζεκεξηλέο 
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ηεο ιεηηνπξγίεο (Κεθάιαην 5) θαη θιείλεη κε έλα γεληθφ πκπέξαζκα (Κεθάιαην 6) 

πνπ εμάγακε απφ ηελ Γηπισκαηηθή απηή. 

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο εξεπλάλε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζαλ 

έλλνηα θαη ιεηηνπξγία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη, πνιιέο απφςεηο θαη ζεσξίεο 

γξάθνληαη αλά ηνλ θφζκν. Σν Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA, 

1983), καο νξίδεη φηη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο 

ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη εληφο κηαο 

επηρείξεζεο, γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ 

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

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο”. Πην γεληθφο νξηζκφο απνδφζεθε κε ην 

Πιαίζην COSO (1992) θαη ηελ έθζεζε Turnbull(1999). Γηαπηζηψλνπκε απφ ηα 

παξαπάλσ φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία εθείλα ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη επηρεηξεκαηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο (Sarens θαη Beelde, 2006). Σέινο ζχκθσλα κε ην λεφηεξν θαη πεξηζζφηεξα 

νινθιεξσκέλν νξηζκφ απφ ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (InstituteofInternal 

Auditors), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή 

θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία 

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

ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο (Ibrahim, 2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Διζαγωγικά 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια, 

θαζψο θαη ε αλάγθε γηα εμεχξεζε πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνθπγή ηνπο, 

νδήγεζε φρη κφλν ηεο Γηνηθήζεηο ησλ εθάζηνηε εηαηξεηψλ, αιιά θαη πιήζνο 

αθαδεκατθψλ θαη επηζηεκφλσλ, λα αζρνιεζνχλε πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ πιεζψξα απφ κειέηεο θαη έξεπλεο, γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ. Έηζη κεηά απφ 20 κε 30 ρξφληα εξεπλψλ θαη ζπγγξακκάησλ, 

ζπιιέγνπκε κεξηθά απφ απηά θαη ηνπο δίλνπκε ηελ δηθηά καο παξνπζίαζε. 

 

2.2 Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη 

 

Σν Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πξαγκαηνπνίεζε ην 2010 ηελ 

Παγθφζκηα Έξεπλα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ φπνπ έγηλε θπξίσο γηα ηελ επηθέληξσζε ζε 

ζέκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο μεπέξαζαλ 

ηνπο 13.000 πξάγκα πνπ καο δίλεη κία άμηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο πνην ζεκαληηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ε 

Αλάιπζε θηλδχλνπ θαη νη Σερληθέο Αμηνιφγεζεο ηνπ Διέγρνπ έξρεηαη δεχηεξε κε 

72%, πνζνζηφ πνπ απνηειεί ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ησλ ειεγθηψλ κεηά ηελ πξψηε 

ζέζε ηεο Καηαλφεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε 73%. Πνην θάησ ζηελ πέκπηε ζέζε 

έξρεηαη ε Δπηρεηξεζηαθή Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ κε πνζνζηφ 58%. Όπσο βιέπνπκε, ε 

αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο είλαη απφ ηηο πνην ζεκαληηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Άιιε κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 2010 απφ ηνλ Castanheiraet. Al, είρε ζαλ 

πξσηεχνλ ζθνπφ λα κειεηήζεη θαη λα απνηππψζεη ηνλ ξφιν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή 

ζηνλ ηξφπν πνπ απηφο εθαξκφδεη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Η 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ήηαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο 

Γηεπζπληέο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ ήηαλ κέιε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηεο Πνξηνγαιίαο. Απηφ πνπ εμήγαγε ε έξεπλα ζαλ θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα 

ήηαλ φηη ζηηο εηζεγκέλεο ηεο Πνξηνγαιίαο, ππάξρεη κία δπλαηή ζπζρέηηζε αλάκεζα 
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ζηνλ εηήζην ζρεδηαζκφ ειέγρνπ κε βάζε ηνλ θίλδπλν θαη ησλ ηδησηηθψλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο Σέινο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θάζε 

ειέγρνπ δηαπηζηψζεθε ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηνλ θίλδπλν. 

Μία απφ ηηο Big 4 ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, ε PwC 

(PricewaterhouseCoopers) πξνζθέξεη εθηφο ησλ ειεγθηηθψλ ηεο ππεξεζηψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Έηζη, ην 2007 

πξαγκαηνπνηεί κηα έξεπλα φπνπ ζπκκεηείραλ αλψηαηα ζηειέρε ησλ ειεγθηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην ηδίξν άλσ ησλ 2 δηο, φπνπ ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ φηη ην 1/3 ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. πκπεξαζκαηηθά απηφ καο δείρλεη φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη κία αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. Σν ζεκείν φπνπ ηφληζαλ νη 

ειεγθηέο ήηαλ φηη  νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπλέρεηα ηνπ 

θηλδχλνπο πνπ εληνπίδνπλ θαη λα επηθεληξψλνληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ζην πξνθίι 

ηνπο. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη θνκκάηη ηεο επηηπρίαο 

ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πάδι πνπ απνηειεί ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ηνκέα ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

Οη Fukukawaet. Alην 2006 πξαγκαηνπνηνχλ ζε κεγάιε ειεγθηηθή εηαηξεία 

ζηελ Ιαπσλία έξεπλα, φπνπ ειέγρνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

θαηά πφζν είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ θίλδπλν. Απηφ πνπ απέδεημαλ ήηαλ φηη ε 

ζχλδεζε ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ είλαη κέηξηα. 

Οη Sarens θαη Beedle ην 2006 δηεμάγνπλ άιιε κία έξεπλα φπνπ κε πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο ζε εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 10 δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ δηαρείξηζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ζην ζχγρξνλν αλαπηπζζφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Δίδαλ επίζεο φηη νη Ακεξηθάλνη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνπο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο ξφιν πνπ επηθεληξψλεηαη κφλν 

ζηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 Ο Redinget. Al. Σν έηνο 2000, δηεμήγαγε κία έξεπλα ζηελ δεχηεξε 

κεγαιχηεξε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηηο Η.Π.Α. κε ζθνπφλα απνγξάςεη ηνλ θίλδπλν. 

Με ηελ έξεπλα απηή απέδεημε φηη απηή ε ελέξγεηα δελ είλαη κφλε έλα εξγαιείν 
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ειέγρνπ γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά ίζσο απφ ηηο θαιχηεξεο ελέξγεηεο γηα λα γλσξίζεη ν 

ειεγθηήο ηνλ κειινληηθφ θίλδπλν ζηελ εηαηξεία απφ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Η 

εηαηξεία ην απνδέρεηαη απηφ ην εξγαιείν ειέγρνπ θαη πξνρσξά ζηελ έξεπλα φπνπ  

αθνινπζά έλα γεληθφ κνληέιν φπνπ
1
: 

 πληάζζεη έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο κεγαιχηεξεο 

απεηιέο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε. 

 πληνλίδεη ηελ ζπδήηεζε κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη Διεγθηψλ. 

 Παξαθνινπζεί ηνλ θίλδπλν πσο θηλείηαη κέζα ζηνλ ρξφλν κε ζθνπφ λα εληνπίζεη 

λένπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 Υξεζηκνπνηεί έκπεηξν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηνπο 

κεηαβαιιφκελνπο θηλδχλνπο. 

 Έγθαηξε πξνεηνηκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηνίθεζεο γηα λα 

πξνιάβνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξφθεηηαη λα εκθαληζηνχλ. 

Κιείλνληαο, κπνξνχκε θαη εκείο αιιά θαη ν ζχγρξνλνο επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

θαη λενεκθαληδφκελεο λέεο κνξθέο θηλδχλνπ πνπ απεηινχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Δπίζεο, έλα ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη απνδείμεη 

ηελ ζεκαζία ηνπ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αθνχ 

κπνξεί θαη πξνιακβάλεη ηνλ θίλδπλν θαη ζπιιέγεη θάζε αμηφπηζηε πιεξνθνξία ζε 

ζρέζε κε απηφλ ηφζν φζν θαη ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Internal auditing : assurance & consulting services / Kurt F. Reding 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Διζαγωγικά 

 

Ο φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο κε ηελ 

έθδνζε ηνπ Ν. 3016/02, ν νπνίνο αθνξά, κεηαμχ άιισλ, θαη ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, θαη ν νπνίνο εθζπγρξνλίδεη θαη επίζεκα ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηελ δεκηνπξγία 

Σκεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ο νξηζκφο ηνπ, έξρεηαη λα αλαζηξέςεη εληειψο ηελ 

εζθαικέλε άπνςε κέρξη εθείλε ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ζεσξνχζαλ ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν σο έλαλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ θαζαξά κφλν ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη φηη γηα ηνπο ηνκείο ηεο Παξαγσγήο, ησλ Πξνκεζεηψλ, ηεο 

Δθνδηαζηηθήο θαη αξθεηψλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ ηκεκάησλ ήηαλ παληειψο 

αλνχζηνο. 

 

3.2 Δζωηεπικόρ Έλεγσορ – Internal Audit 

 

Σνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θξίλνληαο ηνλ θαλείο σο έλλνηα, ζα δηαθξίλεη ην 

κεγάιν επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ ηνλ δηέπεη θαη ην κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη ζηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαηάμεηο ζηελ 

αγνξά πνπ εμαπιψλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαη φρη κφλν ζε εζληθφ, ε 

απμαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα πνπ παίδεη πιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

κηαο επηρείξεζεο, αλάγθαζαλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα κεηαιιάμνπλ ηελ δηαρείξηζε 

ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε πνηφ “δηνηθεηηθνχο” νη νπνίνη γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαηέθπγαλ ζε αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ νη νπνίεο ζα ήηαλ πνην αμηφπηζηεο. Λφγσ φκσο κε πνιπηέιεηαο ηνπ 

ρξφλνπ, νη δηνηθνχληεο πξνζπάζεζαλ λα βξνχλε άηνκα ηζάμηα ηνπο θαη πιήξεο 

εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εθρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σέηνηα ζηειέρε είλαη ηα 

άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν επηθεθαιήο ηνπ ν 

Δζσηεξηθφο Διεγθηήο. 
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Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο (Δ.Δ.), δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν 

κφλν. Η ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ.  αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ηηο 

νπνίεο ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξνζπαζεί κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο λα ηηο 

ελαξκνλίζεη κε ην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σνλ επίζεκν νξηζκφ πνπ δίλεη ην Γηεζλέο Ιλζηηηνχην εζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

είλαη: Ο Εζσηεξηθόο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαζθαιηζηηθή 

θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηώλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ελόο νξγαληζκνύ. Να βνεζάεη ηνλ νξγαληζκό λα επηηύρεη ηνπο 

αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ηνπ, πηνζεηώληαο κηα ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ Δηαδηθαζηώλ Δηαρείξηζεο 

Κηλδύλσλ, ησλ Σπζηεκάησλ Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ θαη Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο. 

 Καηαιαβαίλνπκε απφ ηα παξαπάλσ , ηελ ζεκαζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ πξαγκαηηθή αμία πνπ δίλεη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

3.2.1 Η αναγκαιόηηηα ηος Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ησλ ζηειερψλ ζηηο κέξεο 

καο, είλαη ε δηαρείξηζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ 

ζηελ επηρείξεζε. ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, ρξεηάδεηαη κεγάιεο ζεκαζίαο 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, ε νπνία αδπλαηίδεη ηελ ζέζε ηνπο νδεγψληαο ζηνπο ζηελ 

αλάγθε λα αλαδεηήζνπλ άηνκα πνηφ έκπεηξα θαη έηνηκα λα αλαιάβνπλ θάζε 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Σέηνηα αθξηβψο ηα άηνκα είλαη νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο. 

Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, έρνληαο ζαλ νληφηεηα ηεξάζηην πινχην 

ηερλνγλσζίαο, κπνξεί λα ζπκβνπιέςεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζε ηέηνηεο δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ,θαζηζηψληαο ηνλ έηζη, φιν θαη πνην αλαγθαίν πξνζφλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Σελ αλαγθαηφηεηα απηή, ηελ απνηππψλεη κε πνιχ απιφ ηξφπν ν Γάιινο 

PierreA. Dussaulx, ν νπνίνο αλαθέξεη.
2
: « Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο, θάζε κεραλή, 

είλαη πξνηθηζκέλνη είηε απφ ηε θχζε, είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, απφ 

ξπζκηζηηθέο δηεπζεηήζεηο, πξννξηδφκελεο λα πεηζαξρνχλ ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη λα 

                                                      
1PierreA. Dussaulx. «Ο εζωηεπικόρ έλεγσορ ηων επισειπήζεων», εγκςκλοπαίδεια ηηρ επισειπήζεωρ Νο 31, 
εκδόζειρ Πάμιζζορ, Αθήνα 1978 και. Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, 
Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη Ιδίος ςγγπαθέα. 
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ζπγθξαηνχλ ηε ζπλνρή ηεο δνκήο ηνπ. Τπφ νκαιφ θαζεζηψο πνξείαο ή θαιήο πγείαο, 

ν αληαλαθιαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νξγάλσλ ηνχησλ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

πνξείαο θαη πξνθπιάζζεη ην ζχλνιν απφ πεξηπέηεηεο, ππφ ηνλ φξν, φηη απφ θαηξφ ζε 

θαηξφ κηα ελζπλείδεηε παξέκβαζε ζα επηβεβαηψλεη ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία. ηηο 

επηρεηξήζεη, φπσο θαη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, ε ρξήζε γελλά ηε θζνξά θαη ε 

δηάξθεηα ην γήξαο. Πξνο ηνχηνηο, νη γεληθά ιεπηνί απηνί ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί 

ππφθεηληαη θαη απηνί ζηε θζνξά ή ζην γήξαο, γη’ απηφ θαη επηβάιινληαη πεξηνδηθέο 

επαιεζεχζεηο εηο ην παξαζθεπαζηήξην ή ην εξγαζηήξην, κέζσ ελφο αμηφπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή (Internal Audit) 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα παξέρεη δηαξθψο κία 

ελίζρπζε ζηελ πξνζηηζέκελε αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξναζπίδεηαη γεληθά ην 

εηαηξηθφ ηεο ζπκθέξνλ. Πνην εηδηθά, ιεηηνπξγεί σο κία βνήζεηα γηα ηα ζηειέρε 

βνεζψληαο ηα γηα πνην απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κέζσ πνην 

εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ θαη αμηνινγήζεσλ. ηελ νπζία, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ εχξεζε ηνπ κειινληηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

ζηελ επηρείξεζε, ηελ απνθπγή ηνπ, κεηαηξέπνληαο ηνλ έηζη έκκεζα ζε αμία θαη φια 

απηά κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πνην αλαιπηηθά, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ 

ζθνπνχ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί
3
: 

 Σελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κέζσ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο 

απφ ηελ Γηνίθεζε, δεκηνπξγψληαο αμία ζηελ επηρείξεζε. 

 Σε κέηξεζε απφδνζεο ηνπ managementζε φια ηα επίπεδα κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ – δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ – εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηηο δηνίθεζεο, θαη ηε 

δηαβεβαίσζε φηη θάζε εληνιή ζην ρψξν επζχλεο ησλ ζηειερψλ, εθπιεξψλεηαη ζην 

αθέξαην 

 Σελ εμαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Σε ζπλερή θαη πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο λφκνπο 

θαη ηηο απνθάζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία, θαζψο θαη 

                                                      
3 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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ηελ απφδνζε ησλ θφξσλ θαη ηηο εηζθνξέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία – 

νξγαληζκνχο. 

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

Γηνίθεζε θαη ηαπηφρξνλα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηχπσλ 

απηψλ, θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ ηα ππαγνξεχεη. 

 Σελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηψλ. 

 Σελ απνθπγή κέζσ ηεο παξνπζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αηαζζαιηψλ, 

θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αδηαθνξία 

ησλ ηζπλφλησλ. 

 Σελ δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ην 

θαηά πφζν ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη ζηα 

θαζνξηζκέλα standardsπνπ έρνπλ ζεζπηζζεί. 

 Σα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ επαξθή θχιαμε ησλ παγίσλ θαη θηλεηψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπέο, θαθή ρξήζε, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, θαζψο 

θαη ηε ζσζηή αμηνπνίεζε γηα ην ζθνπφ πνπ απνθηήζεθαλ. 

 Σελ επηβεβαίσζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλεη ε Γηνίθεζε, κέζσ ησλ πεγψλ – δίαπισλ επηθνηλσλίαο – 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

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

ηηο απνδφζεηο απηψλ, ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ 

απηψλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Σελ ζπλερή βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά – αληαγσληζκφ, 

θαζψο θαη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξνο ηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο. Δπίζεο, ηελ εηθφλα ηνπ θνξέα πνπ παξνπζηάδνπλ νη εξγαδφκελνη 

πξνο ηα έμσ. 

 Σέινο, αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ, γηα 

κηα θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε θηλδχλσλ, δηαζθαιίδνληαο καθξνρξφληα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ, θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ηξίησλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. 
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3.2.2 Δζωηεπικόρ Έλεγσορ και Πποζηιθέμενη αξία 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζαλ κνλάδα, ζα πξέπεη λα έρεη θαη θάπνηα απφδνζε 

πξνζζέηνληαο αμία ζηελ επηρείξεζε γηα λα δηθαηνινγεί θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο. 

Έηζη, δελ ζα πξέπεη λα αξέζθεηαη κφλν ζηελ χπαξμε ηεο εθηειψληαο απιά ην έξγν 

ηεο ζαλ έλα άιιν έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά ζα πξέπεη κε ην έξγν ηεο λα 

πξνζζέηεη αμία θαη έκκεζε σθέιεηα ζηελ επηρείξεζε. 

 Δδψ φκσο γελλάηαη έλα εξψηεκα. Ση αμία πξνζζέηεη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

ζηελ επηρείξεζε; Δίλαη θνζηνινγήζηκε ε αμία ηνπ; Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

εξψηεκα πνπ ζέιεη θάζε Γηνίθεζε λα γλσξίδεη γηα λα κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη ηελ 

νπζία ηνπ έξγνπ ηνπ ζαλ κνλάδα. ε απηή ηελ απνξία, έλαο έκπεηξνο Διεγθηήο 

κπνξεί λα πξνζκεηξήζεη ηελ αμία σο ηάμε κεγέζνπο πνπ απνξξέεη απφ ην πξντφλ 

ειέγρνπ. 

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή εγξήγνξζε πξφζζεζεο 

αμίαο ζηελ επηρείξεζε γηα λα κελ ππάξμεη κία ζηηγκή πνπ λα ακθηζβεηεζεί ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ. ηελ νπζία, ην έξγν ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αθνχ γίλεη ε 

θνζηνιφγεζε ηνπ θαη εθθξαζηεί ζε αμία, ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή ε δηαθνξά ηεο 

Πξνζηηζέκελεο θαη ηνπ Κφζηνπο Λεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο Διέγρνπ λα είλαη ζεηηθφ. 

Απηφ ην λνχκεξν καο εθθξάδεη ηελ Ωθέιεηα Λεηηνπξγίαο πνπ έρεη ε Μνλάδα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Δπίζεο, κία άιιε κεγάιε κεηξήζηκε αμία γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν είλαη ε 

απνθάιπςε θινπήο πξντφλησλ, ην νπνίν θαη ρξεψλεηαη ζεηηθά. Σν κέγεζνο ηεο ελ 

ιφγσ θινπήο, κπνξεί λα ην πξνζκεηξήζεη σο σθέιεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ, κε ηνλ 

ζπιινγηζκφ φηη ε απάηε ζα ζπλερίδεηαη λα γηλφηαλ θαη ζην κέιινλ δεκηψλνληαο ηελ 

επηρείξεζε ζεκαληηθά. Σέηνηνη ζπιινγηζκνί γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο σθέιεηαο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ είλαη ζην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί έκθαζε ζηελ αμία πνπ δεκηνπξγεί ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζε κία νηθνλνκηθή 

κνλάδα. ην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζεο Γηπισκαηηθήο, έρνπκε ζηελ κειέηε 

πεξίπησζεο ην θαηλφκελν ηεο θινπήο ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ σθέιεηα ηεο 

επηρείξεζεο απφ κία θινπή, πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί κε έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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3.3 Ππόηςπα Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Έλαο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, είλαη θνκκάηη ηεο ίδηα ηεο επηρείξεζεο. Δλψ ν 

ξφινο ηνπ είλαη θαηλνκεληθά αλεμάξηεηνο απφ φινπο ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο, δελ 

παχεη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ε Γηνίθεζε. Μέζα ζηα 

πιαίζηα απηά, ν Διεγθηήο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θαη λα ζπλδπάζεη θαη ηα πξφηππα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ππφζηαζεο. Απηά δελ είλαη άιια απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Σα πέληε πξφηππα δηεμαγσγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζε έλλνηεο 

θαη νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζην ξφιν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή, δειαδή
(10)

: (α) ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, (β) ζηε ζσζηή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, (γ) ζην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, (δ) ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζεί ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη (ε) ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πνην αλαιπηηθά γηα ηα πέληε γεληθά πξφηππα έρνπκε
4
: 

1. Ανεξαπηηζία: Δδψ, ππάξρεη ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 100, φπνπ νξίδεη φηη ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ειέγρεη γηα λα είλαη ζηελ ηθαλή ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν πνπ βαζίδεηαη 

ζε ακεξφιεπηεο απφςεηο. 

2. Δπαγγελμαηική καηάπηιζη: Σν Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 200 έξρεηαη λα καο 

νξίζεη φηη ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ 

νθεηιφκελε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. Έηζη, ζα πξέπεη λα ζηειερψλεη ην ηκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε άηνκα πνπ ε ηερλνγλσζία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ηνπο ππφβαζξν δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Να ππάξρεη ε 

ζπλερήο επνπηεία ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαη φπνπ ππάξρνπλ παξαηππίεο λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε βάζε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ νξίδνπλ εληηκφηεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα, επηκέιεηα, δηαθάλεηα θ.α. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη άξηηνο 

γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε δεμηφηεηεο θαη εμεηδίθεπζε. 

                                                      
4 ύγσπονα θέμαηα Δλεγκηικήρ και Δζωηεπικού ελέγσος, έκδοζη (2013),Νεγκάκηρ-Σασςνάκηρ 
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3. Πλαίζιο δπαζηηπιοηήηων εζωηεπικού ελέγσος: χκθσλα κε ην Διεγθηηθφ 

Πξφηππν 300, ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα δηαπηζηψζεη θαηά 

πφζν νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρνπλ 

επηηεπρζεί. 

4. Γιαδικαζίερ Δζωηεπικού Δλέγσος: Σν επαγγεικαηηθφ πξφηππν 400, καο ιέεη φηη 

ε δηεθπεξαίσζε ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, έιεγρν θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμαγσγή, ε 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πνξηζκάησλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ. 

5. Δποπηεία – Γιοίκηζη ηος ημήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος: Ο Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

αθνινπζεί θάπνηα ζηάδηα μεθηλψληαο κε ηνπο ζηφρνπο ηελ εμνπζία θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Αθνινπζεί ν ρεδηαζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ψζηε λα αθνινπζήζνπλ νη απνθάζεηο 

θαη νη νδεγίεο. Όια απηά ζα πξέπεη λα γίλνληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γηεπζπληή 

απφ θαηάιιεια άηνκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ ηα έρεη επηιέμεη θαη εθπαηδεχζεη 

θαηάιιεια ν ίδηνο. Σν φιν ειεγθηηθφ έξγν  εμππεξεηεί ην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ αθνχ ζπληνλίδεηαη κε ην έξγν ηνπο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη δηπιέο 

πξνζπάζεηεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη κία πνην πιήξεο θάιπςε ειέγρνπ. 

