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Αζήλα, 27 Ννεκβξίνπ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αναβάθμιζη ηης Εηαιρικής Διακσβέρνηζης και ηων δομών ηοσ 

Εζωηερικού Ελέγτοσ 

 
 

σζηή εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε αιιά θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνέθπςε ζην ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ε ΔΤ Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Πξφγξακκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

κε ηίηιν «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζην Γεκφζην θαη Ιδησηηθφ Σνκέα». 

«Οη βαζηθφηεξνη ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ πιαηζίνπ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο» επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΔΤ Διιάδαο  

θ. Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ, «είλαη αθελφο ε χπαξμε ελφο ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ ε εγθαζίδξπζε κηαο 

αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ απνηξνπή φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ 

απάηεο θαη θαθνδηαρείξηζεο. Πξνθεηκέλνπ, ηα πξναλαθεξζέληα δπλεηηθά νθέιε λα γίλνπλ 

πξάμε, είλαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ» 

θαηαιήγεη ν θ. Παπάδνγινπ. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Αιεμάθεο Καζεγεηήο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αγνξψλ, Γηεπζπληήο 

Κέληξνπ Μειεηψλ θαη Δθπαίδεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο (ΚΔΜΔΥ) θαη επηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηφληζε φηη «νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

αλέδεημαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα ηα ζηειέρε πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή, εθαξκνζκέλε γλψζε, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κε επηηπρία ηα θαζήθνληά ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ πινπνηνχκε επηδηψθεη λα θαιχςεη απηέο ηηο αλάγθεο» ππνγξάκκηζε ν 

θ. Αιεμάθεο, «ελψ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ έκπεηξα θαη αλαγλσξηζκέλα ζηειέρε ηεο αγνξάο. Η 
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δεκηνπξγία θνπιηνχξαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί αδήξηηε αλάγθε θαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε εξγαδφκαζηε». 

Επικαιροποίηζη εζωηερικού ελέγτοσ 

«Σν ζηαζεξφ λφκηζκα πνπ έρεη ε Διιάδα θαη ε ζσζηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πξνζειθχνπλ 

μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα», ππνγξάκκηζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. σθξάηεο Λαδαξίδεο Πξφεδξνο 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (Υ.Α) ζην ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ επηβεβαηψλνληαο έηζη ην 

ελδηαθέξνλ επελδπηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα . Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν  

θ. Ξελνθψλ Απισλίηεο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ππνζηήξημε φηη «δίλνπκε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ θαη ζηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπο. Έηζη, ηνπο επφκελνπο κήλεο αλακέλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» φπσο αλαθνίλσζε.  

«Σε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ» θξίλεη αλαγθαία ν θ. Απφζηνινο Ρεθελέο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ, ν νπνίνο αλαθνίλσζε φηη «ζχληνκα ζα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην αλαβάζκηζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο». «Γνπιεηά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη λα θάλνπλ 

έιεγρν ζην δεκφζην» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ 

θ. Παλαγηψηεο Γξάθνο θαη επεζήκαλε φηη είλαη απαξαίηεηνο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηηο 

εηαηξίεο.  

«Τπνρξέσζε» ραξαθηεξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ν θ.πχξνο Κπξίηζεο, Πξφεδξνο ηνπ 

πλδέζκνπ Μειψλ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ΜΔΥΑ). «Έλαο αξηζκφο ζηειερψλ έρεη 

εθπαηδεπηεί ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη είλαη πιένλ, γλψζηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο 

είλαη απαξαίηεηνο γηα ηηο Δηαηξίεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ)» δήισζε 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο θ. Κίκσλ Βνιίθαο, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ ππνζηήξημε 

φηη «βαζηθή πηπρή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. Ξέλνη επελδπηέο 

βιέπνπλ φηη ππάξρεη ζσζηή εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, γεγνλφο ην νπνίν δελ 

πθίζηαηαη ζε άιιεο ρψξεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο ξίζθνπ».  

«Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί σο ζχκβνιν θαη απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ απάηεο θαη 

θαθνδηαρείξηζεο» ππνζηήξημε ν θ. Παλαγηψηεο Γεσξγίνπ Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Καηά ηεο Απάηεο (HACFE). «Ππιψλα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο», 

ραξαθηήξηζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ν Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (ΗΙΙΑ) θ. Γεψξγηνο Καινξίηεο, ν νπνίνο ηφληζε φηη ε «απιεζηία θαη έιιεηςε ρξεζηήο 

δηνίθεζεο ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ησλ εηαηξηψλ». 
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«Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο εηαηξίαο» 

ππνζηήξημε ν θ.Ισάλλεο Λεπθάθεο Πξφεδξνο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διέγρνπ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο (ISACA Athens Chapter), ελψ ν θ. Μπάκπεο Δγγιέδνο Πξφεδξνο ησλ 

Δπελδπηψλ Γηαδηθηχνπ (ΔΓ) ππνζηήξημε φηη ζην «πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

εληάζζεηαη ε ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ κεηφρσλ κηαο εηαηξίαο» θαη δήηεζε ηελ εθαξκνγή 

εληαίνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. 

