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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Υπάρχει πολύ σαφής σχέση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνου. Πιο 

αναλυτικά οι εσωτερικοί έλεγχοι παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι για την 

υλοποίηση των στόχων είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Οι κίνδυνοι χρειάζονται ώστε να 

εντοπιστούν  ,να κατανοηθούν και να επιλυθούν προτού γνωστοποιηθούν στον έλεγχο. 

Ταυτόχρονα, χρειάζεται ελέγχους για την διαχείριση αυτών των κίνδυνο και να 

επιβεβαιώσουν ότι βρίσκεται και παραμένει σε αποδεκτό επίπεδο.  

 

  

 

 

 



 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του εσωτερικού ελέγχου. 

Παραπείθονται τα είδη εσωτερικού ελέγχου . Καθώς και οι βασικές έννοιες της 

διαχείρίσης κινδύνου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αλληλένδετη σχέση μεταξύ διαχείριση 

κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.  Σχολιάζονται οι αποφάσεις του συμβούλιού 

COSO και τονίζεται η σημαντικό του και η εξέλιξή του μέχρι σήμερα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο  παρατίθεται το νομικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου. Από 

του πρώτους νόμους που θεσπίσθηκαν το 1920 μέχρι και σήμερα. Καθώς και γίνεται 

ανάλυση του τελευταίου νόμου που ορίζει θέματα για εσωτερικό ελεγκτή και τις 

ελεγκτικές εταιρίες 

Στο τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με τα συμπεράσματα και 
τεκμηριώνεται η άποψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνου είναι 
δυο διαδικασίες που συνδέονται άμεσα και κατέχουν σημαντικό ρόλο στην 
επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου 

Στο βάθος του χρόνου πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί για την έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου. Με την φράση εσωτερικό έλεγχος δεν εννοούμε μόνο τις 

διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από το προσωπικό με σκοπό την διενέργεια του 

ελέγχου. Αλλά όλο το λογιστικό σύστημα  απεικόνιση πράξεων και σύστημα 

οργάνωσης που διενεργείται.(Δρογαλάς.Γ.ΦωτιάδηςΘ.ΣουμπενιώτηςΔ.2005).Ως 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου(Internal Control System) , νοείτε ένα οργανωμένο και 

σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισμός. 

  Με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα του.  Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο , σε όλες του τις 

προεκτάσεις .  Το σύστημα Εσωτερικού ελέγχου είναι μια ζωντανή λειτουργία που 

μεταφέρει όλα τα μηνύματα ,  εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση ,καθώς και 

προς όλα τα ιεραρχικά επίπεδα που ασκούν διοίκηση . Κατά τους Cook  και Wincle,  

το Σ. Ε. Ε . είναι κάτι σαν το νευρικό Σύστημα 10 « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ » -  ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ανθρώπινου 

οργανισμού , που διακλαδώνεται μέσα στην επιχείρηση μεταφέροντας εντολές και 

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

και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης 

(Δρογαλάς.Γ.ΦωτιάδηςΘ.ΣουμπενιώτηςΔ.2005) 

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

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

την πολυπλοκότητα του αντικειμένου εκμετάλλευσης και των συναλλαγών ,  την 

εκπαίδευση και  την εξειδίκευση του προσωπικού ,  καθώς και από μια σειρά άλλων 

παραγόντων .  Η ύπαρξη ενός οργανωμένου Σύστημα  Εσωτερικού Έλεγχου παρέχει 

τα εχέγγυα στις διοικήσεις ,  μέσω των ασφαλιστικών δικλίδων που παρέχει , ως 

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

την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων .(Παπαστάθης Π.2003) 

1.2 Είδη εσωτερικού ελέγχου. 

Θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες ελέγχου. Παρακάτω 

θα τοποθετηθούν  κάποια από υα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας 

ξεχωριστά. 



  Οικονομικοί Έλεγχοι: Οι οικονομικοί έλεγχοι αποσκοπούν στον έλεγχο  των 

οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδος κι έχουν ως στόχο την 

ανακάλυψη λαθών ή ατασθαλιών τα οποία δεν αποτυπώνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Αποσκοπούν στο να προστατέψουν τα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης αλλά και του ενδιαφερόμενους την επιχείρησης.  

 

   διοικητικοί Έλεγχοι:  Οι διοικητικοί έλεγχοι αφορούν τους ελέγχους που 

διενεργούνται στα μέλη της ∆ιοίκησης και τα Στελέχη μιας επιχείρησης .  Στόχος 

τους είναι να ελέγξουν την αποδοτικότητα του έργου των διοικητικών στελεχών .  

Μπορεί να διενεργηθεί τόσο από εσωτερικό όσο και εξωτερικό ελεγκτή .  Κάποια 

από τα κριτήρια μέσα από τα οποία μπορεί να εκτιμηθεί.  

  Λειτουργικοί Έλεγχοι: Οι λειτουργικοί έλεγχοι επικεντρώνονται στον έλεγχο των 

λειτουργιών μιας επιχείρησης και στο κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι 

λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτοί οι έλεγχοι αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών της οικονομικής μονάδας και στην αναγνώριση καταλληλότητας 

προσωπικού σε κάθε θέση εργασία. 

  

 1.3 Σκοπός εσωτερικού ελέγχου  

  O εσωτερικός έλεγχος είναι εκεί για να βοηθάει την διοίκηση να εντοπίζει λάθει και 

παραβλέψεις με σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα της επιχείρησης. Πιο αναλυτικά: 

αποτελεί το βασικό εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση στόχων της όπως 

επίσης στην εκτίμηση και μέτρησης της αποτελεσματικότητας. 

  Παρέχει την δυνατότητα της αξιοποίησης όσο το δυνατό καλύτερα τους 

οικονομικού πόρους , το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την διαφύλαξη της 

περιουσιακής κατάστασης. 

  Να τίθενται κανόνες επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δεοντολογία ώστε να είναι 

διαχειρίσιμος ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Να κάνει γνωστά μειονεκτήματα και 

αδυναμίες ώστε να κατανέμονται με σωστό τρόπο οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. 

1.4 Αρχές εσωτερικού ελέγχου 

Ποιες αρχές εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται στις περισσότερες επιχειρήσεις. Οι 

θεμελιώδεις αρχές εσωτερικού έλεγχου ισχύουν  και για τις μεγάλες και για τις μικρές 

επιχειρήσεις . Κάθε επιχείρηση απαιτεί κάποιο είδος συστήματος μέτρων ελέγχου ως 

μέσο προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και διασφάλιση αξιόπιστων 

λογιστικών εγγράφων. Οι εσωτερικοί έλεγχοι συνήθως προσανατολίζονται στην 

πρόληψη ή την ανίχνευση [….](CHIS BRADFORD ,2012) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



  Η πρώτη αρχή εσωτερικού ελέγχου που κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης πρέπει να 

αντιμετωπίσει είναι η φυσική προστασία και η ασφάλεια του προσωπικού και των 

περιουσιακών στοιχείων. Αυτό αρχίζει με βασικά μέτρα ασφάλειας , όπως περίφραξη, 

φωτισμός, κλειδαριές πόρτας και παρακολούθησης βίντεο. Οι εσωτερικοί χώροι 

πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν ασφάλεια και διαχωρισμό από τους 

κοινόχρηστους χώρους . Αυτά περιλαμβάνουν τα λογιστικά τμήματα , τις αποθήκες 

και τις περιοχές παραλαβής και τις περιοχές όπου τα μετρητά αποθηκεύονται και 

προετοιμάζονται για κατάθεση . Οποιαδήποτε επιχείρηση απαιτεί να υπάρχουν αυτές 

οι θεμελιώδες βελτιώσεις ως αρχικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων. 

  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

  Οποιαδήποτε επιχείρηση σε λειτουργία θα έχει ανάγκη από εσωτερικούς ελέγχους 

που έχουν προληπτικό χαρακτήρα. Μια από τις βασικές αρχές των προληπτικών 

ελέγχων είναι ο διαχωρισμός των λειτουργιών , γνωστός και ως διαχωρισμός 

καθηκόντων. Για παράδειγμα , τα άτομα που λαμβάνουν πληρωμές δεν θα πρέπει να 

προετοιμάζουν τις καταθέσεις ή να τις τοποθετούν σε εισπρακτέους λογαριασμούς. 

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται την αγορά δεν θα πρέπει να χειρίζονται πληρωτέους 

λογαριασμούς και οι υπεύθυνοι  χρονομέτρησης που καταρτίζουν μισθοδοσία δεν 

πρέπει επίσης να εγκρίνουν τις πληρωμές και να γράψουν ελέγχους μισθοδοσίας. Οι 

περισσότεροι προληπτικοί έλεγχοι ακολουθούν αυτήν την αρχή της κοινής λογικής 

που βασίζεται στον διαχωρισμό για να αποφευχθούν προφανείς ευκαιρίες απάτης. 

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον στοιχεία ελέγχου  με βάση την πολυπλοκότητα ή 

τις πολιτικές οποιοιδήποτε συγκεκριμένου οργανισμού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  Ο ορισμός των εσωτερικών ελέγχων επεκτάθηκε πέρα από την απλή εποπτεία της 

οικονομικής λογιστικής και των βασικών ζητημάτων ασφαλείας . Το γραφείο Γενικής 

Λογιστικής , το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού και η Επιτροπή 

Οργανισμών Χορηγιών της επιτροπής Tread away καθορίζουν τον εσωτερικό έλεγχο 

ως ένα σύστημα που που έχει εύλογη βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα και  

την αποτελεσματικότητα των πράξεων , την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς . Σχεδόν 

όλες οι επιχειρήσεις , ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς , μερικοί ειδικοί για την 

επιχείρηση που διεξάγεται. Αυτό εισάγει έναν άλλο τομέα για την ανάπτυξη ελέγχων 

που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τυχόν ειδικούς κανονισμούς για συγκεκριμένες 

βιομηχανίες. 

 

1.5  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 



Η έννοια του κινδύνου (ρίσκου) (Atkinson w.2003) άρχισε να αναπτύσσεται 

σταδιακά από τα μέσα του 17ΟΥ αιώνα από μαθηματικούς που ασχολούνταν με τα 

τυχερά παιχνίδια.  Ο Λίβυος την περίοδο εκείνη αναφερόταν ουσιαστικά στην 

πιθανότητα σε συνδυασμό με τα ενδεχόμενα κέρδη ή απώλειες. Τον 18ο  αιώνα η 

έννοια του κινδύνου εμφανίστηκες στην ασφαλιστική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  

Ενώ τον 19ο αιώνα η έννοια του κινδύνου  εισήχθη επίσημα και στην επιστήμη της 

οικονομίας. 

  Όλοι οι ορισμού του κινδύνου έχουν ένα κοινό σημείο το οποίο έγκειται στην 

αβεβαιότητα των εκβάσεων. (ΚΑΡΑΜΑΝΗ Κ/\. (2008) Με τον όρο επειχηματικό  

κίνδυνο εννοούμε οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην 

οικονομική μονάδα ακόμα και να απειλήσει την ομαλή λειτουργία.  Στην έννοια του 

κινδύνου συμπεριλαμβάνονται τόσο οι εσωτερικοί κίνδυνοι όσο και οι εξωτερικοί  

κίνδυνοι. Πιο αναλυτικά και αυτούς που μπορούν να προβλεφθούν και να 

διαχειριστούν από το εσωτερικό της επιχείρησης άλλα και αυτοί που δεν μπορούν α 

ελεγχθούν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική μονάδα. 

1.6 Ορισμός Επιχειρηματικού Κινδύνου 

Με την έννοια του κινδύνου  (Φάκος Δ. 2008 ). εννοούμε ένα γεγονός το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε εταιρική ζημία συμπεριλαμβανομένων και των χαμένων 

ευκαιριών από ενέργειες που δε  έγιναν από την διοίκηση +της εταιρείας.  Το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει την διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

ως < μια δομημένη , συνεπή και συνεχόμενη διαδικασία σε ολόκληρο τον οργανισμό, 

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

και την αναφορά των ευκαιριών και κινδύνων που επηρεάζουν την επίτευξη των 

σκοπών του> 

  Ο κίνδυνος μπορεί να είναι είτε από εσωτερικές απειλές είτε από εξωτερικούς 

παράγοντες.  Με άλλα λόγια ο κίνδυνος μπορεί τόσο να προβλέψει και να 

αντιμετωπιστεί άμεσα από την οικονομική μονάδα όσο και να μην μπορεί να 

προβλεφτεί και να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. 