 

3.3.1 Κώδικαρ Γεονηολογίαρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη. Έηζη, ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ έρεη εθδψζεη έλαλ θψδηθα πνπ είλαη αλαγθαίν απφ φινπο ηνπ ειεγθηέο λα 

ηνλ εθαξκφδνπλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο εμήο αξεηέο: Αθεξαηφηεηα, 

Αληηθεηκεληθφηεηα, Δρεκχζεηα θαη Δπάξθεηα. Πνην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη γηα 

ηελ θάζε κία αξρή
5
. 

 Ακεπαιόηηηα: Η αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη έηζη ηε βάζε γηα ζηήξημε ηεο θξίζεο ηνπο. 

                                                      
5Καπαμάνηρ Κ. (2008). ύγσπονη Δλεγκηική: Θεωπία και ππακηική ζύμθωνα με ηα διεθνή ελεγκηικά ππόηςπα. 
Δκδόζειρ Ο.Π.Α. Αθήνα. 
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 Ανηικειμενικόηηηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη 

θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ 

εμεηάδεηαη. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κηα ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα 

δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

θξίζεσλ. 

 Δσεμύθεια: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο 

θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή 

ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. 

 Δπάπκεια: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηηο εκπεηξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Σν Ιλζηηηνχην νξίδεη επίζεο ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, έηζη 

έρνπκε πάιη σο πξνο ηηο αξεηέο απηέο ηνπο εμήο θαλφλεο: 

 Ακεπαιόηηηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο: 

-.Θα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εληηκφηεηα, επηκέιεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

- Θα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη ζα πξνβαίλνπλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηε λνκνζεζία θαη ην επάγγεικα. 

- Γελ ζα εκπιέθνληαη ζπλεηδεηά, σο κέξε, ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, 

νχηε ζα εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο αηηκσηηθέο γηα ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ή γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

- Θα ζέβνληαη θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκφ. 

 Ανηικειμενικόηηηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο: 

-Γελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο πνπ 

ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ή λα ζεσξείηαη φηη βιάπηνπλ ηελ ακεξφιεπηε εθηίκεζή ηνπο. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή νη ζρέζεηο εθείλεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ. 

- Γελ ζα απνδέρνληαη νηηδήπνηε κπνξεί λα βιάςεη ή λα ζεσξείηαη φηη βιάπηεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εθηίκεζε. 
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- Θα θνηλνπνηνχλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο γλσζηνπνηνχληαη θαη 

ελδέρεηαη λα παξαπνηήζνπλ, εάλ δελ θνηλνπνηεζνχλ, ηελ έθζεζε ησλ ππφ έιεγρν 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δσεμύθεια: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο: 

- Θα είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

- Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ θέξδνο ή θαηά ηξφπν αληίζεην 

κε ηε λνκνζεζία ή επηβιαβή γηα ηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Δπάπκεια: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο: 

-Θα αζρνινχληαη κφλν κε εθείλεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηηο 

αλαγθαίεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία. 

-Θα παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα  

Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

-Θα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

3.4 Δίδη Δλέγσων
6
 

 

Σνπο Διέγρνπο, κπνξνχκε λα ηνπο δηαθξίλνπκε ζηα εμήο (ελδεηθηηθά) είδε
7
: 

 Έλεγσοι Παπαγωγήρ: Οη έιεγρνη παξαγσγήο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζην θαηά πφζν απηή είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηνίθεζεο. Δπίζεο, επηθεληξψλεηαη ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζην θαηά πφζν απηή γίλεηαη ζσζηά, ζην θαηά 

πφζν ηα ζηειέρε ηεο γξακκήο παξαγσγήο είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα θαη 

ηέινο ηηο φιεο δηαδηθαζίεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ (I.S.O.) θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπο. 

 Οικονομικοί Έλεγσοι: Οη Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη ζηνρεχνπλ ζην νηθνλνκηθφ 

ηκήκα ηεο εηαηξείαο. Πνην ζπγθεθξηκέλα ζηνρεχνπλ ζηελ εηιηθξίλεηα ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ 

                                                      
6 Καπαμάνηρ Κ. (2008). ύγσπονη Δλεγκηική: Θεωπία και ππακηική ζύμθωνα με ηα διεθνή ελεγκηικά ππόηςπα. 
Δκδόζειρ Ο.Π.Α. Αθήνα 
7 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο. ηνρεχνπλ ζηελ δηαβεβαίσζε ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζην θαηά πφζν απηέο έρνπλ 

ζπληαρζεί κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. Δδψ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ ζπληάζζεη ηνλ Ιζνινγηζκφ 

θαη ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

 Γιοικηηικοί Έλεγσοι: Οη Γηνηθεηηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ επηβεβαίσζε 

εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνθάζεηο. Οη ζθνπνί ηνπο θηλνχληαη ζε έλα 

πνην επξχ πεδίν δξάζεο ζε αληίζεζε κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο. Οη 

ζθνπνί ησλ Γηνηθεηηθψλ Διέγρσλ αμηνινγνχλ κε πνην επηζηεκνληθνχο κεζφδνπο 

ηελ ζπλνιηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηηο 

επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο θαη ηνπο 

απνδερηνχο θαλφλεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. Παξάιιεια, νη δηνηθεηηθνί 

έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηελ αμηνιφγεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ απνθάζεσλ απ’ φπνπ θξίλεηαη ην 

κέιινλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, νη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη απνβιέπνπλ 

ζηελ δηεξεχλεζε ην θαηά πφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αμηνινγείηαη θαη 

αμηνπνηείηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 Λειηοςπγικοί Έλεγσοι: Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ εμαθξίβσζε 

εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζέηεη ε Γηνίθεζε. Απνζθνπνχλ ζηελ δηαβεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο 

νξγαληζκνχ, ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 

θαη ζηελ ζπκκφξθσζε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη φξσλ πνπ επηβάιινπλ νη 

επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Έλεγσοι ςμμόπθωζηρ: Οη Έιεγρνη πκκφξθσζεο απνζθνπνχλ ζηε 

δηαβεβαίσζε εθαξκνγήο πξνζπκθσλεκέλσλ θαλφλσλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ θάπνην δηνηθεηηθά αλψηεξν θνξέα. Οη Έιεγρνη πκκφξθσζεο 

είλαη κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ. 

 Έλεγσοι Αποδοηικόηηηαρ: Οη Έιεγρνη απηνί αμηνινγνχλ ηα ηκήκαηα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο, δειαδή ζην αλ νη ιεηηνπξγίεο ζε κία επηρείξεζε θέξλνπλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ. Όζνλ Αθνξά ηνλ έιεγρν 

απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνην δείθηεο απφδνζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ επίηεπμε ησλ εηήζησλ 



 

18 
 

ζηφρσλ ησλ ηκεκάησλ, κε ηελ επίηεπμε ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ 

επίηεπμε πεξηζηνιήο ησλ εηήζησλ δαπαλψλ. 

 Έλεγσοι Δηαιπικήρ Κοινωνικήρ Δςθύνηρ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θαζηεξσζεί 

απφ φιεο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, λα δείρλεη θάπνηα επαηζζεηνπνίεζε ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, είηε είλαη νη εξγαδφκελνη, είηε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είηε 

θάπνηα επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα. Έηζη, ζηα πιαίζηα απηά νη έιεγρνη απηνί 

αλαθέξνληαη θαη απνζθνπνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζηελ 

επηζθφπεζε ιήςεο κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ, ζηνπ πξνκεζεπηέο θαη ζηνπο θνηλσληθνχ θνξείο, δειαδή ζηηο 

εθπιεξψζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζε ηξίηνπο (ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο) 

θαζψο θαη απέλαληη ζηα Σακεία. Δπίζεο, αλαθέξνληαη θαη απνζθνπνχλ ζηνπο 

πειάηεο θαη ζην θαηά πφζν ζσζηά αθνινπζνχληαη ζσζηά νη πνιηηηθέο πνηφηεηαο 

θαη ππεξεζηψλ πξνο απηνχο. Σέινο, νη έιεγρνη Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

απνζθνπνχλ ζε γεληθφηεξα ζέκαηα φπσο κε ηελ παξνρή δσξεψλ ζε θνηλσθειείο 

νξγαληζκνχο θαη θνηλσληθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο φπσο ε δεληξνθχηεπζε, πξνζηαζία παξαιηψλ θ.η.ι. 

 

3.5 ύζηημα Δζωηεπικού Δλέγσος
8
 

 

Κάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία, θνξέαο ή επηρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαλνληθά θαη λα αλαπηπρζεί ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα 

θηλείηαη ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγηψλ θαη λα δηέπεηαη απφ 

κηα δέζκε κέηξσλ, λφκσλ, θαλφλσλ θαη αξρψλ. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επίπεδνπ, ψζεζαλ ηηο νκάδεο 

απηέο ζε ζπλερείο αλαδηνξγαλψζεηο θαη λα θηλνχληαη επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη νκάδεο νξηνζέηεζαλ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, σο νκάδεο, δειαδή 

έζεζαλ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη θαλφλεο θνηλσληθήο θαη εζηθήο 

                                                      
8 Καπαμάνηρ Κ. (2008). ύγσπονη Δλεγκηική: Θεωπία και ππακηική ζύμθωνα με ηα διεθνή ελεγκηικά ππόηςπα. 
Δκδόζειρ Ο.Π.Α. Αθήνα 
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ζπκπεξηθνξάο, θηλνχκελεο επάλσ ζε αξρέο ελφο άηππνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ 
9
. 

Ωο φξνο «χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» λνείηαη έλα νξγαλσκέλν θαη ζσζηά 

δνκεκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαζηεξψλεη κηα επηρείξεζε, θαη 

κηα θνηλσλία, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε αξρψλ δηνίθεζεο θαη 

πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο. Κνηλψο, ην χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη έλα ζχλνιν κέηξσλ, θαλφλσλ, πνιηηηθψλ θαη αξρψλ πνπ 

επηλννχληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο θαη εθαξκφδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, απνζθνπψληαο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζέηεη 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζε έλα νξγαληζκφ γηα κηα ζσζηή 

δηαθπβέξλεζε. 

Η αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε 

πιεξφηεηα ηνπ θαζψο θαη ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε ηνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη κηα 

ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ. Η χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ παξέρεη ηελ εγγχεζε ζηελ δηνίθεζε κέζσ ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ 

παξέρεη, σο ζχζηεκα, λα δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

Σν πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δελ ην 

θξίλνπκε απφ ηα πνιιά κέηξα ειέγρνπ πνπ έρεη αιιά απφ ηηο θαηάιιειεο δηθιίδεο 

αζθαιείαο πνπ ζέηεη, ηελ ζσζηή δφκεζε θαη ηελ επειημία ηνπ γηα εχθνιεο 

πξνζαξκνγέο ζηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

 

3.5.1 σεδιαζμόρ και Πεπιεσόμενο Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνζθνπεί ζηελ 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Γηα λα 

ην επηηχρεη απηφ πεξλάεη απφ θάπνηα ζηάδηα φπνπ: 

 Αξρηθά θαζνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θαη ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγηψλ. 

                                                      
9 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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 Ύζηεξα εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα απεηιή θαζψο θαη ην 

κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη κία απεηιή, είηε αθνξά εζειεκέλε ελέξγεηα, 

είηε αθνξά αζέιεηα ιάζε. 

 Αθνχ πεξάζεη απφ ηα ζηάδηα απηά, ζα πξέπεη λα νξίζεη ηηο δηθιίδεο αζθαιείαο γηα 

λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν. 

 Να θαζνξίζεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαζψο θαη ην 

θφζηνο ειέγρνπ απηνχ. 