Το Πρόγραμμα Εζωηερικού Ελέγτοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών 

Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά 

απφ ηνπο θ.θ. Μηράιε Πεηξνδαζθαιάθε Executive Director Advisory-Risk Services θαη Ισάλλε 

Γξαθνχιε Senior Manager Fraud Investigation & Dispute Services ηεο ΔΤ Διιάδαο θαηά ηελ 

πξψηε ελφηεηα ηνπ ζπλεδξίνπ.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Δπηζεσξεηή πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο 

θ. Παλαγηψηε Γξνχθα, «ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

αλαιακβαλφκελνη θίλδπλνη είλαη γλσζηνί ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο νη δπλεηηθέο 

δεκηέο είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ (calculated risk)». Οινθιεξψλνληαο ηελ πξψηε ελφηεηα ε 

Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θα. Λήδα 

Κνληνγηάλλε, ππνζηήξημε φηη «φζν απμάλνπλ νη ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ σο πξνο ηε 

δηαθάλεηα ηφζν αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ έξγνπ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ».  

Εζωηερικός έλεγτος ζηον ιδιωηικό και δημόζιο ηομέα 

Καηά ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ν θ.Σάθεο Καλειιφπνπινο κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο 

ΣΙΣΑΝ Α.Δ. ππνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθά φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κηαο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα 

αλαηίζεηαη ζε αλεμάξηεηε επηηξνπή θαη ραξαθηήξηζε «ρξένο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ λα 

ζέηνπλ ηνπο ζσζηνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα εθπαηδεχνπλ ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο». 

Σνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηηο ηξάπεδεο παξνπζίαζε ν θ. πχξνο Λνξεηδηάδεο Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Γ.. ηεο Eurobank.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  

Γξ. Βαζίιεο Καηξηβέζεο ηφληζε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί γηα 

ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ηνκέα ηνπ θξάηνπο λα γίλεη θαιχηεξε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δήηεζε ηελ αξσγή ησλ ζεζκηθψλ 
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παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

θαιχηεξν απνηέιεζκα ε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο. Ο θ. πχξνο Μπφιθαο, 

Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο, Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Δπνπηείαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο  

Γελ. Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, παξνπζίαζε ην 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ γηα ην 2011-2015 πνπ πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζέζπηζε λφκσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ κεηψλνπλ ηηο 

δηαθξίζεηο θαη ηελ απζαηξεζία, ηελ πξνψζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηε ζέζπηζε απζηεξψλ 

πνηλψλ. 

-ηέινο- 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 
θ. άληξα αζψλ, Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο (sandra.sasson@gr.ey.com)  
ηει.: 210 - 28.86.032  
website: http://www.ey.com 
twitter: @EY_Greece 

 
 
 
 
 
Η ΔΤ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ ρψξν ησλ ειεγθηηθψλ, θνξνινγηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Η βαζηά γλψζε θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο θαη ηηο νηθνλνκίεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Γεκηνπξγνχκε εγεηηθά ζηειέρε πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα ηεξήζνπλ ηηο 

ππνζρέζεηο καο πξνο φινπο ηνπο εηαίξνπο καο. Mε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπκε ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ 

θφζκνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο καο, γηα ηνπο πειάηεο καο θαη γηα ηηο θνηλσλίεο καο.  

Σν ινγφηππν EY αθνξά κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξείεο κέιε ηεο Ernst & Young Global Limited, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

απνηειεί μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα. Η Ernst & Young Global Limited είλαη κηα βξεηαληθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, δελ 

παξέρεη ππεξεζίεο ζε πειάηεο.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ καο, παξαθαινχκε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα  καο www.ey.com. 

Απηφ ην δειηίν ηχπνπ έρεη εθδνζεί απφ EYGM Limited, ε νπνία είλαη κέινο ηεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο EY πνπ επίζεο δελ 

παξέρεη ππεξεζίεο ζε πειάηεο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα www.ey.com 

http://www.ey.com/eyse
http://www.ey.com/