  Η διαχείριση επιχειρηματικού κίνδυνου είναι ακατάπαυστη διαδικασία που 

διενεργείται σε όλη την επιχείρηση για να διαπιστωθούν οι απειλές. Μ ε αυτόν τον 

τρόπο θα έχει αρκετές ευκαιρίες να αμυνθεί η επιχείρηση να προλάβεις τις αρνητικές 

συνέπειες. Η  παραπάνω διαδικασία καθίσταται πολύ δύσκολη και σε πολλές 

περιπτώσεις και αδύνατον.  Και αυτό γιατί η ταχύτητα αλλαγών είναι αυξημένη τόσο 

στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό περιβάλλον, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα 

που οικονομικές συνθήκες είναι δυσβάστακτες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ανταγωνισμό 

και οι απαιτήσεις των πελατών έχουν αυξηθεί. Και οι αγορές έχουν έρθει σε διεθνές 

επίπεδο.   (Frosick S. 1997)       

 

1.7  Αρχές διαχείρισης κινδύνου  



Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) προσδιορίζει τις ακόλουθες αρχές 

διαχείρισης κινδύνου:  

Η διαχείριση του κινδύνου πρέπει:  

 δημιουργία αξίας - οι πόροι που δαπανώνται για τον μετριασμό του κινδύνου 

πρέπει να είναι μικρότεροι από τις συνέπειες της αδράνειας  

 να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οργανωτικών διαδικασιών  

 να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

 να εξετάσει ρητά την αβεβαιότητα και τις υποθέσεις  

 να είναι μια συστηματική και δομημένη διαδικασία  

 να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες  

 να είναι προσαρμόσιμη  

 λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπινους παράγοντες  

 να είναι διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς  

 να είναι δυναμική, επαναληπτική και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές  

 να είναι ικανή για συνεχή βελτίωση και βελτίωση  

 να επανεξετάζεται συνεχώς ή περιοδικά  

 

 

1.8 Πρότυπα διαχείρισης κινδύνων  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αρκετοί φορείς του κλάδου και οι κυβερνητικοί 

οργανισμοί έχουν διευρύνει τους κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης που ελέγχουν τα 

σχέδια, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων των εταιρειών. Σε έναν 

αυξανόμενο αριθμό βιομηχανιών, τα διοικητικά συμβούλια υποχρεούνται να 

επανεξετάζουν και να αναφέρουν την επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων . Ως αποτέλεσμα, η ανάλυση κινδύνου , οι εσωτερικοί έλεγχοι 

και άλλα μέσα αξιολόγησης κινδύνου έχουν καταστεί σημαντικές συνιστώσες της 

επιχειρηματικής στρατηγικής. (Margaret Rouse ,2016) 

  Τα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου έχουν αναπτυχθεί από αρκετούς οργανισμούς, 

όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας και το ISO . Τα πρότυπα αυτά 

έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίζουν 

συγκεκριμένες απειλές, να αξιολογούν τις μοναδικές ευπάθειες για τον προσδιορισμό 

του κινδύνου τους, να εντοπίζουν τρόπους μείωσης αυτών των κινδύνων και στη 

συνέχεια να εφαρμόζουν προσπάθειες μείωσης των κινδύνων σύμφωνα με την 

οργανωτική στρατηγική.  

  Οι αρχές ISO 31000, για παράδειγμα, παρέχουν πλαίσια μέγιστης βελτίωσης των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να εκμεταλλευτούν από τις εταιρείες, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος της οικονομικής μονάδας  ή τον στόχου της κάθε επιχείρησης. 

Το πρότυπο ISO 31000 έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την πιθανότητα επίτευξης στόχων, να 

βελτιώσει τον εντοπισμό των ευκαιριών και των απειλών και να κατανείμει αποτελεσματικά 
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και να χρησιμοποιήσει πόρους για την αντιμετώπιση κινδύνων", σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα του ISO. (Margaret Rouse ,2016) 

  Παρόλο που το ISO 31000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 

πιστοποίησης, μπορεί να βοηθήσει στην παροχή καθοδήγησης για εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς ελέγχους κινδύνου και επιτρέπει στους οργανισμούς να συγκρίνουν τις 

πρακτικές τους διαχείρισης κινδύνου με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σημεία 

αναφοράς.  

    Το ISO συνιστά ότι οι ακόλουθοι τομείς-στόχοι ή αρχές, θα πρέπει να αποτελούν 

μέρος της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου:  

 Η διαδικασία θα πρέπει να δημιουργήσει αξία για την οργάνωση.  

 Θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής οργανωτικής 

διαδικασίας.  

 Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνολική διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

εταιρείας.  

 Πρέπει να αντιμετωπίσει ρητά κάθε αβεβαιότητα.  

 Πρέπει να είναι συστηματική και δομημένη.  

 Θα πρέπει να βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.  

 Πρέπει να προσαρμοστεί στο σχέδιο.  

 Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπινους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων πιθανών σφαλμάτων.  

 Πρέπει να είναι διαφανής και all-inclusive.  

 Θα πρέπει να προσαρμόζεται στην αλλαγή.  

 Πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και να βελτιώνεται συνεχώς.  

 

  Τα πρότυπα ISO και άλλα παρόμοια έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως για να 

βοηθήσουν τους οργανισμούς να εφαρμόσουν συστηματικά βέλτιστες πρακτικές 

διαχείρισης κινδύνου. Ο απώτερος σκοπός αυτών των προτύπων είναι η καθιέρωση 

κοινών πλαισίων και διαδικασιών για την αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών 

διαχείρισης κινδύνων. Δηλαδή να υπάρχει ένας όμοιος τρόπος διαχείριση κίνδυνου  

για τις επιχειρήσεις για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία σύγκρισης μεταξύ των 

επιχειρήσεων  

  Αυτά τα πρότυπα αναγνωρίζονται συχνά από διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς ή από ομάδες 

βιομηχανιών-στόχων. Συγχρόνως συμπληρώνονται και ενημερώνονται ώστε να 

αντανακλούν τις ταχέως μεταβαλλόμενες πηγές επιχειρηματικού κινδύνου . Παρόλο που η 

τήρηση αυτών των προτύπων είναι συνήθως εθελοντική, η τήρηση μπορεί να απαιτηθεί 

από τις ρυθμιστικές αρχές της βιομηχανίας ή μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων. (Margaret 

Rouse ,2016) 

 

1.9 Στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων  
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Όλα τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου ακολουθούν τα ίδια βήματα που συνδυάζονται 

για να διαμορφώσουν τη συνολική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου:  

 Προσδιορισμός κινδύνου. Η εταιρεία προσδιορίζει και καθορίζει πιθανούς 

κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά μια συγκεκριμένη 

διαδικασία ή έργο μιας εταιρείας.  

 Ανάλυση κινδύνου. Μόλις εντοπιστούν συγκεκριμένοι τύποι κινδύνου, η 

εταιρεία καθορίζει τις πιθανότητες να συμβεί, καθώς και τις συνέπειές της. Ο 

στόχος της ανάλυσης είναι να κατανοήσει περαιτέρω κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση κινδύνου και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τα έργα και τους 

στόχους της εταιρείας.  

 Αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου . Στη συνέχεια, ο κίνδυνος αξιολογείται 

περαιτέρω αφού καθοριστεί η συνολική πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου 

σε συνδυασμό με τις συνολικές συνέπειές του. Η εταιρεία μπορεί στη 

συνέχεια να αποφασίσει εάν ο κίνδυνος είναι αποδεκτός και αν η εταιρεία 

είναι διατεθειμένη να την αναλάβει βασιζόμενη στην όρεξη κινδύνου .  

 Περιορισμός του κινδύνου . Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, οι εταιρείες 

αξιολογούν τους υψηλότερους κινδύνους τους και αναπτύσσουν ένα σχέδιο 

για την ανακούφισή τους χρησιμοποιώντας ελέγχους ειδικού κινδύνου. Τα 

σχέδια αυτά περιλαμβάνουν διαδικασίες άμβλυνσης του κινδύνου, τακτικές 

πρόληψης των κινδύνων και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε 

περίπτωση που ο κίνδυνος φτάσει σε αποκατάσταση.  

 Παρακολούθηση κινδύνου . Μέρος του σχεδίου μετριασμού περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση τόσο των κινδύνων όσο και του συνολικού σχεδίου συνεχούς 

παρακολούθησης και παρακολούθησης των νέων και υφιστάμενων κινδύνων. 

Η συνολική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει επίσης να 

αναθεωρηθεί και να ενημερωθεί αναλόγως.  

  

1.10 Προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου  

Αφού εντοπιστούν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι της εταιρείας και έχει εφαρμοστεί η 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, υπάρχουν διάφορες διαφορετικές στρατηγικές που 

μπορούν να υιοθετήσουν οι εταιρείες σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους 

κινδύνου:  

  Παρότι σπάνια είναι δυνατή η πλήρης εξάλειψη όλων των κινδύνων, η στρατηγική 

αποφυγής κινδύνων έχει σχεδιαστεί για να εκτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερες 

απειλές, προκειμένου να αποφευχθούν οι δαπανηρές και ενοχλητικές συνέπειες ενός 

ζημιογόνου γεγονότος.  

ποσότητα του αποτελέσματος που μπορεί να έχουν ορισμένοι κίνδυνοι στις 

διαδικασίες της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσαρμογή ορισμένων πτυχών 

ενός συνολικού σχεδίου έργου ή μιας εταιρικής διαδικασίας ή με τη μείωση του 

πεδίου εφαρμογής του.  

κατανέμονται μεταξύ πολλών από τους συμμετέχοντες στο έργο ή τα τμήματα των 
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επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος μπορεί επίσης να μοιραστεί με ένα τρίτο μέρος, όπως ένας 

πωλητής ή ένας επιχειρηματικός εταίρος.  

κίνδυνο από επιχειρηματική σκοπιά και αποφασίζουν να διατηρήσουν τον κίνδυνο 

και να αντιμετωπίσουν τυχόν επιπτώσεις. Οι εταιρείες διατηρούν συχνά ένα ορισμένο 

επίπεδο κινδύνου, καθώς το προβλεπόμενο κέρδος ενός έργου είναι μεγαλύτερο από 

το κόστος του δυνητικού κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διαχείριση κινδύνων & Εσωτερικός έλεγχος 

 

 

2.1 Είναι η διαχείριση κινδύνου μέρος του εσωτερικού ελέγχου 

Υπάρχει πολύ σαφής σχέσης μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου.  

Σύφνωνα με πολλές έρευνες που έχουν γίνει οι παραπάνω δυο λειτουργίες είναι οι πιο 

βασικές λειτουργίες σε μια οικονομική μονά. Και έχουμε το μέγιστο καλύτερο 

αποτέλεσμα όταν έχουν απόλυτη συνεργασία και αλληλουχία. 

  Το συμβούλιο της COSO (Επιτροπή των Οργανισμών Χορηγιών της Επιτροπής 

Treadway) ανέθεσε και δημοσίευσε το 2004 το ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων για την επιχείρηση. Κατά την τελευταία δεκαετία, η δημοσίευση αυτή έχει 

αποκτήσει ευρεία αποδοχή από τους οργανισμούς στις προσπάθειές τους να 

διαχειριστούν τον κίνδυνο σε συνδυασμό με τον εσωτερικό έλεγχο. Ωστόσο, επίσης 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πολυπλοκότητα του κινδύνου έχει αλλάξει, 

έχουν προκύψει νέοι κίνδυνοι και τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα στελέχη 

βελτίωσαν την ευαισθητοποίησή τους και την εποπτεία της διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων, ζητώντας ταυτόχρονα καλύτερη αναφορά των κινδύνων.  

  Αυτή η ενημέρωση για τη δημοσίευση του 2004 ασχολείται με την εξέλιξη της 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων , την ανάγκη οι οργανώσεις να βελτιώσουν 

την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου και σε συνδυασμό να 

αυξήσουν τον εσωτερικό κίνδυνο ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός 

εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το επικαιροποιημένο έγγραφο, με 

τίτλο Enterprise Risk Management-Ολοκλήρωση με στρατηγική και απόδοση, 

υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης του κινδύνου τόσο στη διαδικασία 

ρύθμισης της στρατηγικής όσο και στην απόδοση της οδήγησης 



  Βασικά , οι εσωτερικοί έλεγχοι παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι γι την 

επίτευξη των οργανωτικών στόχων είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Ο οργανωτικός στόχος 

αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι η παροχή οικονομικών 

καταθέσεων χωρίς ουσιαστική παράλειψη ή σφάλμα. 