 Να εθηηκήζεη ηελ σθέιεηα πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Σν πεξηερφκελν ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαιχεηαη ζηα επηκέξνπο 

ζπζηήκαηα ηνπ φπνπ απηά είλαη
10

: 

 Σν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε γηα λα βξίζθνληαη απνηππσκέλα φια ηα 

επίπεδα ηεξαξρίαο θαζψο θαη λα δηαθξίλεηαη ε δνκή ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Σν ζχζηεκα πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 Σν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνιηηηθή πινπνίεζεο ηνπ, βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ δξάζεο. 

 Σν καθξνπξφζεζκν θαη καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ζε πιήξε 

αλάπηπμε, αλά δξαζηεξηφηεηα, κε αλαθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη 

ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ. 

 Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ απνηππψλνληαη κε ζαθήλεηα νη ζθνπνί ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Σελ πνιηηηθή αγνξψλ – πξνκεζεηψλ πιηθψλ, ππεξεζηψλ, έξγσλ. 

 Σελ πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε πειαηψλ εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ. 

 Σηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. Σε δηαρείξηζε ησλ ηδίσλ 

θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. 

 Σε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, νκνιφγσλ 

 Σα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο 

 Σνλ θαλνληζκφ ηνπ θχθινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

                                                      
10 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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 Σν ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο γηα εθρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζε 

ζηειέρε γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ 

 Σν ζχζηεκα εθρψξεζεο εμνπζηνδνηήζεσλ θαη νξίσλ εγθξίζεσλ δαπαλψλ, θαζψο 

θαη ην ζαθή δηαρσξηζκφ θαη θαηακεξηζκφ εμνπζίαο – αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ. 

 Σνπο γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, ζε φηη αθνξά ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

 Σν κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ αξρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 Σε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηηο 

αλακελφκελεο απνδφζεηο 

 Σελ πνιηηηθή ιήςεο δαλείσλ γηα επελδχζεηο θαη θεθαιαίνπ θηλήζεσο, θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ηνπο. 

 Σηο δηαδηθαζίεο γηα θνξνινγηθή ελεκέξσζε, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, απφδνζε 

θφξσλ θαη δηθαηψκαηνο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ. 

 Σελ πνιηηηθή πξφζιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σελ δηαρείξηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

 Σελ αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηπρφλ θινπέο. 

 Σν ζχζηεκα I.S.O. Σνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Σηο Γηαδηθαζίεο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Σηο ζεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο, φπσο ηελ επηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ. 

 Σέινο, ηελ ιεηηνπξγία Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ, γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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3.5.2 κοπόρ Δζωηεπικού Δλέγσος
11

 

 

θνπφο ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

ζρεδηαζηεί θαη μεθηλάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα παξέρεη ινγηθή δηαζθάιηζε 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο ζην πιαίζην ελφο ινγηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο. Δλδεηθηηθά, έλαο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί
12

: 

 Να απνηειεί ην εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ζηφρσλ. 

 Να ιεηηνπξγεί ζε πιαίζην νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πλεχκαηνο θαη λα 

ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε δσηηθψλ αλαγθψλ. 

 Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζσζηήο αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηελ δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Να δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

θαλφλεο νη νπνίνη λα παξέρνπλ ηηο εγγπήζεηο εθείλεο φηη ν θίλδπλνο είλαη 

δηαρεηξίζηκνο. 

 Να θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαηά ηνλ άξηζην πιένλ ηξφπν 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να δηαζθαιίδεη φηη νη θάζε είδνπο απνθάζεηο θαη εμνπζηνδνηήζεηο είλαη γλσζηέο 

ζε φια ηα ζηειέρε θαη θαηαλνεηέο. 

 Να παξέρεη ηελ επρέξεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ ζηνπο ιεηηνπξγνχο, γηα 

δεκηνπξγηθή εξγαζία θαη λα πξνζζέηεη αμία. 

 Να πξνζβιέπεη γεληθφηεξα, σο ζχζηεκα, ζηε ζέζπηζε δηθιίδσλ ειέγρνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

                                                      
11 Καπαμάνηρ Κ. (2008). ύγσπονη Δλεγκηική: Θεωπία και ππακηική ζύμθωνα με ηα διεθνή ελεγκηικά ππόηςπα. 
Δκδόζειρ Ο.Π.Α. Αθήνα 
12 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 



 

23 
 

3.6 Απσέρ Αποηελεζμαηικόηηηαρ ενόρ ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος 

  

Έλα χζηεκα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα παξέρεη ην κέγηζην ζηελ Γηνίθεζε 

θαη ζηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά θαη ε εθαξκνγή ηνπ λα 

πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην θάζε πηζαλφ θίλδπλν γηα ζθάικα ή απάηε. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ , θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηεο αξρέο. 

Μεξηθέο απφ απηέο θαη νη πνηφ ζεκαληηθέο θαηά ηε γλψκε καο είλαη
13

: 

Αξρή ηεο πλερνχο αμηνιφγεζεο: Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα ζρεδηαζηεί 

θαη ζα εθαξκνζηεί ζηελ θάζε επηρείξεζε, ζα πξέπεη ζπλερψο λα αμηνινγείηαη γηα λα 

ειέγρεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Ο Διεγθηήο ηεο κνλάδαο 

ειέγρνπ ζα πξέπεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα θάλεη κία αμηνιφγεζε ζην 

ζχζηεκα γηα λα βιέπεη θαηά πφζν απηφ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο  ν νπνία αθνινπζεί θαη εμειίζζεηαη βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. 

Αξρή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο: Δίλαη κία αξρή πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

πνιχ ζνβαξά ππ’ φςηλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Με απηή ηελ αξρή γίλεηαη εθρψξεζε φζν ησλ δπλαηψλ πεξηζζνηέξσλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαηνδνζηψλ θαη εμνπζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο. Θα πξέπεη 

λα γίλεηαη εθρψξεζε πξσηνβνπιηψλ θαη αλάιεςε πεξηζζνηέξσλ επζπλψλ απφ ηα 

ζπιινγηθά φξγαλα. ην ηέινο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κία απνηίκεζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο θαη ακνηβή απφ ην πξντφλ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Αξρή ηνπ Γηαρσξηζκνχ Καζεθφλησλ θαη Δπζπλψλ: Μία απφ ηηο πνην ζεκαληηθέο 

αξρέο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη απηή ηνπ Γηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ. Μία επηρείξεζε 

γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη πεηζαξρεκέλα ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην θάζε ζηέιερνο 

πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη πνηεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ. Μελ μερλάκε φηη κία 

βαζηθή αξρή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη φηη θάζε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε θαη 

δηαρεηξηζηηθή πξάμε πνηέ δελ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κφλν απφ έλα άηνκν, αιιά ε 

εξγαζία θάζε ππαιιήινπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκπιεξψλεη ηελ εξγαζία 

ηνπιάρηζηνλ ελφο άιινπ ππαιιήινπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ 

άιινλ. Έηζη γίλεηαη θαιχηεξε δηαζθάιηζε ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη 

εμαζθαιίδεηαη κία αμηνπηζηία θαη ζπλάθεηα ζηηο θάζε είδνπο ζπλαιιαγέο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

                                                      
13 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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Κάπνηνη ηνκείο, ρξήδνπλ ππνρξεσηηθά δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ. Έλαο θαη 

ίζσο ν πνην βαζηθφο ηνκέαο είλαη απηφο ηεο Σαμιακήρ Γιασείπιζηρ. Πφζεο θνξέο 

έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξα ζνβαξά ζέκαηα κε ειιείκκαηα ηακίσλ θαη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ βξεζεί ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ. Δθεί βαζηθή αξρή είλαη λα δηαρσξηζηεί ν 

ππάιιεινο ηακίαο ν νπνίνο ζα εθδίδεη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο θαη πιεξσκψλ θαη 

απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα πεξλάλε απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή γηα 

έγθξηζε θαη χζηεξα ζε άιινλ ππάιιειν γηα ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 38.00 φπνπ ζην ηέινο θάζε εκέξαο ζα γίλεηαη ε αληηπαξαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ γηα έιεγρν θαη επαιήζεπζε. 

Άιινο έλαο ηνκέαο πνπ ρξήδεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ είλαη ν 

Σομέαρ ηων πωλήζεων. Δθεί ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ζηα θαζήθνληα πνπ 

έρεη ν ππάιιεινο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηηο πσιήζεηο έηζη ψζηε λα κελ εηζπξάηηεη 

θηφιαο. Δπίζεο άιινο ππάιιεινο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη 

άιινο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ινγηζηηθή ελεκέξσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 30.00 

«πειάηεο». 

ηνλ ηνκέα ησλ ππομηθειών ν ππάιιεινο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αγνξέο, δελ 

επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνκήζεηεο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ θάπνηνλ αλψηεξν 

ηνπ θαη ρσξίο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηελ πνιηηηθή ησλ πξνκεζεηψλ. 

ηα αποθέμαηα ν αξκφδηνο απνζήθεο δελ ζα πξέπεη λα εθηειεί θαη ρξέε 

αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ή λα θαηαρσξεί ηηο ζπλαιιαγέο ζηα ινγηζηηθά βηβιία. Δθεί ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ άιινη ππάιιεινη γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαθίλεζε, άιινη γηα ηελ 

θπζηθή απνγξαθή, άιινη γηα ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο φπσο θαη μερσξηζηφο 

ππάιιεινο γηα ηελ ινγηζηηθή ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ. 

Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο μιζθοδοζίαρ, δελ επηηξέπεηαη ην ίδην άηνκν πνπ 

ππνινγίδεη ηηο κηζζνδνζίεο, ηα δψξα θαη ηα επηδφκαηα ,λα είλαη θαη ν ίδηνο πνπ ζα 

θάλεη ηηο πιεξσκέο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ν ίδηνο πνπ λα θαηαρσξεί ηηο κηζζνδνζίεο 

ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

Αξρή ηεο Γηαζθάιηζεο ησλ πλαιιαγψλ: ηνλ ηνκέα απηφλ, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη γίλεηαη κε ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο. Μία απφ ηηο 

ζεκειηψδεο αξρέο φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ. Έηζη, ζηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ δελ ζα πξέπεη θαλέλα άηνκν ή 

ππεξεζία λα είλαη ππεχζπλν θαη λα ρεηξίδεηαη ηα ζηάδηα κηαο ζπλαιιαγήο απφ ηελ 
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αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε ηελ θάζε ζπλαιιαγή ζε 

ηέζζεξα ζηάδηα
14

: 

1. ηάδην εμνπζηνδφηεζεο: Οη εμνπζηνδνηήζεηο ζα πξέπεη λα εθρσξνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη κέρξη έλα νξηζκέλν πνζφ. 

2. ηάδην έγθξηζεο: Κάζε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη πξηλ ηελ εθηέιεζε 

ηεο. 

3. ηάδην ηεο εθηέιεζεο: Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 

4. ηάδην ηεο θαηαγξαθήο: ην ζηάδην απηφ θαηαγξάθεηαη ε θίλεζε ζα ινγηζηηθά 

βηβιία. αλ δηθιείδα αζθαιείαο θαιφ είλαη λα γίλεηαη θαηεπζείαλ ε ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Αξρή ηεο Δπηηήξεζεο θαη Δπηζεψξεζεο ηεο Δξγαζίαο: Η αξρή απηή νξίδεη φηη θαηά 

ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ γηα λα 

ππάξρεη ε εμαζθάιηζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ. 

Αξρή ηεο Έγθαηξεο θαη Σαθηηθήο Δλεκέξσζεο: Η ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξψλνληαο ηεο κε 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, κε πνξίζκαηα κειεηψλ, ζηνηρεία εθζέζεσλ θαη φηη άιιν κπνξεί 

λα εμάγεη ζαλ ζπκπέξαζκα ε κνλάδα ειέγρνπ θαη κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν γηα ηελ 

Γηνίθεζε. 