  Επομένως , χρειάζεται ο κίνδυνος που πρέπει να εντοπιστεί , να κατανοηθεί και α 

αξιολογηθεί προτού να γίνει γνωστό από τον εσωτερικό έλεγχο. Με αυτόν τρόπο θα 

αντιμετωπιστεί ταχύτατα ο κίνδυνος και δεν θα επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της 

επιχείρησης και δεν θα δώσει λανθασμένη εικόνα στους ενδιαφερόμενους με 

αποτέλεσμα να έχει καταξιωμένη δύναμη στον χώρο. (Norman Marks ,2013) 

  Ακόμα και αν δεν μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος , και γίνει αντιληπτός από 

τον εσωτερικό ελέγχω θα βοηθήσει τον εσωτερικό έλεγχο στον έργο του. Πιο 

αναλυτικά θα μπορέσει ο εσωτερικός έλεγχος  να επικεντρωθεί στον κίνδυνο και να 

αντιμετωπιστεί σε αυτό το στάδιο . Σημασία έχει να αντιμετωπιστεί όσο ταχύτερα 

γίνεται ο κίνδυνος και μην επιφέρει ανεπανόρθωτα προβλήματα στην οικονομική 

μονάδα. 

  Η διαδικασία δεν θα ήταν ορθό να ξεκινάει με τον κίνδυνο. Στην πραγματικότητα , η 

διαδικασία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων. Εάν οριστούν λανθασμένοι στόχοι 

, οι οργανισμοί είναι εξαιρετικά απίθανο να προσφέρει την καλύτερη αξία στους 

ενδιαφερόμενους. Οι κίνδυνοι ή τουλάχιστον οι σημαντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και 

αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους , οπότε κίνδυνοι αποτελεί προϋπόθεση γα 

τους εσωτερικού ελέγχους. (Norman Marks ,2013) 

   Ενώ η COSO διαθέτει τόσο πλαίσια εσωτερικού ελέγχου όσο και επιχειρηματικού 

κινδύνου, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και αξιολόγησης των κινδύνων για τους 

στόχους περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Αν και η αντικειμενική 

ρύθμιση είναι μια προκαταρκτική προϋπόθεση. 

 

  Επιπλέον, το πλαίσιο διαχείρισης της επιχειρηματικής επικινδυνότητας της COSO 

περιλαμβάνει και διευρύνει το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου - έτσι, ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί μέρος της διαχείρισης κινδύνων, μιλάει για τους ελέγχους αλλά όχι 

λεπτομερώς. Διατηρεί περισσότερο χρόνο μιλώντας για το κατά πόσον οι έλεγχοι 

έχουν αφήσει τον κίνδυνο σε αποδεκτό επίπεδο και εάν πρόσθετος κίνδυνος 

απαιτείται θεραπεία  ,συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ή τροποποιημένων ελέγχων. 

  Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί μέρος του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της 

COSO και ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο διαχείρισης των 

κινδύνων των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια συγκεχυμένη 

σχέση. Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί μέρος του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου 

της COSO και ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο διαχείρισης των 

κινδύνων των επιχειρήσεων. 

  Υπάρχουν κίνδυνοι για τον καθορισμό στόχων ,όπως η απουσία αξιόπιστων 

πληροφοριών για το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και υπάρχουν έλεγχοι 

για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων όπως η διασφάλιση της παροχής αξιόπιστων 

πληροφοριών σχετικά με τους ανταγωνιστές και την αγορά γενικά αυτούς τους 



στόχους. Κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν αναγνωρίζεται ούτε στα πλαίσια της 

COSO, αλλά αυτό δεν τους καθιστά λιγότερο αληθινό ή σημαντικό. 

 

  Κατά την αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνου ή του εσωτερικού ελέγχου, θα ήταν 

λάθος να αγνοήσουμε τους κινδύνους και τους ελέγχους που σχετίζονται με τον 

καθορισμό στόχων. Κατανοώ ότι η COSO, για σκοπούς ευκολίας και απλούστευσης, 

έχει αναλάβει τον καθορισμό αντικειμενικών προϋποθέσεων ως προϋπόθεση. Όμως, 

η διαχείριση των κινδύνων και των ελέγχων που σχετίζονται με τον καθορισμό 

αντικειμένων είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα, καθώς καθιερώνουν την 

κατεύθυνση ολόκληρης της οργάνωσης. (Norman Marks ,2013) 

 

 

  Υπάρχουν κίνδυνοι για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου. Αυτό συχνά 

παραβλέπεται και αντιμετωπίζεται ελάχιστα. Για παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι ότι 

οι βασικοί διευθυντές δεν συμπεριλαμβάνουν την εξέταση του κινδύνου κατά τη 

λήψη αποφάσεων. Άλλο είναι ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την 

εκτίμηση των κινδύνων είναι λανθασμένες. Θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι για την 

αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων! 

 

  Υπάρχουν κίνδυνοι για τη λειτουργία των ελέγχων  όπως η αδυναμία διατήρησης 

του αρμόδιου προσωπικού. Αυτά αντιμετωπίζονται από τους έμμεσους ελέγχους σε 

επίπεδο οντότητας εντός των συνιστωσών του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, όπως το 

περιβάλλον ελέγχου, η πληροφόρηση και η επικοινωνία και η παρακολούθηση. 

 

  Στο τέλος , δεν έχει καμία σημασία αν, θεωρητικά, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί 

μέρος της διαχείρισης κινδύνου ή το αντίστροφο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να 

κατανοήσετε τις σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των δραστηριοτήτων και να βεβαιωθείτε 

ότι ο οργανισμός σας τα χειρίζεται καλά. Και να συμβάλουν αι οι δύο αυτοί 

παράγοντες στην ορθή και επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

 

Υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν με σκοπό 

την ορθή συνύρπαξη εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνου. 

 

1. Θα πρέπει να καθοριστούν οι  σχέσεις μεταξύ των στόχων, της διαχείρισης 

των κινδύνων προς αυτούς τους στόχους και των εσωτερικών ελέγχων που 

διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους σε αποδεκτά επίπεδα. 

2. Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι σημαντικό να εντοπίζετε,  να κατανοούνται 

και να διαχειρίζονται  οι κίνδυνοι για τον καθορισμό των στόχων και αυτό 

επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό σχετικό εσωτερικό έλεγχο. Ένας τρόπος 

σκέψης είναι ότι ο καθορισμός κατάλληλων στόχων είναι ο ίδιος ένας 

οργανωτικός στόχος.  

3. Πολύ βασικό είναι να τίθεται ένα αποτελεσματικό σύνολο διαδικασιών για 

τον προσδιορισμό, την κατανόηση και την αξιολόγηση των κινδύνων για τον 

καθορισμό και την επίτευξη των στόχων. 

4. Επίσης να καθορίζονται οι  κίνδυνοι  που σχετίζονται με τη διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνου. 



5. Καθώς και η αξιολόγηση του κινδύνου σε σχέση με τα αποδεκτά επίπεδα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της οργάνωσης και της λήψης 

αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο. 

6. Εξίσου σημαντικό είναι βεβαιωθεί ότι γίνεται σωστά , αποτελεσματικά και 

αποτελεσματικό συνδυασμό εσωτερικών ελέγχων για τη διαχείριση των 

κινδύνων για τον καθορισμό στόχων, τον εντοπισμό κινδύνων και την 

αξιολόγηση, και στη συνέχεια την επίτευξη των στόχων. Αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατανόηση και την αντιμετώπιση, κατά περίπτωση, των 

κινδύνων για τη λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων. 

7. Τέλος η οριοθέτηση των  πλαισίων  που λειτουργούν καλά για την οικονομική 

μονάδα.  

 

 

 

 2.2
 

Η αλληλουχία διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος της 

επιχείρηση. 

Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα αβέβαιων εσωτερικών και 

εξωτερικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων τους - είτε 

είναι στρατηγικοί, λειτουργικοί είτε οικονομικοί. Η επίδραση αυτής της αβεβαιότητας 

στους στόχους τους μπορεί να είναι ένας θετικός κίνδυνος (ευκαιρίες) ή ένας 

αρνητικός κίνδυνος (απειλές).  Η διαχείριση κινδύνων επικεντρώνεται στον εντοπισμό 

απειλών και ευκαιριών, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά στην αντιμετώπιση των 

απειλών και στην αξιοποίηση των ευκαιριών.  

  Η ορθή διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος βοηθούν τους οργανισμούς 

να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που 

επιθυμούν να λάβουν και να εφαρμόζουν τους υποχρεωτικούς ελέγχους για την 

αποτελεσματική επιδίωξη των στόχων τους.  

 Η διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος αποτελούν συνεπώς σημαντικές 

πτυχές της διακυβέρνησης, της διοίκησης και των λειτουργιών ενός οργανισμού. Οι 

επιτυχημένες οργανώσεις ενσωματώνουν αποτελεσματικές δομές διακυβέρνησης και 

διαδικασίες με διαχείριση επικινδυνότητας και εσωτερικού ελέγχου με επίκεντρο τις 

επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού και σε όλες τις επιχειρήσεις.  

 Ωστόσο, η διαχείριση του κινδύνου και ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι μόνο για την 

αποκλειστική κάλυψη αναγκών των της οικονομικής μονάδας.. Θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την επίτευξη οργανωτικών στόχων και 

τη δημιουργία, την ενίσχυση και την προστασία της αξίας των ενδιαφερομένων. Πιο 

αναλυτικά, θα πρέπει να αποτελούν οδηγό και υποστηρικτή των άμεσα και έμμεσα 

ενδιαφερόμενων της επιχείρησης (Διοικητικό συμβούλιο, τράπεζες, προμηθευτές 

κ.τ.λ.) 



2.3 Παγκόσμιες προοπτικές διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 

ελέγχου  

Οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις κατέδειξαν με σαφήνεια ότι γίνονται  

ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένες οι  οικονομίες και οι αγορές, η οικονομική κρίση 

που αυτή την στιγμή , σχεδόν σε όλες τις χώρες- κράτη έχει επηρεάσει πολύ 

περισσότερο από όσο περίμεναν οι καταξιωμένοι οικονομολόγοι . Τα εθνικά 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να εξεταστούν σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο. Επιπλέον, η 

διαχείριση κινδύνου και ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνουν μια 

ευρύτερη προοπτική, δεδομένου ότι οι οργανώσεις επηρεάζονται από πολλές 

μεταβλητές, συχνά εκτός του άμεσου ελέγχου τους.  

  Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις της IFAC (International Federation of Accountants) με 

25 κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες, που συνοψίζονται στην " Ενσωμάτωση της 

αλυσίδας εφοδιαστικής αναφοράς επιχειρήσεων" , οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές 

κρίσεις έχουν επιδείξει λανθασμένες ή αναποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης 

κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου - ειδικά σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Πολλοί οργανισμοί επικεντρώθηκαν υπερβολικά στους ελέγχους 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και δεν κατανόησαν πλήρως τους κινδύνους 

στους οποίους εκτέθηκαν. Στην πραγματικότητα, πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, από 

τους κινδύνους που προέρχονται από άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 

λειτουργιών και των εξωτερικών περιστάσεων. 

  Οι συμμετέχοντες στην παγκόσμια έρευνα IFAC για τη διαχείριση κινδύνων και τον 

εσωτερικό έλεγχο - αποτελέσματα, ανάλυση και προτεινόμενα επόμενα βήματα 

θεώρησαν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να συνδυαστούν σε ένα σύνολο ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 

γραμμών, προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης.  

  Το IFAC διευκολύνει έναν συνεργατικό παγκόσμιο διάλογο με τους εκδότες 

προτύπων, καθοδήγησης και πλαισίων στον τομέα της διακυβέρνησης, της 

διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου, με αποκορύφωμα μεγαλύτερης 

ευθυγράμμισης με τη διεθνή σκηνή.  

2.4 Ο ρόλος των λογιστών και του λογιστικού επαγγέλματος  

  Η αξιολόγηση και η βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού 

ελέγχου συγκαταλέγονται στις βασικές ικανότητες πολλών επαγγελματιών λογιστών 

και, στο πλαίσιο των οργανισμών. Όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα συνεργάζονται με 

άλλες λειτουργίες σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλοποίησης, εκτέλεσης και 

παρακολούθησης ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι 

επαγγελματίες λογιστές είναι συχνά υπεύθυνοι για την παροχή αντικειμενικών, 

ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών και αναλύσεων για την υποστήριξη όλων αυτών 

των δραστηριοτήτων. Μπορούν επίσης να οργανώνουν σεμινάρια  κατάρτισης για τη 

διαχείριση κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου και να εδραιώσουν μια κατανοητή, 

κοινή γλώσσα κινδύνου και ελέγχου που να ανταποκρίνεται στα επαγγελματικά και 

τεχνικά πρότυπα.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ifac.org/publications-resources/integrating-business-reporting-supply-chain&usg=ALkJrhhkUn23_xELlmDpCUcilbjbIyBP7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ifac.org/publications-resources/integrating-business-reporting-supply-chain&usg=ALkJrhhkUn23_xELlmDpCUcilbjbIyBP7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ifac.org/news-events/ifac-survey-highlights-need-further-international-alignment-risk-management-and-internal&usg=ALkJrhiIuan3vQv-UvruYlkpeqOE_djDEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ifac.org/news-events/ifac-survey-highlights-need-further-international-alignment-risk-management-and-internal&usg=ALkJrhiIuan3vQv-UvruYlkpeqOE_djDEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ifac.org/news-events/ifac-survey-highlights-need-further-international-alignment-risk-management-and-internal&usg=ALkJrhiIuan3vQv-UvruYlkpeqOE_djDEA


  Οι επαγγελματίες λογιστές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξασφάλιση 

ότι η διαχείριση των κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι του συστήματος διακυβέρνησης ενός οργανισμού. Με μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σε επίπεδο οργάνωσης, οι επαγγελματίες λογιστές μπορούν επίσης να 

ενθαρρύνουν την αντιμετώπιση των κινδύνων με πιο ολιστικό και περιεκτικό τρόπο 

διασφαλίζοντας ότι όλες οι επιχειρηματικές αποφάσεις βασίζονται στη σωστή 

εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων που καθορίζει τη συνολική επίδραση 

αβεβαιότητας στους στόχους του οργανισμού. 

Από τα παραπάνω είναι εύλογο να καταλάβουμε , ότι ο ρόλος του λογιστή είναι ο πιο 

βασικός στην διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της επιχείρησης . Και είναι 

υπεύθυνος τόσο στον εσωτερικό έλεγχος της επιχείρησης αλλά και στην διαχείριση 

κινδύνου που μπορεί να απειλήσει την επιχείρηση.  

 

2.5 Οι πέντε συνιστώσες του Πλαισίου της COSO 

 

Πηγή : info.knowledgeleader.com 

Το 1992, η Επιτροπή των Οργανισμών Χορηγιών της Επιτροπής Treadway (COSO) 

ανέπτυξε ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων. Το μοντέλο 

αυτό υιοθετήθηκε ως γενικά αποδεκτό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και 

αναγνωρίζεται ευρέως ως το οριστικό πρότυπο κατά του οποίου οι οργανισμοί 

μετρούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους. 

(Sharise Cruz,2017) 

  Το μοντέλο της COSO που μέχρι σήμερα εφαρμόζει τέλεια στις οικονομικές 

μεταβολές, οριοθετεί  τον εσωτερικό έλεγχο ως μια λειτουργία, η οποία 

πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό και άλλο προσωπικό 

της οικονομικής οντότητας, με στόχο να παρέχει με εύλογη βεβαιότητα για την 

ολοκλήρωση στόχων στους ακόλουθες τομείς:  

 Αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα των ενεργειών  

 Αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.coso.org/&usg=ALkJrhg4n6fEtShztHScbEONEpJUbxghng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://info.knowledgeleader.com/author/sharise-cruz&usg=ALkJrhjselOgldoW6mTB3r4PK81nULezbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://bit.ly/2fnvsbA&usg=ALkJrhg4mY3tsU5YmCfQRFoJ8ZLLgxVfoQ


 Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς   

  Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία τα οποία αποσκοπούν σε αποτελεσματικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου , στην αποφυγή επιχειρηματικών κινδύνων και στην 

υποστηρίξουν την επίτευξη της αποστολής, των στρατηγικών και των σχετικών 

επιχειρηματικών στόχων μιας οντότητας. 

1. Περιβάλλον ελέγχου  

 Ακεραιότητα και ηθικές αξίες  

 Δέσμευση στην αρμοδιότητα  

 Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου  

 Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης  

 Οργανωτική δομή  

 Ανάθεση Αρχής και Ευθύνη  

 Πολιτικές και διαδικασίες ανθρώπινων πόρων  

2. Αξιολόγηση κινδύνου  

 Εταιρικοί στόχοι  

 Στόχοι επιπέδου διαδικασίας  

 Αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων  

 Διαχείριση της αλλαγής  

3. Δραστηριότητες ελέγχου  

 Πολιτικές και διαδικασίες  

 Ασφάλεια (εφαρμογή και δίκτυο)  

 Διαχείριση Αλλαγών Εφαρμογών  

 Επιχειρησιακή Συνέχεια / Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας  

 Εξωτερική ανάθεση  

4. Ενημέρωση και επικοινωνία  

 Ποιότητα των πληροφοριών  

 Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας  

5. Παρακολούθηση  

 Ξεχωριστές αξιολογήσεις  

 Αναφορά ελλείψεων  

  Αυτά τα στοιχεία λειτουργούν για να εδραιώσουν τη βάση για υγιή εσωτερικό 

έλεγχο μέσα στην εταιρεία μέσω κατευθυνόμενης ηγεσίας, κοινών αξιών και μιας 

κουλτούρας που δίνει έμφαση στη λογοδοσία για τον έλεγχο. Οι διάφοροι κίνδυνοι 

που αντιμετωπίζει η εταιρεία εντοπίζονται και αξιολογούνται σε όλα τα επίπεδα και 

σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.  

  Επίσης, οι δραστηριότητες ελέγχου και άλλοι μηχανισμοί σχεδιάζονται προορατικά 

για την αντιμετώπιση και μετριασμό των σημαντικών κινδύνων. Οι πληροφορίες που 



είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό των κινδύνων και την επίτευξη των επιχειρηματικών 

στόχων κοινοποιούνται μέσω καθιερωμένων καναλιών προς τα επάνω, προς τα κάτω 

και σε όλη την εταιρεία. Το σύνολο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

παρακολουθείται συνεχώς και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται έγκαιρα.  

 

 

 

2.6  O Εσωτερικός Έλεγχος Με Βάση Τον Κίνδυνο (Risk Based  Internal 

Auditing, R.B.I.A.)  

O εσωτερικός έλεγχος με βάση τον κίνδυνο (Risk Based Internal Auditing,  R.B.I.A.) 
ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο βάσει κινδύνων ως μια μεθοδολογία που συνδέει τον 
εσωτερικό έλεγχο με το γενικό πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ενός οργανισμού. Η RBIA 
επιτρέπει στον εσωτερικό έλεγχο να παρέχει στο συμβούλιο τη διαβεβαίωση ότι οι 
διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους σε 

σχέση με την όρεξη για ανάληψη κινδύνου . Η  R.B.I.A. δεν τοποθετεί μόνο την 

προτεραιότητα των κινδύνων στο ετήσιο  πρόγραμμα ελέγχου αλλά αποτελεί εξίσου 

σημαντικό τους ετήσιους στους  εξατομικευμένους ελέγχους, από τη στιγμή που η 

προσπάθεια των δοκιμασιών μπορεί να επικεντρωθεί στη διαχείριση των κινδύνων με 

ένα υψηλό αποτέλεσμα  ελέγχου.  

  Η R .B.I.A. είναι κατανοητό πλέον ότι ο βασικός της σκοπός είναι να παρέχει 

επιβεβαίωση στις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείρισης των κινδύνων οι οποίες 

καλύπτουν όλους τους σημαντικούς  κινδύνους που απειλούν τους στόχους του 

οργανισμού. Θα σημαντικό να επισημάνουμε ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία τα  

οποία οι επικεφαλείς του εσωτερικού ελέγχου πρέπει  να εξετάσουν  το βαθμό στον 

οποίο το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση καθορίζουν,  αξιολογούν, 

διαχειρίζονται και παρακολουθούν τους κινδύνους. :  

1. Την ύπαρξη ενός καταλόγου κινδύνων (προφίλ κινδύνου), ο οποίος 

περιλαμβάνει  όλους τους σημαντικούς κίνδυνους, και το βαθμό στον οποίο ο 

σχεδιασμός του ελέγχου  μπορεί να βασιστεί πάνω του. (Griffiths D, 2006)  

2. Τη σύνθεση ενός περιβάλλοντος ελέγχου (audit universe), το οποίο 

περιλαμβάνει  εκείνους τους ελέγχους που αποσκοπούν στην παροχή της 

διαβεβαίωσης ότι όλοι οι  εγγενείς κίνδυνοι επάνω από το αποδεκτό ποσό 

κινδύνου διαχειρίζονται καταλλήλως. (Griffiths D, 2006) 

3. Τη διεξαγωγή μεμονωμένων ελέγχων, οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα 

εάν οι  εγγενείς κίνδυνοι, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από τα αποδεκτά ποσά 

κινδύνου,  ελέγχονται για την μείωση τους στα αποδεκτά ποσά. (Griffiths D, 

2006) 

  Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, με διαφορετική στάση απέναντι στον κίνδυνο, 

διαφορετική δομή, διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετική γλώσσα. Οι έμπειροι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προσαρμόσουν αυτές τις ιδέες στις δομές, τις 



διαδικασίες και τη γλώσσα της οργάνωσής τους, προκειμένου να εφαρμόσουν το 

RBIA.  

  Το πιο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η RBIA επιδιώκει σε κάθε φάση να 

ενισχύσει τις ευθύνες της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου για τη 

διαχείριση των κινδύνων. Εάν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων δεν είναι πολύ ισχυρό 

ή δεν υπάρχει, ο οργανισμός δεν είναι έτοιμος για RBIA.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές σε 

έναν τέτοιο οργανισμό θα πρέπει να προωθούν ορθή πρακτική διαχείρισης κινδύνων 

για τη βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Όπου η RBIA είναι νέα σε 

έναν οργανισμό, ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου θα χρειαστεί να διαθέσει την 

ιδέα στη διοίκηση και να κερδίσει την υποστήριξή του, ιδίως επειδή μπορεί να 

σημαίνει μια αλλαγή γι 'αυτούς με τον τρόπο που σκέφτονται για τον κίνδυνο.  

  Η RBIA βρίσκεται στην αιχμή της πρακτικής εσωτερικού ελέγχου. Ως αποτέλεσμα, 

είναι ένας τομέας που εξελίσσεται ταχέως και όπου εξακολουθεί να υπάρχει ελάχιστη 

συναίνεση για τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής του. Η παρακολούθηση της προόδου 

σε σχέση με ένα ετήσιο σχέδιο που αλλάζει συνεχώς και αποτελεί πρόκληση. Ο 

καθορισμός στόχων και η αξιολόγηση προσωπικού μπορεί να γίνει πιο περίπλοκος.  

  Ακολουθώντας τον RBIA, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι:  

1. Η διοίκηση έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και ανταποκριθεί σε κινδύνους πάνω 

και κάτω από την όρεξη για ανάληψη κινδύνου  

2. Οι απαντήσεις σε κινδύνους είναι αποτελεσματικές αλλά όχι υπερβολικές 

όσον αφορά τη διαχείριση των εγγενών κινδύνων στο πλαίσιο της όρεξης για 

ανάληψη κινδύνου  

3. Όπου οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν είναι σύμφωνοι με την όρεξη για 

ανάληψη κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα για την επίλυση αυτού του 

προβλήματος  

4. Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικότητας των απαντήσεων και της ολοκλήρωσης των ενεργειών, 

παρακολουθούνται από τη διοίκηση για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να 

λειτουργούν αποτελεσματικά  

5. Οι κίνδυνοι, οι απαντήσεις και οι ενέργειες ταξινομούνται και αναγγέλλονται 

σωστά.  

  Αυτό επιτρέπει στον εσωτερικό έλεγχο να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο τη 

διαβεβαίωση ότι χρειάζεται σε τρεις τομείς:  

1. Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, τόσο το σχεδιασμό όσο και το πόσο καλά 

δουλεύουν  

2. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών χαρακτηρίζεται ως «κλειδί», 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και των άλλων 

απαντήσεων σε αυτά  

3. Πλήρης, ακριβής και κατάλληλη αναφορά και ταξινόμηση των κινδύνων. 

 



 Η υλοποίηση και η συνεχής λειτουργία της RBIA έχει τρία στάδια. Κάθε στάδιο 

αποτελεί ξεχωριστή λειτουργία, εξίσου σημαντική η κάθε μια μοναδικά , αλλά και 

μεταξύ τους αποτελεί δεμένη διαδικασία. 

Στάδιο 1: Αξιολόγηση της ωριμότητας του κινδύνου  

 Αποκτήστε μια επισκόπηση του βαθμού στον οποίο το συμβούλιο και η διοίκηση 

καθορίζουν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και παρακολουθούν τους κινδύνους. Αυτό 

παρέχει ένδειξη της αξιοπιστίας του μητρώου κινδύνων για σκοπούς 

προγραμματισμού του ελέγχου.  