Αξρή ηνπ ρεδηαζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ ρεηηθά κε ηνλ Κίλδπλν: Βαζηθή αξρή ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ειέγρνπ είλαη λα γίλεη κία εθηίκεζε θαη λα βξεζεί ην κέγεζνο 

ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ν θνξέαο. Απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ 

λα γίλεηαη ζηελ αξρή έηζη ψζηε λα εθηηκάηαη θαη ην θφζηνο ειέγρνπ ην νπνίν 

επηπιένλ θφζηνο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. 

Αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ: Όπσο είδακε θαη πξνεγνχκελα 

ζηελ αξρή Γηαρείξηζεο θαζεθφλησλ, ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί λα 

εθηειέζνπλ έλα έξγν κέζα ζηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα είλαη θαη ηα θαηάιιεια. 

ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο αξρήο ηνπο θαηακεξηζκνχ αξκνδηνηήησλ, απηά ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ζέζε θαη λα είλαη απνιχησο ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, 

                                                      
14 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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φπσο ζαθήο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε θαηαλφεζε απφ ηνλ ππάιιειν. Ο θχξηνο 

γλψκνλαο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, αληίζηνηρα κε ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη επζχλεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Διζαγωγικά 

 

Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη πεγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αθνξνχλ ηφζν 

εζσγελείο φζν θαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε, φπσο είλαη 

νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή απξφζκελεο απνρσξήζεηο ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο 

(πηζησηηθφο, ξεπζηφηεηαο, επηηνθίνπ θ.η.ι.) θαη λα πεγάδεη απφ νπνηαδήπνηε 

ιεηηνπξγία ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηνπ πεξηβάιινλ πνπ ζε απηφ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

4.2 Ιζηοπική αναδπομή επισειπημαηικού κινδύνος – Οπιζμοί 

 

Η πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο σο έλλνηα, ήηαλ ηνλ 17
ν
 αηψλα, 

φπνπ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ηεο ηφηε επνρήο αλαθεξφηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε θέξδε ή 

δεκίεο. Αλαθνξέο ηνπ θηλδχλνπ ζαλ έλλνηα, βξίζθνπκε θαη ηνλ 18
ν
 αηψλα θπξίσο ζε 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο φπνπ ζπλδπάδνπλ ηα θέξδε θαη δεκίεο ηνπ κε ηελ ιέμε 

θίλδπλνο. Έηζη κε ηα ρξφληα, ε ιέμε θίλδπλνο εμειίρζεθε θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζπλδπαδφηαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο (Frosick 1997). Οξφζεκν 

γηα ηελ ιέμε απνηέιεζε ν 20
νο

 αηψλαο φπνπ ε ιέμε «θίλδπλνο» κεηαθηλήζεθε πξνο ηηο 

αξλεηηθέο εθξνέο ζηελ κεραληθή θαη ηελ επηζηήκε κε ζπγθεθξηκέλεο παξαπνκπέο 

ζηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηηο πεηξνρεκηθέο θαη ππξεληθέο βηνκεραλίεο (Frosick 1997). 

Οξηζκνί γηα ηελ ιέμε «θίλδπλνο» έρνπλ δηαηππσζεί απφ δηάθνξνπο 

επηζηήκνλεο αλά θαηξνχο. Αξρηθά λα αλαθέξνπκε φηη ε ιέμε «θίλδπλνο» πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ηηαιηθή ιέμε “risicare” πνπ ζεκαίλεη ηνικψ. ε απηφ ζηάζεθε ν Bernsteinην 

1996 θαη αλέθεξε φηη απφ απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν θίλδπλνο είλαη απνηέιεζκα 

επηινγψλ θαη φρη ηπραίσλ γεγνλφησλ. 

Οη Kleffner, Leeθαη McGannon ην 2003 απνηππψλνπλ φηη ν θίλδπλνο είλαη έλα 

πηζαλφ πξφβιεκα πνπ αλ γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ην κφλν πνπ κπνξεί λα θέξεη είλαη 
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πξνβιήκαηα ή γεληθψο λα επεξεάζεη ηελ πνξεία κηαο ελέξγεηαο. Μέζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θξχβνπλ θηλδχλνπο, είηε κηθξνχο είηε κεγάινπο. 

Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κπνξνχλ λα εμαθαληζηνχλ, θάπνηνη άιινη 

εμειίζζνληαη ζε πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη ππάξρνπλ θαη 

νη θίλδπλνη πνπ παίξλνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο έπεηηα κεηαηξέπνληαη ζε θξίζεηο θαη 

αιινηψλνπλ ηελ θάζε έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πνξείαο ηεο. 

Μία άιιε απνηχπσζε ηεο έλλνηαο θίλδπλνο, έξρεηαη ην 1996 απφ ην 

Ιλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηνπ Καλαδά, φπνπ καο αλαθέξεη φηη θίλδπλνο είλαη ε 

πηζαλφηεηα φηη έλα άηνκν ή πεξηζζφηεξα, ή έλαο νξγαληζκφο ή θνξέαο ζα έρεη θάπνηα 

ζηηγκή ηελ εκπεηξία δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη πξνθιεζεί απφ θάπνην γεγνλφο 

ή πεξίζηαζε. 

 

4.3 Καηηγοπίερ και είδη Κινδύνος
15

 

 

Οη θίλδπλνη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή πξάμε θαη ην 

είδνο ηνπ, ζρεηηθά κε θάπνην κειινληηθφ απνηέιεζκα, ζρεηηθά κε ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θ.η.ι. Γχν είλαη νη κεγάιεο θαη αξρηθέο θαηεγνξίεο πνπ ηνπο 

ρσξίδνπκε αξρηθά. Δίλαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ 

φζν θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

φπνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζηάζεηα ησλ αγνξψλ (ρξεκαηηζηήξηα, ζπλάιιαγκα, 

θ.η.ι.) φπνπ ζπλήζσο απηνί νη θίλδπλνη επεξεάδνπλ πξσηίζησο ηηο Σξάπεδεο, ηηο 

εηαηξείεο επελδχζεσλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη φζεο άιιεο εηαηξείεο εκπιέθνληαη 

κε απηέο. 

 Δπηρεηξεκαηηθνί Κίλδπλνη: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη θίλδπλνη πξνέξρνληαη απφ 

ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε 

θαη αληίθηππν  κε ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Πνην ιεπηνκεξψο 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηέρνληαη νη θίλδπλνη φπνπ ζρεηίδνληαη κε ηελαγνξά 

ζηελ νπνία αλήθεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Δδψ θαηεγνξηνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν παξαγσγήο ηνπο νη επηρεηξήζεηο 

 Δκπνξηθνί θίλδπλνη: ε απηή ηελ θαηεγνξία θαηεγνξηνπνηνχκε φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο απψιεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ 

                                                      
15 Ο ζύγσπονορ εζωηεπικόρ έλεγσορ και η ζύγσπονη εθαπμογή ηος, Πανηελήρ Παπαζηάθηρ, Αθήνα 2014, Έκδοζη 
Ιδίος ςγγπαθέα. 
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επηρείξεζε αιιά ζα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ηεο αγνξάο. Έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ θηλδχλσλ είλαη ην δπζκελέο 

νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη βξίζθεηαη ε ρψξα. 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο: ζε κία επηρείξεζε είλαη ε αληθαλφηεηα απηήο λα 

εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Οξίδεηαη δειαδή ε απψιεηα απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δαλεηζηή ζε πεξίπησζε πνπ πησρεχζεη ή ράζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα 

πιεξσκή ν δαλεηδφκελνο. 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Οη θίλδπλνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο, αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαηαξαρή πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

ιφγσ ηεο απφηνκεο θαη πξνπάλησλ κε αλακελφκελεο απμνκείσζεο ηεο ηηκήο. 

Θεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά γηαηί είλαη δπλαηφ ζε κία αθξαία κνξθή ηνπ λα νδεγήζεη αθφκα 

θαη ζηελ ρξεσθνπία. 

 Λεηηνπξγηθνί Κίλδπλνη: Οη θίλδπλνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο αλαθέξνληαη ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη κία επηρείξεζε ζηελ παξαγσγηθή ηεο 

ιεηηνπξγία. Γειαδή έρεη λα θάλεη κε ηα ηκήκαηα ηεο παξαγσγήο, φπνπ εθεί πέξα 

ζπλαληάκε ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή έλαο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη λα 

πάζεη κία ιεηηνπξγηθή δεκηά έλα πάγην (κεράλεκα) κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

άκεζνο θίλδπλνο ζηελ παξαγσγή. Απηνί νη θίλδπλνη, νθείινληαη ζπλήζσο ζην 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο γλψζεο ρεηξηζκνχ 

ελφο κεραλήκαηνο θαη αληθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εθπαηδεχζεη ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο γηα απηφ. 

 Ννκηθνί Κίλδπλνη: Οη Ννκηθνί Κίλδπλνη, εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

εθαξκφδνληαη ηα ζπκβφιαηα θαη νη λνκηθέο ζπκβάζεηο ζε κία επηρείξεζε. Όιεο νη 

ειιείςεηο απηέο αθνξνχλ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη αληίζεηεο κε ην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, 

 

 Σνπο θηλδχλνπο κπνξνχκε επίζεο λα ηνπο δηαθξίλνπκε κε βάζε δηάθνξα 

θξηηήξηα ζε: 

 Δλδνγελείο θαη εμσγελείο θηλδχλνπο, φπνπ ελδνγελήο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο 

ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή κέζα απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθή ηεο δηαδηθαζία π.ρ. ππξθαγηά ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
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επηρείξεζεο. Δμσγελήο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζα πξνθαιέζεη θάπνην 

γεγνλφο πνπ πξνέξρεηαη εθηφο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Οηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο, θπζηθνχο θαη βηνκεραληθνχο: Οηθνλνκηθφο είλαη ν 

θίλδπλνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ κία απξνζδφθεηε αιιαγή ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αλζξψπηλνο ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, θπζηθφο ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ θπζηθά 

θαηλφκελα θαη Βηνκεραληθφο ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Θειεκέλνπο θαη Αζέιεηνπο: Δδψ θαηεγνξηνπνηνχκε ηνπο θηλδχλνπο ζε 

ζειεκέλνπο, πνπ είλαη νη εζθεκκέλνη θίλδπλνη πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ θάπνην 

φθεινο απφ θάπνην άηνκν θαη ηνπο αζέιεηνπο νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη απφ 

αλζξψπηλε απξνζεμία ή ακέιεηα. 

 

4.4 Γιασείπιζη Δπισειπημαηικού Κινδύνος
16

 

 

Γηα λα δηαρεηξηζηεί θάπνηνο θίλδπλνο, ην ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο φπσο ηελ ηαπηνπνίεζε, ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Γηα λα έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα απηφ ην ζρέδην θαη λα ζεσξείηαη επηηπρήο, ζα πξέπεη φια ηα ηκήκαηα 

κηαο επηρείξεζεο λα εξγαζηνχλ ζπληνληζκέλα, ζέηνληαο απηήλ ηνλ παξαλνκαζηή ζαλ 

κηα βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οξηζκνί Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ:  

 

Σν Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ νξίδεη ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ σο «κία δνκεκέλε ζπλεπή θαη ζπλερόκελε δηαδηθαζία ζε 

νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό, γηα ηελ αλαγλώξηζε, εθηίκεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ αληηκεηώπηζε θαη αλαθνξά ησλ επθαηξηώλ θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ»
17

. 

                                                      
16Καπαμάνηρ Κ. (2008). ύγσπονη Δλεγκηική: Θεωπία και ππακηική ζύμθωνα με ηα διεθνή ελεγκηικά ππόηςπα. 
Δκδόζειρ Ο.Π.Α. Αθήνα. 
17https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx 
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Σν πξφηππν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ AS/NZ 4360 καο νξίδεη: «ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ απνηειεί κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία ε νπνία απνηειείηαη απφ 

δηαδνρηθά βήκαηα απνθάζεσλ. Απνηειεί ηελ ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή κέζνδν ηεο 

αλαγλψξηζεο αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο, ρεηξηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ιεηηνπξγία ή 

δηαδηθαζία κε έλα ηξφπν πνπ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο 

δεκίεο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο».
18 

 

4.5. Ο πόλορ ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ διασείπιζηρ ηων κινδύνων
19

 

 

Σν A.I.R.M.I.C.  καο νξίδεη φηη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα
(15)

: 

 Αξρηθά λα γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ. 