Στάδιο 2: Σχεδιασμός περιοδικού ελέγχου  

  Προσδιορισμός των καθηκόντων διασφάλισης και παροχής συμβουλών για 

συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως ετήσια, προσδιορίζοντας και ιεραρχώντας όλους 

τους τομείς στους οποίους απαιτεί αντικειμενική διασφάλιση του διοικητικού 

συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, της 

διαχείρισης βασικών κινδύνων και της καταγραφής και αναφοράς κινδύνων.  

Στάδιο 3: Ατομικές εργασίες ελέγχου  

  Εκτέλεση μεμονωμένων εκχωρήσεων βάσει κινδύνου για την εξασφάλιση μέρους 

του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των 

επιμέρους ή των ομάδων κινδύνων.  

 

Επισκόπηση των σταδίων  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.iia.org.uk/resources/risk-management/risk-based-internal-auditing/risk-maturity-assessment/&usg=ALkJrhhAw3edkCUjmMMU2OsF2qmC8JKdZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.iia.org.uk/resources/risk-management/risk-based-internal-auditing/production-of-the-audit-plan/&usg=ALkJrhi5S3gcPLPTf8AzOjvQELZ2dwkylQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.iia.org.uk/resources/risk-management/risk-based-internal-auditing/doing-the-audit/&usg=ALkJrhi9ZqxFEnrZ-vQytGQ6LlNWIISF7Q


 

Πηγή: www.iia.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iia.org.uk/media/266012/rbia_overview.jpg


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 

3. 1 Νομικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. 

Στα ελληνικά εδάφη καθυστέρησε να θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο όσο αφορά τον 

εσωτερικό έλεγχο και το επάγγελμα του ελεγκτή. Έτσι στις αρχές του 1920 με τον 

νόμο Ν.2190/1920 οι Ανώνυμες εταιρίες  που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών και  εκείνες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε με δημόσια 

εγγραφή είναι υποχρεωμένες πλέον να ελέγχουν από ορκωτό λογιστή. Με 

καθιερωμένο εσωτερικό έλεγχο σε τακτά χρονικά διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με το άρθρο 36  οριζόταν ότι για κάθε ανώνυμη εταιρεία χρειάζονταν 

τουλάχιστον δύο ελεγκτές, διορισμένοι από την ετήσια γενική συνέλευση των 

μετόχων, να ελέγχουν τον ισολογισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

  Και αφού πέρασαν τα χρόνια και παρόλο τις δυσκολίες της αποδοχής από τις εταίρες 

εκείνης της εποχής στο μπουν στην διαδικασία του ελέγχου , έρχεται ο Ν.5076/1931 ο 

οποίος ιδρύει το Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Λίγους μήνες αργότερα 

δημιουργούνται οικονομικές και πολιτικές αναταράξεις οι οποίες δεν επιτρέπουν να 

ευδοκιμήσει ο θεσμός και έχει ως αποτέλεσμα το σώμα να μπορέσει να λειτουργήσει 

και προσωρινά να παραμεληθεί. Λίγες δεκαετίες αργότερα , το 1955 , με την έκδοση 

του σχετικού νομοθετικού διατάγματος 3329/1955  (άρθρο 1, Ν.Δ. 3329/1955) 

ιδρύεται επίσημα το Σώματος Ορκωτών Λογιστών όπου και καθιερώνεται. Σκοπός 

αυτού του σώματος είναι οι διαρκής έλεγχοι τις οικονομικές καταστάσεις από 

επιχειρήσεις εισαγμένες στο χρηματιστήριο  αλλά και ο έλεγχος των οικονομικών 

οργανισμών της χώρας. 

   Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 η έννοια του 

ορκωτού λογιστή έχει πλέον εδραιωθεί.. Μάλιστα το 1985 με απόφαση 1457/7.6.85 

του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται το «ελληνικό ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών 

(Ε.Ι.Ε.Ε.)», που είναι και το καθ' ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο που εκφράζει τον 

Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα. Απαρτίζεται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο 

και έχει ως μέλη πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που ασκούν αποδεδειγμένα το 

επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. 

  Περίπου  ,στα 1991  ψηφίστηκε ο τελικός  νόμος που προέβλεπε την παύση 

λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και την ίδρυση μιας νέας οργάνωσης, 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ως αποτέλεσμα, το Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών έπαψε να λειτουργεί από το 1992  (άρθρο 75,  Ν.1969/1991). 



  Ο εσωτερικός Έλεγχος άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός μέσω  προβολής του 

από το ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών, με την διοργάνωση  των δύο ευρωπαϊκών 

συνεδρίων στην Ελλάδα, 1994 και 1997 από το  ινστιτούτο, καθώς και με τη σύνδεση 

του ελληνικού ινστιτούτου με το  αντίστοιχο ινστιτούτο της Αμερικής (Ι.Ι.Α.), ως και 

με την ευρωπαϊκή  ομοσπονδία ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (E.C.I.I.A.). 

 

  Οι διάφορες ανακατατάξεις στον επιχειρησιακό χώρο, όπως  συγχωνεύσεις 

εταιρειών, εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο αξιών  Αθηνών (Χ.Α.Α.), καθώς 

και η ολοκληρωτική οικονομική ένταξη της Ελλάδος  στην ευρωπαϊκή ένωση, 

συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη και  αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Με την απόφαση 2438 η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνει λόγο για  επιτροπή ελέγχου και 

ανεξαρτησία της επιθεώρησης. Παράλληλα η επιτροπή  κεφαλαιαγοράς, με την 

εγκύκλιο αριθ. 6 επισημαίνει προς τις Ε.Λ.Δ.Ε. , ότι  οφείλουν να διαθέτουν υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, δύο  αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς  (5/204 

και ο νόμος 3016) για την 6 εταιρική διακυβέρνηση, με ρητές διατάξεις, υποχρεώνει 

τις εταιρείες που είναι  εισηγμένες στο χρηματιστήριο να έχουν τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

   Αρκετά χρόνια μετά , με τον νόμο Ν.3148/2003 το ελληνικό ελεγκτικό επάγγελμα 

τοποθετήθηκε  στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων η οποία 

ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι υπό την εποπτεία του  

Υπουργείου Οικονομικών και έχει ως αντικείμενο σύμφωνα με  το άρθρο 1,  

Ν,3148/2003  την ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. 

  Όλες οι παραπάνω αποφάσεις συνέβαλαν θετικά στην αναγνώριση και στην 

αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την αναβάθμιση του  ελεγκτικού 

επαγγέλματος στη χώρα μας, γεγονός που συνδράμει θετικά στη  συμβολή για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 

3.2 Ρυθμίσεις για ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές 

εταιρείες (Νόμος 4449/2017) 

Πρόκειται για τον τελευταίο νόμο που δημοσιεύτηκες Νόμος 4449/2017 - ΦΕΚ 

7/Α/24-1-2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και 

λοιπές διατάξεις». 

Με τον νόµο 4449/2017 και σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, ενσωματώνεται 

στη νομοθεσία της χώρας μας, η Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 

2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 

2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων 

λογαριασμών. 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-trapezes-pistotika-idrumata/nomos-4449-2017-fek-7a-24-1-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-trapezes-pistotika-idrumata/nomos-4449-2017-fek-7a-24-1-2017.html


Η Οδηγία 2006/43/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 

2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014, καθορίζει τους όρους χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και εγγραφής 

στο Δημόσιο Μητρώο των φυσικών προσώπων και οντοτήτων που διενεργούν 

υποχρεωτικούς ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, τους 

κανόνες περί ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας 

που εφαρμόζονται στα πρόσωπα αυτά και το πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους. 

Σκοπός της τροποποίησης είναι επίσης να αυξηθεί ο ελάχιστος βαθμός σύγκλισης σε 

ό,τι αφορά τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργούνται οι υποχρεωτικοί 

έλεγχοι. Επίσης, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των επενδυτών, είναι 

σημαντικό να ενισχυθεί η δημόσια εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και 

των ελεγκτικών εταιρειών, με την εδραίωση της ανεξαρτησίας των αρχών δημόσιας 

εποπτείας στην Ένωση και την ανάθεση σε αυτές των κατάλληλων αρμοδιοτήτων, 

μεταξύ των άλλων εξουσιών διενέργειας ερευνών και επιβολής κυρώσεων, ώστε να 

εντοπίζονται, να αποτρέπονται και να προλαμβάνονται οι παραβάσεις των 

εφαρμοστέων κανόνων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ελέγχου από ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες. 

Μεταξύ άλλων, ο νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την 

αρμόδια αρχή, που είναι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποιήσεις και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

της επαγγελματικής άδειας τόσο στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όσο και στις 

ελεγκτικές εταιρείες. Για τις ελεγκτικές εταιρείες καθορίζονται τα ποσοστά 

συμμετοχής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή και των ελεγκτικών εταιρειών στα 

δικαιώματα ψήφου και στη διοίκησή τους που αποτελούν προϋπόθεση για τη 

χορήγηση αδείας. 

Με το άρθρο 4 ορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες είναι 

δυνατή η αναγνώριση των ελεγκτικών εταιριών που έχουν λάβει άδεια σε άλλο 

κράτος μέλος και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. 

Με το άρθρο 5 οριοθετείται ότι η επαγγελματική άδεια χορηγείται με την απαραίτητη 

προϋπόθεση της εντιμότητα, ενώ με το άρθρο 6 ορίζονται οι προϋποθέσεις 

ανάκλησης της επαγγελματικής άδειας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της 

ελεγκτικής εταιρείας καθώς και η υποχρέωση της γνωστοποίησης της ανάκλησης 

αυτής στις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών, οι οποίες έχουν χορηγήσει 

επαγγελματική άδεια στη χώρα τους στο συγκεκριμένο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία. 

Με τα άρθρα 7, 8, και 9 τίθεται το πλαίσιο των απαιτούμενων προσόντων και της 

εξεταστικής διαδικασίας για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή. Αναλυτικότερα στο άρθρο 7 περιγράφεται το πλαίσιο των απαιτούμενων 

προσόντων ενώ στο 8 η διαδικασία διενέργειας των επαγγελματικών εξετάσεων. 

  Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων. 

  Στο άρθρο 10 οριοθετείται το καθεστώς απαλλαγών και η κατ' εξαίρεση δυνατότητα 

απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά 

αντικείμενα υπό προϋποθέσεις που ορίζονται σαφώς. 



  Στο άρθρο 11 εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων 

θεωρητικών γνώσεων με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης υπό την εποπτεία 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή για πέντε (5) τουλάχιστον έτη εκ των οποίων τα δύο (2) έτη 

μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων. Η ΕΛΤΕ κατά τη διαδικασία αυτή 

έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει για να κρίνει την επάρκεια και το περιεχόμενο της 

πρακτικής άσκησης. 

  Στο άρθρο 12 ορίζεται ότι για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας, που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές είναι 

υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, ενώ η 

διάρκεια και η επάρκεια του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης 

και η επάρκεια των φορέων που τα παρέχουν, καθώς και η δαπάνη των εξετάσεων 

κρίνονται με Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ. 

  Με το άρθρο 13 περιγράφεται το καθεστώς της χορήγησης άδειας σε Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές από άλλα κράτη - μέλη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η ΕΛΤΕ 

συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, στο πλαίσιο της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών ( ΕΕΦΕΕ). Η ΕΛΤΕ συνεργάζεται με 

την ΕΕΦΕΕ και τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 537/2014 στον βαθμό που η σύγκλιση αυτή συνδέεται με υποχρεωτικούς 

ελέγχους οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος. 

  Στα άρθρα 14, 15 και 16 καθορίζονται οι όροι εγγραφής των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών και των ελεγκτικών εταιριών στο Δημόσιο Μητρώο. Αναλυτικότερα αφού 

οριοθετείται η έννοια του Δημόσιου Μητρώου στο άρθρο 14, στα άρθρα 15 και 16, 

αποσαφηνίζεται τόσο η διαδικασία εγγραφής, κατονομάζοντας τα στοιχεία που 

απαραιτήτως πρέπει να εμπεριέχει η σχετική αίτηση, όσο και οι σχετικές 

αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ. 

  Με το άρθρο 14 ορίζεται ότι το Δημόσιο Μητρώο, που είναι προσιτό στο κοινό των 

ελεγκτών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ με τα 

ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15. 

  Με το άρθρο 15 καθορίζεται το ελάχιστο των στοιχείων εγγραφής στο Δημόσιο 

Μητρώο που απαιτούνται για κάθε ορκωτό ελεγκτή λογιστή καθώς και για τους 

ελεγκτές τρίτης χώρας, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στην ΕΛΤΕ να ζητήσει πρόσθετα 

στοιχεία σε κάθε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. 

  Με το άρθρο 16 καθορίζεται το ελάχιστο των στοιχείων εγγραφής στο μητρώο που 

απαιτούνται για κάθε ελεγκτική εταιρεία καθώς και για ελεγκτική οντότητα τρίτης 

χώρας, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στην ΕΛΤΕ να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία σε 

κάθε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο όπως και ανωτέρω. 

  Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι η υποβολή και τυχόν μεταβολή των πληροφοριακών 

στοιχείων που παρέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές 

εταιρείες γίνεται με ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών 

εταιρειών, ενώ παρέχεται παράλληλα το δικαίωμα στην ΕΛΤΕ να ελέγχει την 

ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων με κάθε πρόσφορο μέσο. Η άρνηση 

υποβολής ή η ανακριβής ή η παραπλανητική παροχή των υποβαλλόμενων στοιχείων, 



συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 35 του 

παρόντος νόμου. 

  Με το άρθρο 18 ορίζεται ότι με την υπογραφή , ηλεκτρονική ή μη, των προσώπων 

που παρέχουν τα ως άνω στοιχεία, επικυρώνεται η ακρίβεια και η επάρκεια των 

πληροφοριακών στοιχείων και τεκμηριώνεται η ευθύνη των προσώπων αυτών έναντι 

της ΕΛΤΕ. 

  Με το άρθρο 19 καθορίζεται η ελληνική γλώσσα σαν επίσημη γλώσσα καταχώρισης 

στο Δημόσιο Μητρώο ελεγκτών. 

  Με το άρθρο 20 θεσπίζονται οι αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας και 

επαγγελματικού σκεπτικισμού, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από τους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες. 

  Στο άρθρο 21 ρυθμίζεται το καθεστώς που είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η 

ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ελέγχων. 

 Στο άρθρο 22 ρυθμίζεται το καθεστώς απασχόλησης από ελεγχόμενες οντότητες 

πρώην Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή πρώην υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών. 

  Στο άρθρο 23 καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των απειλών της 

ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών πριν 

αποδεχθούν ή συνεχίσουν μια εργασία υποχρεωτικού ελέγχου. 

  Στο άρθρο 24 καθορίζονται τα θέματα εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού 

απορρήτου. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει να 

σέβονται τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των πελατών τους. 

  Στο άρθρο 25 ορίζονται οι έννοιες της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για 

λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών. 

  Στο άρθρο 26 περιγράφεται η εσωτερική οργάνωση ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

και ελεγκτικών εταιρειών, η οποία θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν 

απειλών για την ανεξαρτησία τους. 

  Στο άρθρο 27 καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης του έργου που πρέπει να 

ακολουθεί ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής και η ελεγκτική εταιρεία, παρέχοντας, 

μεταξύ άλλων, επαρκείς πόρους και προσωπικό κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού 

ελέγχου. 

  Στο άρθρο 28 ορίζεται το αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου. Ο υποχρεωτικός 

έλεγχος οδηγεί στην έκφραση γνώμης αν οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν την 

πραγματική και αξιόπιστη εικόνα των ελεγχόμενων οντοτήτων σύμφωνα με το 

σχετικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι τρίτοι που έχουν οικονομικά 

συμφέροντα στην ελεγχόμενη οντότητα, ωστόσο, μπορεί να μην γνωρίζουν τους 

περιορισμούς ενός ελέγχου, όσον αφορά, για παράδειγμα, τη σημαντικότητα, τις 



τεχνικές δειγματοληψίας, τον ρόλο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στον εντοπισμό 

περιπτώσεων απάτης και ευθύνη της διοίκησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 

απόκλιση σχετικά με τις προσδοκίες. Για να μειωθεί η εν λόγω απόκλιση, είναι 

σημαντικό να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το αντικείμενο του 

υποχρεωτικού ελέγχου. 

  Στο άρθρο 29 καθορίζεται η έννοια της αμοιβής που λαμβάνει ένας ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου. 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αμοιβές για τη διενέργεια ελέγχου δεν 

βασίζονται σε κανενός είδος αίρεση με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων που 

έχουν καθοριστεί από δικαστήριο ή αρμόδια αρχή. Το ύψος της αμοιβής που 

λαμβάνει ένας ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή μία ελεγκτική εταιρεία από μία 

ελεγχόμενη οντότητα και η διάρθρωση των αμοιβών μπορούν να αποτελούν απειλή 

για την ανεξαρτησία του και θα πρέπει να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία με την 

κατάλληλη εποπτεία της ΕΛΤΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του ελέγχου. 

Στα πλαίσια αυτά η ΕΛΤΕ μπορεί να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο 

τόσο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία όσο και από την 

ελεγχόμενη οντότητα που οφείλει την αμοιβή. 

  Με το άρθρο 30 καθορίζονται τα Ελεγκτικά Πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούν 

οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των 

υποχρεωτικών ελέγχων στη Ένωση. Όλοι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι θα πρέπει συνεπώς 

να διενεργούνται βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων που εγκρίνει η Επιτροπή. 

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα της δραστηριότητας μικρών επιχειρήσεων, όταν αξιολογούν το πεδίο 

εφαρμογής διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Με Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, 

μπορούν να υιοθετούνται ελεγκτικές διαδικασίες ή απαιτήσεις που διασφαλίζουν την 

αναλογική εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων στους υποχρεωτικούς ελέγχους των 

μικρών επιχειρήσεων. 

  Στο άρθρο 31 περιγράφεται επακριβώς το πλαίσιο σχετικά με τις υποχρεώσεις του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που διενεργεί τον υποχρεωτικό 

έλεγχο επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής καθορισμός των 

ευθυνών των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών που ελέγχουν 

διαφορετικές οντότητες εντός του ομίλου. Για τον σκοπό αυτό, ο ορκωτός ελεγκτής 

λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία του ομίλου φέρει την πλήρη ευθύνη για την έκθεση 

ελέγχου. 

  Στο άρθρο 32 περιγράφεται το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ελέγχου το οποίο θα 

πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων του άρθρου 30 

του παρόντος νόμου. 

  Στο άρθρο 33 ορίζεται ότι η γενικότερη εποπτεία του συστήματος του ποιοτικού 

ελέγχου ανατίθεται στην ΕΛΤΕ, ενώ η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του 

ποιοτικού ελέγχου ανατίθεται στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Οι 

επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας είναι σχεδιασμένες να προλαμβάνουν ή να 

αντιμετωπίζουν δυνητικές ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι 

υποχρεωτικοί έλεγχοι. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιθεωρήσεις 

διασφάλισης της ποιότητας είναι αρκούντως περιεκτικές, η ΕΛΤΕ, κατά την 



πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων αυτών, λαμβάνει υπόψη την κλίμακα και τον 

περίπλοκο χαρακτήρα της δραστηριότητας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των 

ελεγκτικών εταιρειών. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα διενέργειας των 

ποιοτικών ελέγχων και εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και οι απαιτούμενες 

ειδικότητες των «εντεταλμένων ελεγκτών» για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων. 

Με απόφαση το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ μπορεί να αναθέτει τον ποιοτικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, που διενεργούν 

ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στη περίπτωση 12 του άρθρου 2 του 

παρόντος νόμου στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ), χωρίς να αποκλείεται η 

διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από την ΕΛΤΕ. 

  Στο άρθρο 34 ορίζεται ότι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού 

πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των 

ελεγκτικών εταιρειών, ορίζεται το Δ.Σ., της Ε.Λ.Τ.Ε. στου οποίου τη σύνθεση, όταν 

συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, προστίθενται δύο μέλη του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους και δύο μη επαγγελματίες κατά την περίπτωση 14 του 

άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 

  Στο άρθρο 35 καθορίζεται η διαδικασία παραπομπής εποπτευόμενων προσώπων στο 

όργανο που λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, η διαδικασία διερεύνησης της 

υπόθεσης για τη διαπίστωση τυχόν τέλεσης παραβάσεων της νομοθεσίας και του 

ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, η διαδικασία 

σύνταξης κατηγορητηρίου, λήψης απόφασης επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων και 

καθορισμός αυτών λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που έχουν σχέση με τη βαρύτητα 

και διάρκεια της παράβασης, τον βαθμό ευθύνης και την οικονομική δύναμη του 

υπαίτιου προσώπου κλπ. Προβλέπεται επίσης για λόγους προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος και διαφάνειας, η δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. που 

αφορούν την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων. Ακόμα καθορίζονται διαδικασίες 

για την εξασφάλιση λήψης αναφορών και καταγγελιών για παράβαση του παρόντος 

νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

  Στο άρθρο 36 καθορίζεται το πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 

ΕΛΤΕ και της ΕΕΦΕΕ, ενώ στο άρθρο 37 περιγράφονται τα θέματα της αστικής 

ευθύνης και της ασφαλιστικής κάλυψης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των 

ελεγκτικών εταιρειών που κρίθηκαν αναγκαία να συμπεριληφθούν ως εθνική ρύθμιση 

παρόλο που δεν αποτελούν διάταξη προς ενσωμάτωση της οδηγίας 

  Με το άρθρο 38 ορίζεται η ΕΛΤΕ ως ασκούσα την δημόσια εποπτεία επί των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών. Η δημόσια εποπτεία 

περιλαμβάνει τη χορήγηση αδείας και την εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

και των ελεγκτικών εταιρειών σε μητρώο, την υιοθέτηση προτύπων επαγγελματικής 

δεοντολογίας και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

και των ελεγκτικών εταιρειών, τη συνεχή εκπαίδευση, καθώς και τα συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητας, έρευνας και κυρώσεων για τους ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες. Επίσης, καθορίζεται το πλαίσιο της 

ανεξαρτησίας της ΕΛΤΕ από τον ελεγκτικό κλάδο το οποίο αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της 

δημόσιας εποπτείας. Δίδεται η δυνατότητα στην ΕΛΤΕ να αναθέτει καθήκοντα σε 

άλλες αρχές ή όργανα. Η ανάθεση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε διάφορους όρους 



και η ΕΛΤΕ θα πρέπει να φέρει την τελική ευθύνη για την εποπτεία. Τέλος, ορίζεται 

ότι για την άσκηση των καθηκόντων της, η ΕΛΤΕ διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους, ενώ για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της διευκρινίζεται 

ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν.4170/2013, έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος 

του Ν.3693/2008. 

  Στο άρθρο 39 περιγράφεται το καθεστώς της συνεργασίας των εποπτικών αρχών σε 

επίπεδο κρατών - μελών της ΕΕ. 

  Με το άρθρο 40 (Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - 

μελών)προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητα με 

καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, που διενεργείται από Ορκωτό ελεγκτή 

λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με επαγγελματική άδεια η οποία έχει δοθεί από τις 

αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους - μέλους, η κανονιστική και εποπτική 

αρμοδιότητα ανήκει στις εποπτικές αρχές αυτού του άλλου κράτους - μέλους. Με την 

επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει 

επαγγελματική άδεια και στην Ελλάδα υπόκεινται και στην εποπτεία της ΕΛΤΕ για 

τον διενεργούμενο έλεγχο. 

  Στο άρθρο 41 αποσαφηνίζονται τα θέματα του επαγγελματικού απορρήτου και της 

επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Ειδικότερα ορίζεται ότι η 

ΕΛΤΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και τις σχετικές 

ευρωπαϊκές αρχές, όταν αυτό απαιτείται για τον σκοπό της εκπλήρωσης των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος νόμου και 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 

επικουρούν τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και τις σχετικές Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

συνεργάζονται στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν υποχρεωτικούς ελέγχους. Κάθε 

πρόσωπο που απασχολείται ή απασχολήθηκε στην ΕΛΤΕ ή συνεργάζεται ή 

συνεργάστηκε με την ΕΛΤΕ, υποχρεούται να μην γνωστοποιεί σε άλλον πληροφορίες 

ή στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του με την ΕΛΤΕ. Το επαγγελματικό απόρρητο δεν 

ισχύει στις περιπτώσεις συνεργασίας της ΕΛΤΕ με την Τράπεζα της Ελλάδος, την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), την 

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές 

αρχές, καθώς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιες για 

την εποπτεία της ΕΛΤΕ, όπου το απόρρητο ισχύει για τους λειτουργούς και 

υπαλλήλους των αρχών και υπηρεσιών αυτών. Η παράβαση των διατάξεων της 

παρούσας παραγράφου διώκεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού 

Κώδικα. 