 Σελ πξνάζπηζε ησλ θηλδχλσλ ζε ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

 Σελ δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο γλψζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε 

χζηεξα απφ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 Σελ εηζαγσγή ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαη 

δνκψλ. 

 Σνλ ζρεδηαζκφ θαη επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 Σνλ ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο παξέρνπλ 

ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

 Σελ εμέιημε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ εηζάγνληαο 

πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσλ ζπκβάλησλ θαη ζπλέρεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Οη αλαθνξέο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πξνο ην 

ζπκβνχιην θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

                                                      
18AS/NZS4360:1999-2004 - Risk Management Standards Australia/Standards New Zealand. 
19A.I.R.M.I.C. (2002). A Risk Management Standard, Institute of Risk Management 
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4.5.1. Σα οθέλη ηηρ διασείπιζηρ επισειπημαηικών κινδύνων. 

 

Σα νθέιε ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθά θαη 

αμηνζεκείσηα. Οη νξγαληζκνί βειηηψλνληαη απφ ηελ δηαρείξηζε απηή θαη έηζη 

θεξδίδνπλ
20

: 

1. Δχξεζε ηνπ απνδεθηνχ πνζνχ θηλδχλνπ. Γειαδή ην πνζφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα απνδερηεί κία δηνίθεζε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ 

ζθνπφ ηεο. 

2. Διαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθπιήμεσλ. Οη επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ βειηησκέλε ηθαλφηεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ελδερφκελσλ 

επηθίλδπλσλ γεγνλφησλ ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο θηλήζεηο 

ηνπο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη γηα ηελ κείσζε ηνπ ησλ επηθίλδπλσλ γεγνλφησλ θαη 

ηνπ θφζηνπο πνπ απηά κπνξεί λα νδεγήζνπλ. 

3. Η δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ παξέρεη ηελ ηθαλφηεηα γηα εμέξεπζε 

δηαθνξεηηθψλ αληηκεησπίζεσλ ηνπ θηλδχλνπ φπσο ην λα ηνλ εμαιείςεη εληειψο λα 

ηνλ κεηψζεη, λα ηνλ κεηαβηβάζεη ή ζηελ ηειηθή λα ηνλ απνδερηεί κε ην θφζηνο 

ηνπ. 

4. Πφξνη: Σν λα γλσξίδεη πιήξσο κία επηρείξεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ δηεχζπλζε γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο. 

5. Αλαγλψξηζε φινπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πάξα πνιινχο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ 

πνιιά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Σα νθέιε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη λα βξίζθεηαη κία κέζνδνο γηα πξνζέγγηζε ζηνπο θηλδχλνπο 

ελνπνηψληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζηελ 

εηαηξεία. Η ελνπνίεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηξείο ηξφπνπο: Με ζπγθέληξσζε 

ησλ αλαθνξψλ ηνπ θηλδχλνπ, ελνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κεηαβίβαζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ελνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

6. χλδεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο απφδνζεο. Η δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο 

ησλ θηλδχλσλ. 

                                                      
20 «Δζωηεπικόρ Έλεγσορ και Γιασείπιζη Κινδύνος» Γιπλωμαηική 2012-Μαπία Υαπαλαμπίδος 
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7. Η θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο βνεζά ηελ 

δηνίθεζε λα εθηηκά πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο 

νξγάλσζεο ησλ θεθαιαίσλ. 

8. Σν λα γίλεη έγθαηξε αλαγλψξηζε ζηνπο θηλδχλνπο δηεγείξεη ηελ ζθέςε θαη 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη απεηιέο. Έηζη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ 

νη θαηάιιειεο απνθξίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαη άδξαμε ησλ 

επθαηξηψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε θαη λα εμάγνπκε ζαλ 

ζπκπέξαζκα φηη ηα βαζηθφηεξα πνπ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε απφ ηελ δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο, ε 

αχμεζε ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο θαη ε επίηεπμε θαιχηεξσλ αλαθνξψλ ησλ 

θηλδχλσλ. 

 

 

4.6 Πλαίζιο Γιασείπιζηρ Κινδύνων 

 

Τπάξρνπλ πνιιά πιαίζηα φπνπ κπνξεί έλα Δζσηεξηθφο Διεγθηήο λα 

εθαξκφζεη, σζηφζν εκείο ζα ζηαζνχκε ζε έλα θαη απφ ηα πνηφ ζεκαληηθά απφ απηά 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά ζηνηρεία 
21

: 

1. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε εμαζθαιίδεη φηη ε Γηνίθεζε 

έρεη εγθαηαζηήζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ γηα ηελ 

κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο. 

2. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Η δεκηνπξγία ελφο πγηνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζα εμαζθαιίζεη ηελ δηαζθάιηζε ησλ επελδχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο εηαηξείαο. 

3. Δθαξκνγή: Οξηζκέλνη πφξνη ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ γηα λα γίλνπλ κέζσ απηψλ 

νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδπάδνληαο ηελ κέγηζηε 

γλψζε έηζη ψζηε λα απνθνκηζηεί ην κέγηζην φθεινο θαη αμία. 

4. Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ: Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο 

ησλ εηζξνψλ, εθξνψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κηα ζαθήο 

δηαδηθαζία. 

                                                      
21R. Chapman. (2006). Simple tools & techniques for enterprise risk  management, J. Willey & Sons. 
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5. Πεγέο θηλδχλσλ: Αλ δελ γίλεη μεθάζαξε θαηαλφεζε ησλ πεγψλ ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε γηα λα ηνλ αληηκεησπίζνπκε ζα 

έρνπκε κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν πιαίζην 

απηφ δηαρσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο θηλδχλνπο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Απεηθφληζε ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ δίλεηαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα ζηελ 

επφκελε ζειίδα: 
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36 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 Διζαγωγικά 

 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα είδακε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη πσο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νπζηψδε εξγαιεία γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη λα ηηο πξνζζέζνπλ αμία. ην παξφλ θεθάιαην ζα δνχκε ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ζε κία Διιεληθή βηνκεραληθή εηαηξεία ζε δχν ηνκείο ηεο, πσο 

ιεηηνπξγνχλ, ηη θίλδπλνη παξνπζηάζηεθαλ θαη πσο ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ αλ 

ππήξρε θάπνην ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

5.2 Μελέηη Πεπίπηωζη εηαιπείαρ «ΚΡΔΑ Α.Δ.» 

 

 Η εηαηξεία «ΚΡΔΑ Α.Δ»  είλαη κία άθξσο αλαπηπζζφκελε πγηήο επηρείξεζε 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ Κχθιν 

εξγαζηψλ ηεο πνπ αγγίδεη ηα 100 εθαηνκκχξηα επξψ, φπσο θαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ 

έρεη θαηαιάβεη κέρξη ζηηγκήο ζηηο κέξεο καο πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 20%. 

Η «ΚΡΔΑ Α.Δ.» απνηειείηαη απφ 5κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 

εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θάζε 4 ρξφληα.  

Η εηαηξεία, έρνληαο θηάζεη ζηελ πνην θαιή ζέζε κέζα ζηελ αγνξά θαη έρνληαο 

απνθηήζεη κία απφ ηηο θαιχηεξεο εηθφλεο δηεζλψο αλαγθάδεηαη λα κεγαιψζεη θαη ζε 

αμία αιιά θαη ζε φγθν ιεηηνπξγίαο (πξνζσπηθφ, λέα ηκήκαηα θ.η.ι.).  

Γπζηπρψο, ε εηαηξεία δελ πιαηζηψλεηαη απφ έλα απηνχζην θαη αλεμάξηεην ηκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αιιά αξθείηαη ζε απιέο κεζφδνπο, πνπ είλαη επξέσο γλσζηέο 

ζε κεγάιεο εηαηξείεο, κέζα ζην ινγηζηήξην ηεο θαη ζηνλ ηξφπν ηεο θαζεκεξηλήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά, φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο θαη νη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο, αξθνχληαη ζε πάγηεο εηεξνρξνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ θακία 

πξσηνηππία θαη εμέιημε δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηηο «άηππεο» δηθιίδεο αζθαιείαο πνπ 

έρεη ε εηαηξεία. 

Απηφ, παξνπζηάδεη κεγάια θελά ζηηο θαζεκεξηλέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο αθήλνληαο 

πνιιά αλνηρηά ελδερφκελα γηα εκθάληζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, γηα εκθάληζε 

ζθάικαηνο θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απάηεο. 
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Γπζηπρψο, ππήξμαλ θάπνηα θελά θαη εκθαλίζηεθαλ επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηεξάζηην θφζηνο 

θαη δεκηά ζηελ επηρείξεζε. Με απηά ηα ζρεηηθψο πξνζθάησο πεξηζηαηηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ζπλέρεηα πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε ηα θελά πνπ ππήξραλ ζηελ 

δηαδηθαζία θαη πσο ζα κπνξνχζε λα ηα είρε εμαιείςεη πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπο κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

5.2.1. Πεπίπηωζη 1
η
 – Κύκλωμα Αγοπών 

 

Σν ηκήκα αγνξψλ ζηελ εηαηξεία πιαηζηψλεηαη απφ 2 άηνκα. Σνλ πξντζηάκελν θαη 

ηνλ πθηζηάκελν. Σα θαζήθνληα ηνπο είλαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θάλνπλ ηηο 

αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη Α’ Τιψλ ηηο εηαηξείαο  θαζψο θαη φηη άιιν ινγηζηηθήο 

θχζεσο ζρεηίδεηαη κε ην θχθισκα ησλ αγνξψλ.  

Η επζχλε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζψπνπ είλαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ φγθν ησλ 

ηηκνινγίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ινγηζηηθή ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κε ηα θαζεκεξηλά Σηκνιφγηα Αγνξψλ πνπ δέρεηαη θαζψο θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί ζην 

ηκήκα ηνπ πνπ πεξλάεη απφ ηελ δηθαηνδνζία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ. 

 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο, ηα θχξηα θαζήθνληα ηνπ είλαη λα παξαθνινπζεί 

ηελ «αγνξά» ηνπ ηνκέα ησλ πξντφλησλ, λα έξρεηαη ζε επαθή κε φινπο ηνπο κεγάινπο 

πξνκεζεπηέο θαη λα δηαθαλνλίδεηαη ηελ ηηκή αγνξάο πξνζπαζψληαο λα πεηχρεη ηελ 

θαιχηεξε ηηκή γηα ηελ εηαηξεία φπνπ εξγάδεηαη.  

ην ζέκα ησλ παξαγγειηψλ, ππήξρε κία δηθιείδα αζθαιείαο φπνπ απαγφξεπε ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο λα εγθξίλεη αγνξέο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο, έηζη ψζηε λα κεηαβηβάζεη ζηελ ζπλέρεηα ηελ έγθξηζε, ζην Σκήκα 

πλαιιαγψλ γηα ηελ έθδνζε επηηαγήο πιεξσηέαο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν έληαικα 

έθδνζεο επηηαγήο ζα έπξεπε λα ήηαλ ππνγεγξακκέλν απφ ηα 3 ηκήκαηα. Αγνξψλ, 

Γεληθή Γηεχζπλζε θαη Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε. 

ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο δελ είρε πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα, 

κέρξη πνπ κία κέξα ρξεηάζηεθε λα γίλεη θάπνηα αγνξά αμίαο 700.000 € α’ χιεο. Σν 

ηκήκα Αγνξψλ γλσξίδνληαο πσο είρε ηελ ακέξηζηε εκπηζηνζχλε ηεο Γηνίθεζεο, 

θηλήζεθε λνκφηππα λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ εκπνξεχκαηνο. ηνλ 

πξναλαθεξφκελν θχθιν δηαδηθαζηψλ φκσο, ζηελ αλαδήηεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

(ε νπνία απνπζίαδε ηελ κέξα εθείλε) παξέιεηςε ηελ επηηφπηα έγθξηζε θαη θηλήζεθε 
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ζε ηειεθσληθή ζπλνκηιία. ηελ ζπλέρεηα, ζπλέρηζε πξνο ην ηκήκα πλαιιαγψλ, 

φπνπ δηαβεβαίσζε ηελ  ηειεθσληθή έγθξηζε πνπ είρε πξηλ ιίγν ιάβεη θαη πξνρψξεζε 

ζηα δηαδηθαζηηθά γηα ηελ έθδνζε επηηαγήο (ζπλνιηθφ πνζφ) θαη απνζηνιήο ηεο ζηνλ 

Πξνκεζεπηή. Οη κέξεο πεξλνχζαλ θαη κεηά ιχπεο δηαπηζηψζεθε φηη θαλέλα 

εκπφξεπκα δελ είρε παξαιεθζεί. ε ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο πνπ έγηλαλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ν ελ ιφγσ πξνκεζεπηήο είρε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Η 

πίεζε ζπλερίζηεθε θαη ηηο επφκελεο εκέξεο κε θαλέλα απνηέιεζκα, ψζπνπ ηειηθά ν 

ελ ιφγσ πξνκεζεπηήο δελ έζηεηιε πνηέ ηα εκπνξεχκαηα θαη αλαγθάζηεθε λα θιείζεη 

ηελ εηαηξεία ηνπ κε πνιχ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη ν 

Πξντζηάκελνο Αγνξψλ, παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο θίλεζεο απηήο, δελ 

ελεκέξσλε ηελ Γηνίθεζε, ε νπνία δελ γλψξηδε ηίπνηα θαη φπσο φια δείρλνπλ – ρσξίο 

λα έρεη γίλεη θάηη νξηζηηθφ – δελ ππήξμε πνηέ ηειεθσληθή έγθξηζε. 

 

Δξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε: 

1. Γηαηί ν Πξντζηάκελνο αγνξψλ, πξνρψξεζε ζηελ αγνξά εμνθιψληαο νιηθψο, ελψ 

ζα κπνξνχζε λα θαηνρπξψζεη ηελ ηηκή κε κία πξνθαηαβνιή; 

2. Γηαηί πξνρψξεζε ηελ αγνξά, κε ηειεθσληθή έγθξηζε, ελψ ζα κπνξνχζε λα 

πεξηκέλεη 1-2 κέξεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο Γηνίθεζεο θαη λα γίλεη ε επηηφπηα 

απνδνρή; 

3. Γηαηί ην ηκήκα πλαιιαγψλ πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο γηα ηέηνηνπ 

είδνπο αγνξά, γλσξίδνληαο ηελ απνπζία ηεο Γηνίθεζεο; 

4. Γηαηί ην ηκήκα πλαιιαγψλ δέρηεθε θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ (έζησ ζησπεξά) 

φηη ε έγθξηζε δφζεθε ηειεθσληθψο θαη αξθέζηεθε ζηα ιεγφκελα ηνπ Σκήκαηνο 

Αγνξψλ, ελψ δελ ελήξγεζε λα θάλεη θαη απηφ κία ηειεθσληθή επαιήζεπζε πξνο 

ηελ Γηεχζπλζε; 

5. Τπήξμε πνηέ ηειεθσληθή επηθνηλσλία Σκήκα Αγνξψλ κε Γηνίθεζε ή ν 

Πξντζηάκελνο Αγνξψλ δελ κπφξεζε λα ζπλνκηιήζεη κε ηελ Γηνίθεζε γηα θάπνην 

ιφγν θαη αξθέζηεθε ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπ είρε ε Γηνίθεζε θαη πξνρψξεζε 

ζηελ αγνξά απηνβνχισο; 

Σα εξσηήκαηα απηά, δπζηπρψο κεξηθά δελ έρνπλ απαληεζεί νχηε θαη ζήκεξα, 

νπφηε δελ ζα κπνχκε ζηελ ζέζε λα θάλνπκε ππνζέζεηο παξά κφλν ηη ζα κπνξνχζακε 

λα εθαξκφζνπκε ζην θχθισκα απηφ ζαλ Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ηεο επηρείξεζεο 

πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπκε θάζε θελφ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 
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Κύκλωμα Αγοπών: ην θχθισκα απηφ, ζαλ Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα 

εθαξκφδακε θάπνηεο δηθιίδεο αζθαιείαο νη νπνίεο ζα έπξεπε λα ήηαλ απαξάβαηεο. 

Έηζη ζα είρακε: 

1. Καλνληζκφο Αγνξψλ. Θα ζέηακε θαλνληζκφ αγνξψλ, ν νπνίνο κάιηζηα ζα γηλφηαλ 

αλαλέσζε θάζε ρξφλν βάζε θάπνην Δηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Αγνξψλ πνπ ζα 

είρε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ εηδψλ: Α’ Τιψλ, βνεζεηηθψλ, εμνπιηζκψλ θ.η.ι 

βάζε ησλ αλαγθψλ. Όπνπρξεηάδεηαη ζα αλαλεψλεηαη βάζε πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ. 

3. Καζνξηζκφο ζέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ θάζε ππεπζχλνπ κε ην αληηθείκελν ηνπ. 

πλερήο αμηνιφγεζε θαη επηηήξεζε. 

4. Γεκηνπξγία Σκήκαηνο Δξεπλψλ, φπνπ ζα ήηαλ αλεμάξηεην απφ ην ηκήκα Αγνξψλ 

θαη ην νπνίν ζα έθαλε ηελ αλεχξεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ επίηεπμε 

θαιχηεξσλ ηηκψλ θαη φια απηά ππφ ηελ άξηζηε ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα ησλ 

Αγνξψλ. 

5. Αμηνιφγεζε ησλ καθξνρξφλησλ δεζκεχζεσλ έλαληη πξνκεζεπηψλ θαη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρν γηα ηηο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο θαη θαηά πφζν 

σθεινχλ ηελ εηαηξεία. 

6. Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ Πξνκεζεπηψλ, εηδηθά γηα ηηο αγνξέο κεγάιεο αμίαο. 

Έιεγρν ππνινίπσλ θάζε 15 κέξεο θαη αλαθνξά ζηελ Γηνίθεζε γηα επηθνηλσλία 

καδί ηνπο. 

7. Δθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 

θαζνξηζκφ θάπνην πξνηχπνπ δενληνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο απηψλ. 

8. Ο θαλνληζκφο ησλ αγνξψλ, ζα πξέπεη λα κελ επηηξέπεη ζε αγνξά άλσ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζθαινχο πνζνχ ρσξίο ηελ έγθξηζε απφ Γεληθή θαη Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε. 

9. Οη εγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε πξφηππε θφξκα, ε 

νπνία ζα θέξεη ηηο γλήζηεο ππνγξαθέο φισλ ησλ ηκεκάησλ κέρξη ηελ ηειηθή 

απφθαζε πιεξσκήο ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Κύκλωμα ςναλλαγών: Οη δηθιίδεο πνπ ζα εθαξκφδακε εδψ ζα ήηαλ: 

1. Δμνπζηνδνηεκέλν άηνκν απφ Γ.. γηα ιήςε κπινθ επηηαγψλ απφ Σξάπεδεο. 

2. Απφθαζε Γ.. πνπ λα νξίδεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξψηεο, δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο ππνγξαθήο ζηελ έθδνζε επηηαγψλ. 
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3. Σν χςνο ηνπ πνζνχ γηα θάζε ππνγξαθή. 

4. Σν ηκήκα πλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα εθδίδεη επηηαγή κφλν  κε γξαπηή εληνιή πνπ 

λα θέξεη ηηο γλήζηεο ππνγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ έθδνζεο. 

5. Αλεμαξηεζία ησλ αηφκσλ πνπ εηνηκάδνπλ ηηο επηηαγέο απφ ηνλ Πξντζηάκελν 

πλαιιαγψλ. 

6. Ξερσξηζηή δηαδηθαζία γηα έθδνζε θαη πιεξσκή «αζπλήζηζηεο επηηαγήο» κεγάινπ 

πνζνχ. Π.ρ. λένο πξνκεζεπηήο, αζπλήζηζηα έμνδα θ.η.ι. 

7. χληαμε θαηάζηαζεο πιεξσηέσλ επηηαγψλ θαη έιεγρνο κε ινγηζηηθά βηβιία σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα. 

8. Φχιαμε ηνπ κπινθ επηηαγψλ ζην ρξεκαηνθηβψηην ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

 

5.2.3 Πεπίπηωζη 2η – Κύκλωμα Γπαμμή Παπαγωγήρ – Ππαηηπίων 

Λιανικήρ και Υονδπικήρ 

 

Σν θξέαο, ζαλ δσληαλφο νξγαληζκφο, απνηειεί  πξντφλ πνπ ε δηαδηθαζία ηνπ 

κέρξη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πξνο πψιεζε (θνκκάηη, νιφθιεξν, θηιέηα 

θ.η.ι.) θαη λα κπεη ζηα ξάθηα ησλ ζνππεξ κάξθεη ή ησλ θξενπσιείσλ, απαηηεί 

ηαρχηεηα, αθξίβεηα θαη άξηηα δνκεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηαηί είλαη πνιχ 

εππαζή πξντφλ πνπ αλ δελ είζαη εμνπιηζκέλνο κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα, εθαξκφδεηο 

ζσζηέο κεζφδνπο κε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ζα βξεζείο πξν εθπιήμεσο ζνβαξψλ 

θαηαζηάζεσλ ζαλ εηαηξεία αθνχ ην πξντφλ ζα έρεη ππνζηεί αιινίσζε. 

ηελ εηαηξεία καο, ην θξέαο ζηελ γξακκή παξαγσγήο, φηαλ θαζαξηζηεί θαη 

γίλεη ε απαξαίηεηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ πξντφληνο, πεξλάεη απφ κία 

ζχγρξνλε κέζνδν πδξφςπμεο, φπνπ ςχρεηαη αθαξηαία ζηνπο 4
ν
C. Απηφ λαη κελ είλαη 

ην θαιχηεξν γηα ην πξντφλ αιιά απφ εδψ μεθηλάεη έλα πξφβιεκα γηα ηελ εηαηξεία (γηα 

ηηο πνζφηεηεο ηεο απνζήθεο) ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε 

θάπνηνπ ειεγθηηθνχ εξγαιείνπ γηα ιχζε. 

Σν θξέαο, αθνχ ζπιιερζεί δσληαλφ απφ ηνπο θηελνηξφθνπο , νδεγείηαη ζην 

ζθαγείν φπνπ ζαλαηψλεηαη κε πηζηνπνηεκέλνπο θαη εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ πνιηηεία 

ηξφπνπο γηα λα πεξάζεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ. Απφ εθεί πξνσζείηαη 
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ζην ζηάδην ηεο Τδξφςπμεο φπνπ κε ζχγρξνλν ηξφπν ςχρεηαη αθαξηαία ζηνπο 4
ν
C. Σν 

επφκελν ζηάδην ηεο πδξφςπμεο, είλαη ν ηνκέαο ηεο ζπζθεπαζίαο. Δθεί φπνπ 

ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ηειάξα, θαη ραξηνθηβψηηα γηα λα θνξησζεί ζηα θνξηεγά 

θαη λα μεθηλήζεη ηνλ δξφκν ηεο πψιεζεο κέζσ ησλ νχπεξ Μάξθεη, Κξενπσιείσλ, 

Πξαηήξηα Ληαληθήο. 

Σν πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη γηα ηελ Γηνίθεζε θαη ρξεηάδεηαη θάπνηα 

ιχζε, είλαη φηη ην θξέαο, ελψ δπγίδεηαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο ηνπ θαη 

ηηκνινγείηαη θαηά ηελ δηαδξνκή ηνπ πξνο ηα πξαηήξηα ιηαληθήο (παξφιν πνπ 

κεηαθέξεηαη κε ππεξζχγρξνλα θνξηεγά ςπγεία, ππάξρεη απψιεηα βάξνπο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ απψιεηα πγξψλ ηνπ θξέαηνο. Απηφ έρεη βάιεη ζε αξθεηά πξνβιήκαηα 

ηελ Γηνίθεζε ε νπνία ελψ ππνινγίδεη ηα θηιά απνζηνιήο πξνο ηα πξαηήξηα θαη 

ελεκεξψλεη ηελ απνζήθε, απηά παξαιακβάλνπλ ιηγφηεξα θηιά θαη ηηκνινγνχλ βάζε 

απηψλ. Δδψ φπσο θαηαιαβαίλνπκε ππάξρεη έλα θελφ ζηελ απνζήθε, έλα πνζνζηφ 

θχξαο ην νπνίν ε δηνίθεζε πξέπεη λα γλσξίδεη γηα λα είλαη ζε ζέζε ζηηο κειινληηθέο 

ηηο θηλήζεηο λα ηελ ππνινγίδεη θαη απηή ζηηο απνζηνιέο ηεο. Απηή ε κηθξή δηαθνξά, 

κπνξεί λα αλαινγηζηεί ν θαζέλαο φηη είλαη ακειεηέα, αιιά ακειεηέα ζα ήηαλ αλ 

πσινχληαλ 100 θαη 200 θηιά θξέαο ηνλ κήλα θαη φρη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο 

πνπ πσιεί απφ ηα πξαηήξηα ηνπ 1.600.000 θηιά θξέαο ηνλ κήλα! Καηαιαβαίλνπκε ην 

κέγεζνο ηεο απφθιηζεο εθεί πνπ αγγίδεη κία απψιεηα ηεο ηάμεσο πνιιψλ ρηιηάδσλ 

επξψ. 

Δκείο, απηφ πνπ έρνπκε λα πξνηείλνπκε γηα εθαξκνγή ζηελ ιεηηνπξγία απηή 

απφ ηελ ζθνπηά ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή είλαη: 

1. Καηαγξαθή θαη ηήξεζε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα 

ηεκάρηα πνπ ζπζθεπάδνληαη θαη ηα θηιά απηψλ θαη αξρεηνζέηεζε αλά πξαηήξην. 

Να είλαη γλσζηφ δειαδή πνηα ηεκάρηα πξννξίδνληαη γηα πνην πξαηήξην. 

2. Σνπνζέηεζε κηθξψλ δπγαξηψλ ζε θάζε πξαηήξην, φπνπ ζα δπγίδνληαη θαηά ηελ 

παξαιαβή νη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαη ζα θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ζηελ 

θαηάζηαζε απηή απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ πξαηεξίνπ αιιά θαη απφ ηνλ κεηαθνξέα. 

3. Η δπγαξηά ζα έρεη απηνκαηνπνηεζεί θαη ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ηνπ θάζε πξαηεξίνπ, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ππάιιεινο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ 

πξντφληνο θαηά ηελ πψιεζε.  

4. Barcode, ην νπνίν ζα δίδεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζε θάζε πξντφλ (εκεξνκελία 

ζθαγήο, εμαγσγήο, ζπζθεπαζίαο, θηιψλ θαη ηνπνζέηεζεο ζην πξαηήξην θαη 

πψιεζεο) θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ζπζθεπαζίαο ηνπ θαη κε ηελ πψιεζε ηνπ, ζα 
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ζθαλάξεηαη ζην ηακείν φπνπ ζα ηηκνινγείηαη βάζε πξαγκαηηθνχ θηινχ θαη ηα 

δεδνκέλα κε γέθπξα ζα κεηαθέξνληαη ζην θεληξηθφ. Απηνκάησο δηαγξάθεηαη ν 

barcode θαη επαλαθαζνξίδεηαη κε λέα ζηνηρεία απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο ζην 

επφκελν λέν πξντφλ πνπ εηνηκάδεηαη γηα ζπζθεπαζία θαη πψιεζε. 

5. ην ηέινο θάζε εβδνκάδαο, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζα κεηαθέξνληαη ειεθηξνληθά 

ζηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο, ν νπνίνο καδί κε ηνλ θνζηνιφγν ηεο επηρείξεζεο 

θάλνπλ ηηο αλάινγεο κεηξήζεηο θαη αληηζηνηρίεο κε ζθνπφ λα βξνπλ ηελ απψιεηα 

ζε θηιά, ηελ θνζηνιφγεζε ηεο γηα εμεχξεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ζην ηέινο ηε θχξα. 

6. Με ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο ζηα 3 βαζηθά ζηάδηα κέρξη 

ηελ αγνξά ηνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή, ν πξντζηάκελνο κε ηε βνήζεηα θάπνηαο 

κεζφδνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα βξεη ην πνζνζηφ θχξαο. Π.ρ. Γηαηξψληαο ην ηειηθφ 

βάξνο ηνπ θξέαηνο δηά ηνπ αξρηθνχ θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κε ην 100 

ιακβάλνπκε ην πνζνζηφ απφδνζεο ηνπ  θάζε ηεκαρίνπ. Έηζη αλ ην αξρηθφ βάξνο 

ηνπ ηεκαρίνπ ήηαλ 3,65 kg θαη ε παξαιαβή ηνπ ζην πξαηήξην κεηξήζεθε ζηα 3,43 

Kg, ε απφδνζε ηνπ ζα είλαη:  

 

3,43 x 100= 343 Απφδνζε: 93,97% 

343/3,65= 93,97 Απψιεηα: 6,03 % 

 

Έηζη ε επηρείξεζε κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ θνζηνιφγνπ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη ηελ θχξα, λα θξαηάεη 

ελήκεξε ηελ απνζήθε ηεο θαη λα ζπζρεηίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή αλάινγα ηνπ θηινχ 

ηνπ πξντφληνο πνπ πσιείηαη θάζε θνξά. 

 

 

5.2.4 Αποηελέζμαηα Μελέηηρ Πεπίπηωζηρ 

 

Γελ κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη ε χπαξμε ελφο ζσζηά θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα απέηξεπε ηνλ θίλδπλν ζηελ 

πξψηε θαηάζηαζε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη θαηά ην άξηζην ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε. Με 

ζηγνπξηά κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, ζίγνπξα ζα 

είρε δψζεη θάπνην ζεκάδη γηα δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Γηνίθεζεο πξηλ λα ήηαλ πνιχ 

αξγά (αλάθιεζε επηηαγήο, δηθαζηηθή δηέμνδν θ.η.ι.) ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Όπσο 
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επίζεο, ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη εθαξκφδνληαο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ θπθιψκαηνο παξαγσγήο – πξαηεξίσλ ζα κείσλε ζην 

ειάρηζην ηα πνζνζηά απψιεηαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε ηεο εηαηξείαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νινέλα θαη κεγαιχηεξεο θαη 

ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο δέρεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο. Η δηεζλνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ε πξνζπάζεηα γηα ελνπνίεζε πνιιψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη 

νη ηαρχηαηεο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηηο αλαγθάδνπλ απηέο θαη ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο λα βξίζθνληαη 

ζε κία ζπλερή πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

επηθάλεηαο ηνπο κέζα ζηελ αγνξά. Όιεο απηέο νη θηλήζεηο , δεκηνπξγνχλε έλαλ 

ηεξάζηην αληαγσληζκφ ν νπνίνο κέξα κε ηελ εκέξα απμάλεηαη, δεκηνπξγψληαο λέεο 

πξνθιήζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηηο εηαηξείεο κάρηκεο απέλαληη ηνπο, κε ζθνπφ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ χπαξμε ηνπο, ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπο 

κέζα ζην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ. 

Έλα βαζηθφ εξγαιείν πνπ ρξεηάδεηαη θάζε επηηπρεκέλε επηρείξεζε, πέξα απφ 

ηνπο θαινχο ηεο θαη δεκηνπξγηθνχο ππαιιήινπο, είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σν εξγαιείν απηφ, είλαη ηθαλφ λα δψζεη φια ηα εθφδηα πνπ 

ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε γηα εμάιεηςε,ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, ησλ πεξηζζνηέξσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαπηχζζεηαη. 

Έλα χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηα ζπζηήκαηα 

παιαηνηέξσλ επνρψλ. Πιένλ, ην χζηεκα ειέγρεη πεξηκεηξηθά ηελ επηρείξεζε ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο θαη φρη κφλν Λνγηζηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά φπσο ήηαλ 

παιαηφηεξα δνκεκέλν. Οη νινθιεξσκέλεο ηνπ κέζνδνη, νη νπνίνη πεξηθιείνπλ θάζε 

ηκήκα ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ, κεηά ηελ ρξφληα ηνπ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε, έρνπλ εμειηρζεί ζε εξγαιεία γηα ηελ Γηνίθεζε ζηελ βνήζεηα ηεο γηα ηελ 

ιήςε ζνβαξψλ απνθάζεσλ  θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο. 
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ηφρνο ινηπφλ, ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είλαη λα πξνιακβάλεη 

ηελ επηθίλδπλε απηή αιιαγή ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη λα ηελ 

κεηαηξέπεη θαηά ην δπλαηφηεξν εθηθηφ ζε αμία γηα ηελ επηρείξεζε. 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή, νη επηρεηξήζεηο, ζεσξνχλ ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο ζσζηήο δνκεκέλεο επηρείξεζεο ε 

νπνία απνβιέπεη ζηελ καθξνρξφληα θαη ζηαζεξή γεκάηε αμία πνξεία ηεο κέζα ζηνλ 

ρξφλν. Γπζηπρψο φκσο, ζηελ Διιάδα, ζαλ ηκήκα είλαη αθφκα παξεμεγεκέλν αθνχ 

πνιχ ιίγεο εηαηξείεο βιέπνπκε λα δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν ηκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Μάιινλ ζα είλαη ζέκα αληίιεςεο, κηαο θαη νη ππεξπξνζηαηεπηηθέο θαη 

ζρνιαζηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ελφο 

Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, πεξηζζφηεξν θφζηνο πηζηεχνπλ νη Διιεληθέο Γηνηθήζεηο 

εηαηξεηψλ φηη απνθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη εζεινηπθινχλ παξά αμία, ν νπνία 

θεξδίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ κε πείζκα θαη ζρνιαζηηθήο δνπιεηάο θαη αμηνιφγεζεο. 

6.2 Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα 

 

Η παξνχζα εξγαζία εμέηαζε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ζην πσο κπνξεί απηφο λα 

απνηξέςεη θάζε κειινληηθή δεκηά πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηελ επηρείξεζε. 

Παξ’ φια απηά φκσο, έλα πνιχ ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνήιζαλ απφ δεπηεξνγελείο πεγέο. Ίζσο, ζην κέιινλ ζα ρξεηαζηεί λα 

μαλαγίλεη κία κειέηε θαη κεξηθέο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ ζεκαζία ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ δηαρείξηζε ηέηνησλ θηλδχλσλ θαη ε ζπιινγή λα είλαη θαηεπζείαλ απφ 

πξσηνγελείο πεγέο ή αθφκα λα γίλεη ε ζπγγξαθή παξάιιεια κε θάπνην αιεζηλφ 

γεγνλφο δηαρείξηζεο ηέηνησλ θηλδχλσλ ψζηε λα κπνξνχζε ν αλαγλψζηεο λα 

θαηαιάβεη ηελ ξεαιηζηηθή δηαρείξηζε ελφο θηλδχλνπ απφ ηελ κνλάδα ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη πσο απηή θαηάθεξε θαη κε πνηεο κεζφδνπο λα ηνλ κεηαηξέςεη απφ 

θίλδπλν ζε αμία γηα ηελ επηρείξεζε. 
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