  Στο άρθρο 42 ρυθμίζεται το διαδικαστικό πλαίσιο διορισμού του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία αυτών κατά τη 

διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων καθορίζοντας παράλληλα ότι ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν 

μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του 

μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3693%2F2008


  Στο άρθρο 43 καθορίζεται η διαδικασία παύσης και παραίτησης των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών από τον υποχρεωτικό έλεγχο. 

  Με το άρθρο 44 περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου την οποία 

υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος και η οποία 

θα παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την 

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την ανεξαρτησία 

των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, τη διαδικασία διορισμού αυτών κλπ. 

  Στο άρθρο 45 (διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού 537/2014) γίνεται 

επέκταση των προβλεπομένων στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 που αφορούν 

τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους 

σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος και για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις 

ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους σε οντότητες μη δημοσίου 

συμφέροντος. 

  Στο άρθρο 46 (διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού 537/2014) γίνεται 

αναφορά στα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού 537/2014 που αφορούν 

το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να τηρούνται τα αρχεία οι φάκελοι 

ελέγχου, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

  Στο άρθρο 47 ορίζεται ότι οι αμοιβές για τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων σε 

οντότητες δημόσιου συμφέροντος δεν είναι αμοιβές υπό αίρεση. Για τους σκοπούς 

του πρώτου εδαφίου, αμοιβές υπό αίρεση είναι οι αμοιβές για ελεγκτικές εργασίες 

που υπολογίζονται σε προκαθορισμένη βάση σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την 

έκβαση μιας συναλλαγής ή το αποτέλεσμα του εκτελούμενου έργου. Οι αμοιβές δεν 

θεωρούνται ότι είναι υπό αίρεση εάν έχουν καθοριστεί από δικαστήριο ή άλλη 

αρμόδια αρχή . 

  Στο άρθρο 48 ορίζεται η μέγιστη διάρκεια των υποχρεωτικών ελέγχων σε μια 

συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα δημοσίου συμφέροντος ενός ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή ή/μιας ελεγκτικής εταιρείας για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος οικειότητας 

και, συνεπώς, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των 

ελεγκτικών εταιρειών. 

  Στο άρθρο 49 περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο και η 

εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών. 

  Στο άρθρο 50 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτή 

τρίτης χώρας, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 7 έως 

12 του παρόντος νόμου. Η άδεια χορηγείται με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

  Στο άρθρο 51 θεσπίζεται το πλαίσιο συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων 

χωρών. Ορίζεται ότι οι συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η αιτιολόγηση της διαβίβασης του συγκεκριμένου 

αιτήματος, η διαβεβαίωση ότι τα πρόσωπα που διενήργησαν τον έλεγχο υπόκεινται 

στην υποχρέωση του επαγγελματικού απορρήτου κ.λπ. 

 



3.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Είναι γνωστό και μέσα από βιβλιογραφία ότι το νομοθετικό πλαίσιο του εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την διαχείριση κινδύνου.  

  Πιο συγκεκριμένα,  δεν είναι λίγες οι φορές που  οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σε 

θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της 

διαπίστωσης ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιχειρηματικών 

κινδύνων και την διαφύλαξη ενός εποικοδομητικού εσωτερικού ελέγχου των 

επιχειρήσεων. Η αναγνώριση  της σπουδαιότητας της εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου 

είναι εκείνη που συχνά έχει οδηγήσει σε νομοθετικές αναθεωρήσεις και προβλέψεις, 

οι οποίες αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην καθιέρωση ελεγκτικών συστημάτων 

ικανών να προβλέπουν, να εντοπίζουν και να περιορίζουν τους κινδύνους 

(Κουτούπης, 2009).  

  Το 2005 με νόμο Ν. 3429/05  (ΦΕΚ 314/α/27.12.2005) « Περί ημίσεων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (∆ΕΚΟ) » καθίστα τον εσωτερικό έλεγχο 

υποχρεωτικό κάθε έτος  και κατεπέκταση σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Με την 

ψήφιση αυτού του νόμου πολλές δυσλειτουργίες παρουσιαστήκαν καθώς και 

ατασθαλίες. Έτσι με την θέσπιση του παραπάνω νόμου η διαχείριση κινδύνου 

ενσωματώνεται στις δημόσιες υπηρεσίες. 

  Στις αρχές του 2010 , με αφορμή κάποιες παρατυπιών , με τον νόμο 3864/2010 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 8 ,ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ορίζεται από το Δ.Σ. και είναι ένας από τους  τρεις εμπειρογνώμονες. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι  το ίδιο πρόσωπο. Ο  

Πρόεδρος της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να  υπηρετεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ελέγχου του Δ.Σ. και πρέπει να  είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με 

σημαντική εμπειρία στην  εμπορική τραπεζική και, κατά προτίμηση, στη διαχείριση 

κινδύνων ή/και  μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς επίσης και στο εγχώριο και  

διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. 

  Με τον ίδιο νόμο στο άρθρο 10 τροποποιείται το εξής τα μέλη της Επιτροπής πρέπει 

να πληρούν τα κριτήρια  εκλεξιμότητας που  εφαρμόζονται όπως  ισχύει, και πρέπει 

να έχουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή 

της εμπορικής τραπεζικής, και  τουλάχιστον ένα μέλος (εμπειρογνώμονας)  πρέπει να  

έχει σημαντική  εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, καθώς και γνώση 

του  εγχώριου και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. 

 

  Λίγα χρόνια αργότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 

4261/2014 και του  άρθρου 76 της οδηγίας 2013/36 της ΕΕ, όπως ισχύουν, όλα τα 

μέλη της  Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, ενώ διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις,  

ικανότητες και εμπειρία ώστε να κατανοούν πλήρως και να  παρακολουθούν τη 

στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και την ανάληψη  κινδύνων. 

 



  Είναι εύλογο να καταλάβουμε από τα παραπάνω ότι, οι διατάξεις συνέβαλαν 

καθοριστικά στην ανάδειξη της αναγκαιότητας και της σημασίας της δημιουργίας 

μιας οργανωμένης υπηρεσίας ή μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η οποία συνεισφέρει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και στην αναβάθμιση του 

κύρους και των αρμοδιοτήτων του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή 

(Karagiorgos  et al.,  2010, Τραυλός, 2002) . Και στην σπουδαιότητας της σχέσης 

αλληλουχίας μεταξύ  του εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ –

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
 
    

Πλησιάζουμε  να ολοκληρώσουμε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Μετά από 

δύσκολες στιγμές που έχει περάσει το ελληνικό κράτος ο κύριος στόχος των 

επιχειρήσεων είναι η άμεση διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου και ο 

εποικοδομητικός εσωτερικός έλεγχος. Έτσι θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την 

λειτουργία της διαχείρισης κινδύνου και του εσωτερικού ελέγχου, τις ποιος βασικέ  

δραστηριότητες σε μια οικονομική μονάδα. Η υιοθέτηση πλαισίων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη 

των εταιρικών στόχων ,  τη δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού 

ελέγχου ,  την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και εν τέλει στην 

αποτροπή του ενδεχόμενου εταιρικού λάθους. 

  Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι επιχειρήσεις έχουν να 

αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες αλλά και πολλές ευκαιρίες. Πολλές είναι οι 

επιχειρήσεις που έχουν κάνει παύση λειτουργίας ή έχουν πτωχεύσει. Μπορεί το 

παραπάνω να αποτελεί δυσάρεστο γεγονός  παράλληλα όμως έχουν δοθεί και 

ευκαιρίες να ανθήσουν και να κατακτήσουν δυναμική παρουσία στην αγορά  που στο 

παρελθόν δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Έτσι ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχουν ευκαιρίες για επέκταση δραστηριοτήτων , παρουσιάζονται παράλληλες 

πολλοί κίνδυνοι . 

  Οι επιχειρήσεις δεν είναι φρόνιμο να αψηφούν την λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. Τα νομοθετικά πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης ,  όσο αυστηρά και εάν 

είναι ,  δεν επαρκούν από μόνα τους για την αποτροπή της εταιρικής απάτης. Μέσα 

από τον εσωτερικό έλεγχο θα μπορούν να εντοπίσουν λάθη ,ατασθαλίες και αμέλειες. 

Θα μπορούν εύλογα να εντοπίζουν του κινδύνου αλλά και να τους προλαμβάνουν. 

Απαιτείται , λοιπόν, ένα οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ώστε να 

λειτουργεί ως προστάτης της επιχείρησης και μεσολαβητής στην ολοκλήρωση των 

στόχων. 



  Έτσι , πλέον αν θέλει μια επιχείρηση να θεωρείται καταξιωμένη στον χώρο και να 

μπορεί να στηριχθεί και να δείξει εμπιστοσύνη είτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 

(Δοιηκιτικό Συμβούλιο, μέτοχοι κ.τ.λ) και έμμεσοι ενδιαφερόμενοι (τράπεζες, 

προμηθευτές κτλ.)  θα πρέπει να προσλάβει εσωτερικό εκλεκτή και να δημιουργήσει 

τμήμα ελέγχου. Σε συνεργασία με  το τμήμα διαχείριση κινδύνου αποτελούν το 

βασικό πυρήνα του οικονομικού τομέα της οικονομικής μονάδας. 

  Θα ήταν αξιόλογο να σημειωθεί  πως έχει υποστηριχθεί από πολλούς πως ο 

εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στην επιχείρηση και εξασφαλίζει την 

μακροχρόνια επιβίωση και προστασία της από την καταδολίευση .  Έχει 

χαρακτηριστεί ως μέσο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης που θωρακίζει τα 

συμφέροντα μιας επιχείρησης .  
 
  Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αρκετοί φορείς του κλάδου και οι κυβερνητικοί 

οργανισμοί έχουν διευρύνει τους κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης που ελέγχουν τα 

σχέδια, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων των εταιρειών. Σε έναν 

αυξανόμενο αριθμό βιομηχανιών, τα διοικητικά συμβούλια υποχρεούνται να 

επανεξετάζουν και να αναφέρουν την επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων . Ως αποτέλεσμα, η ανάλυση κινδύνου , οι εσωτερικοί έλεγχοι 

και άλλα μέσα αξιολόγησης κινδύνου έχουν καταστεί σημαντικές συνιστώσες της 

επιχειρηματικής στρατηγικής.  

  Παρότι σπάνια είναι δυνατή η πλήρης εξάλειψη όλων των κινδύνων, η στρατηγική 

αποφυγής κινδύνων έχει σχεδιαστεί για να εκτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερες 

απειλές, προκειμένου να αποφευχθούν οι δαπανηρές και ενοχλητικές συνέπειες ενός 

ζημιογόνου γεγονότος. Έτσι έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μείωση κίνδυνων και 

απειλών. Να μπορεί να γίνει διάσπαση του κινδύνου σε διάφορα τμήμα με σκοπό την 

απαλείφει του κινδύνου ομαλά. Και τέλος να διατηρείς την πιθανότητας των 

κινδύνων επικεντρώνοντας την προσοχή σε εκείνη το σημείο. 

  Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει πολύ σαφής σχέσης μεταξύ διαχείρισης κινδύνου 

και εσωτερικού ελέγχου. Το συμβούλιο της COSO έχει ασχοληθεί με μεγάλη 

αφοσίωση σε αυτή την θεωρία. Βασικά πρεσβεύει την παρακάτω φιλοσοφία, οι 

εσωτερικοί έλεγχοι παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι γι την επίτευξη των 

οργανωτικών στόχων είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Ο οργανωτικός στόχος αφορά τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι η παροχή οικονομικών καταθέσεων χωρίς 

ουσιαστική παράλειψη ή σφάλμα. 

  Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η  διαχείριση των κινδύνων αποτελεί μέρος του 

πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της COSO και ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνεται 

στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε μια συγκεχυμένη σχέση. Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί μέρος του 

πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της COSO και ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνεται 

στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων των επιχειρήσεων. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://searchcompliance.techtarget.com/definition/regulatory-compliance&usg=ALkJrhiTtliJpndkJ03BYPXBFxlAIhpgTA
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Διαχείριση επιχειρηματικού  κινδύνου ( Business Risk M anagement ) 

Το άρθρο αυτό αφορά κάθε είδους επιχειρηματική πρωτοβουλία και περιγράφει τις  

ενέργειες που πρέπει να γίνονται σαν καθιερωμένη διαδικασία είτε στα πλαίσια της  

συνολικής λειτουργίας μιας οικονομικής μονάδας, είτε ακόμη και για κάποιο 

συγκεκριμένο  έργο αυτής της  μονάδας. Ορισμός: Διαχείριση επιχειρηματικού  

κινδύνου είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η  ιεράρχηση των συνθηκών που θα 

μπορούσαν να θέσουν  υπό αίρεση  την επιτυχία ενός  επιχειρηματική του έργο καθώς  

και οι ενέργειες που εφαρμόζονται στην συνέχεια για  να  παρακολουθούμε και να 

ελέγχουμε την εξέλιξη τους  προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις  επιπτώσεις από 

αυτές . Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με  

τα ην αξιοπιστία του  σχεδιασμού της.  

Όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι ο  σχεδιασμός, τόσο μειώνονται οι κίνδυνο 

απόκλισης από το αποτέλεσμα . Ωστόσο, η αγορά (marketplace) διακρίνεται  από 

δυναμισμό και  συνεχή κινητικότητα, γεγονός που  δημιουργεί  αστάθεια συνθηκών, 

άρα  μεγαλύτερες  απαιτήσεις στον σχεδιασμό. Σε αυτό  ακριβώς το σημείο, 

υπεισέρχεται η ανάγκη για κάθε επιχείρηση/επιχειρηματία, να εντοπίσει  τα  γεγονότα 

που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν και θα επηρεάσουν σημαντικά  την 

εφαρμογή του σχεδιασμού. 



Μεθοδολογία και εφαρμογή :  Σ ε κάθε περίπτωση, τα βήματα που πρέπει να  

ακολουθήσουμε είναι: 

1.Εντοπισμός των γεγονότων: Ποια είναι τα στοιχεία που  μπορούν να επηρεάσουν  

αρνητικά το επιχειρηματικό μας πλάνο, αν συμβούν (κίνδυνοι) . Αυτά μπορεί να είναι  

σχετικά τόσο με την εσωτερική μας λειτουργία (πχ πλημμελής εφαρμογή διαδικασίας,  

έλλειψη μέσων ή δεξιοτήτων,  ρευστότητα) όσο και με το  θεσμικό  πλαίσιο 

λειτουργίας  (πχ φορολογική νομοθεσία , περιβαλλοντική νομοθεσία, κοινοτικές 

οδηγίες ). 

2. Εκτίμηση πιθανότητας: Με βάση τις γνώσεις που μπορούμε να έχουμε τόσο εμείς 

οι ίδιοι όσο και το περιβάλλον στο οποίο έχουμε πρόσβαση, προσδιορίζουμε την  

πιθανότητα  (%)  να  συμβεί κάτι από αυτά. 

3. Εκτίμηση κινδύνου: Αποτιμούμε  σε αξία  κάθε κίνδυνο που προσδιορίσαμε 

παραπάνω,  ώστε να εκτιμήσουμε πόσο μπορεί να επηρεασθεί η δραστηριότητα μας, 

αν συμβεί κάτι  από αυτά. 

4. Κατάλογος ενεργειών: Προσδιορίζουμε  μια σειρά ενεργειών που πρέπει  να  

κάνουμε  προκειμένου να μειώσουμε/αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους.  

Σημαντικό για την  επιτυχία μιας τέτοιας ενέργειας είναι να  υπάρχει διαδικασία αλλά 

και δέσμευση απ’  όλους τους εμπλεκόμενους. 

5. Ιεράρχηση: Βάζουμε σε προτεραιότητα τις παραπάνω  ενέργειες μας με βάση  τους  

στρατηγικούς  μας στόχους. 

 GRIFFITHS D.RISK BASED  INTERENAL AUDINGqAN INTRODUCTION 

,2006. 

 

 

 

 

 

 

        

                                           
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ι 

 

 

Manage risk 

:Every business faces risks that could present threats to its success. 

Risk is defined as the probability of an event and its consequences. Risk management 

is the practice of using processes, methods and tools for managing these risks. 

Risk management focuses on identifying what could go wrong, evaluating which risks 

should be dealt with and implementing strategies to deal with those risks. Businesses 

that have identified the risks will be better prepared and have a more cost-effective 

way of dealing with them. 

This guide sets out how to identify the risks your business may face. It also looks at 

how to implement an effective risk management policy and program which can 

increase your business' chances of success and reduce the possibility of failure. 

The risk management process 

 The types of risk your business faces 

 Strategic and compliance risks 

http://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/manage-risk/#1
http://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/manage-risk/#2
http://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/manage-risk/#3


 Financial and operational risks 

 How to evaluate risks 

 Use preventative measures for business continuity 

 How to manage risks 

 Choose the right insurance to protect against losses 

 The risk management process 

Businesses face many risks, therefore risk management should be a central part of any 

business' strategic management. Risk management helps you to identify and address 

the risks facing your business and in doing so increase the likelihood of successfully 

achieving your businesses objectives. 

1. A risk management process involves: 

2. methodically identifying the risks surrounding your business activities 

3. assessing the likelihood of an event occurring 

4. understanding how to respond to these events 

5. putting systems in place to deal with the consequences 

6. monitoring the effectiveness of your risk management approaches and controls 

As a result, the process of risk management: 

I. improves decision-making, planning and prioritisation 

II. helps you allocate capital and resources more efficiently 

III. allows you to anticipate what may go wrong, minimising the amount of 

firefighting you have to do or, in a worst-case scenario, preventing a disaster 

or serious financial loss 

IV. significantly improves the probability that you will deliver your business plan 

on time and to budget 

Risk management becomes even more important if your business decides to try 

something new, for example launch a new product or enter new markets. Competitors 

following you into these markets, or breakthroughs in technology which make your 

product redundant, are two risks you may want to consider in cases such as these. 

The types of risk your business faces 

The main categories of risk to consider are: 

 strategic, for example a competitor coming on to the market 

 compliance, for example the introduction of new health and safety legislation 

 financial, for example non-payment by a customer or increased interest 

charges on a business loan 

operational, for example the breakdown or theft of key equipment 

http://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/manage-risk/#4
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These categories are not rigid and some parts of your business may fall into more than 

one category. The risks attached to data protection, for example, could be considered 

when reviewing your operations or your business' compliance. 

Other risks include: 

 environmental risks, including natural disasters 

 employee risk management, such as maintaining sufficient staff numbers and 

cover, employee safety and up-to-date skills 

 political and economic instability in any foreign markets you export goods to 

 health and safety risks 

Strategic and compliance risks 

Strategic risks are those risks associated with operating in a particular industry. 

They include risks arising from: 

 merger and acquisition activity 

 changes among customers or in demand 

 industry changes 

 research and development 

For example you might consider the strategic risks of the possibility of a US company 

buying one of your Canadian competitors. This may give the US company a 

distribution arm in Canada. You may want to consider: 

1. whether there are any US companies which have the cash/share price to do 

this 

2. whether there are any Canadian competitors who could be a takeover target, 

perhaps because of financial difficulties 

3. whether the US company would lower prices or invest more in research and 

development 

Where there's a strong possibility of this happening, you should prepare some sort of 

response. 

Compliance risk 

Compliance risks are those associated with the need to comply with laws and 

regulations. They also apply to the need to act in a manner which investors and 

customers expect, for example, by ensuring proper corporate governance. 

You may need to consider whether employment or health and safety legislation could 

add to your overheads or force changes in your established ways of working. 

You may also want to consider legislative risks to your business. You should ask 

yourself whether the products or services you offer could be made less marketable by 



legislation or taxation – as has happened with tobacco and asbestos products. For 

example, concerns about the increase in obesity may prompt tougher food labelling 

regulations, which may push up costs or reduce the appeal of certain types of food. 

Financial and operational risks 

Financial risks are associated with the financial structure of your business, the 

transactions your business makes and the financial systems you already have in place. 

Identifying financial risk involves examining your daily financial operations, 

especially cash flow. If your business is too dependent on a single customer and they 

are unable to pay you, this could have serious implications for your business' viability. 

You might examine: 

1. the way you extend credit to new customers 

2. who owes you money 

3. the steps you can take to recover it 

4. insurance that can cover large or doubtful debts 

Financial risk should take into account external factors such as interest rates and 

foreign exchange rates. 

Rate changes will affect your debt repayments and the competitiveness of your goods 

and services compared with those produced abroad. 

Operational risks 

Operational risks are associated with your business' operational and administrative 

procedures. These include: 

1. recruitment 

2. supply chain 

3. accounting controls 

4. IT systems 

5. regulations 

6. board composition 

You should examine these operations in turn, prioritise the risks and make provisions 

for such a risk happening. For example, if you are heavily reliant on one supplier for a 

key component you should consider what could happen if that supplier went out of 

business and source other suppliers to help you minimise the risk. 

IT risk and data protection are increasingly important to business. If hackers break 

into your IT systems, they could steal valuable data and even money from your bank 

account which at best would be embarrassing and at worst could put you out of 

business. A secure IT system employing encryption will safeguard commercial and 

customer information. 



How to evaluate risks 

Risk evaluation allows you to determine the significance of risks to the business and 

decide to accept the specific risk or take action to prevent or minimise it. 

To evaluate risks, it is worthwhile ranking these risks once you have identified them. 

This can be done by considering the consequence and probability of each risk. Many 

businesses find that assessing consequence and probability as high, medium or low is 

adequate for their needs. 

These can then be compared to your business plan - to determine which risks may 

affect your objectives - and evaluated in the light of legal requirements, costs and 

investor concerns. In some cases, the cost of mitigating a potential risk may be so 

high that doing nothing makes more business sense. 

There are some tools you can use to help evaluate risks. You can plot on a risk map 

the significance and likelihood of the risk occurring. Each risk is rated on a scale of 

one to ten. If a risk is rated ten this means it is of major importance to the company. 

One is the least significant. The map allows you to visualise risks in relation to each 

other, gauge their extent and plan what type of controls should be implemented to 

mitigate the risks. 

Prioritising risks, however you do this, allows you to direct time and money toward 

the most important risks. You can put systems and controls in place to deal with the 

consequences of an event. This could involve defining a decision process and 

escalation procedures that your company would follow if an event occurred. 

Use preventative measures for business continuity 

Risk management involves putting processes, methods and tools in place to deal with 

the consequences of events you have identified as significant threats for your 

business. This could be something as simple as setting aside financial reserves to ease 

cash flow problems if they arise or ensuring effective computer backup and IT 

support procedures for dealing with a systems failure. 

Programs which deal with threats identified during risk assessment are often referred 

to as business continuity plans. These set out what you should do if a certain event 

happens, for example, if a fire destroys your office. You can't avoid all risk, but 

business continuity plans can minimise the disruption to your business. 

Risk assessments will change as your business grows or as a result of internal or 

external changes. This means that the processes you have put in place to manage your 

business risks should be regularly reviewed. Such reviews will identify improvements 

to the processes and equally they can indicate when a process is no longer necessary. 

How to manage risks 



There are four ways of dealing with, or managing, each risk that you have identified. 

You can: 

 accept it 

 transfer it 

 reduce it 

 eliminate it 

For example, you may decide to accept a risk because the cost of eliminating it 

completely is too high. You might decide to transfer the risk, which is typically done 

with insurance. Or you may be able to reduce the risk by introducing new safety 

measures or eliminate it completely by changing the way you produce your product. 

When you have evaluated and agreed on the actions and procedures to reduce the risk, 

these measures need to be put in place. 

Risk management is not a one-off exercise. Continuous monitoring and reviewing are 

crucial for the success of your risk management approach. Such monitoring ensures 

that risks have been correctly identified and assessed and appropriate controls put in 

place. It is also a way to learn from experience and make improvements to your risk 

management approach. 

All of this can be formalised in a risk management policy, setting out your business' 

approach to and appetite for risk and its approach to risk management. Risk 

management will be even more effective if you clearly assign responsibility for it to 

chosen employees. It is also a good idea to get commitment to risk management at the 

board level. 

Good risk management can improve the quality and returns of your business. 

Choose the right insurance to protect against losses 

Insurance will not reduce your business' risks but you can use it as a financial tool to 

protect against losses associated with some risks. This means that in the event of a 

loss you will have some financial compensation. This can be crucial for your business' 

survival in the event of, say, a fire which destroys a factory. 

Some costs are uninsurable, such as the damage to a company's reputation. On the 

other hand, in some areas insurance is mandatory. 

Insurance companies increasingly want evidence that risk is being managed. Before 

they will provide cover, they want evidence of the effective operation of processes in 

place to minimise the likelihood of a claim. You can ask your insurance adviser for 

advice on appropriate processes. 

Insurance products 



You can use a business interruption policy, for example, to insure against loss of 

profit and higher overheads resulting from, say, damaged machinery. 

You may also want to consider: 

 products liability insurance 

 key man insurance 

 group life assurance 

Liability insurance - public and products liability insurance - is designed to pay any 

compensation and legal costs that arise from negligence or breach of duty. 

Key man insurance is designed to cover you for the financial costs of losing key 

personnel. 

Group life assurance is provided by employers as part of a benefits package and pays 

out a lump sum to an employee's family should the employee die. 

Original document, Managing risk, © Crown copyright 2009 

Source: Business Link UK (now GOV.UK/Business) 
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