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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1.1 Εσωτερικός Έλεγχος ως Θεωρία και Φιλοσοφία 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μέρος του όλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο των λειτουργικών και επιχειρηματικών κινδύνων, την πρόληψη, τη 

βελτίωση των λειτουργιών και της απόδοσης και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση. 

  

Ο εσωτερικός έλεγχος συνδράμει στα μέλη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 

της ανώτατης διοίκησης και της επιτροπής ελέγχου, στην αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι κάτι περισσότερο από συλλογή γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο ή μια ικανότητα. Είναι μια φιλοσοφία, είναι κουλτούρα και τέχνη, η οποία δεν 

αποκτάται μόνο από την ακαδημαϊκή ή την επαγγελματική εκπαίδευση.  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει μια θεωρία διοίκησης η οποία στηρίζεται στις εσωτερικές δικλείδες 

ασφαλείας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατανοούν την έννοια των δικλείδων και την ασφάλεια, ενώ η 

ανώτερη διοίκηση από άγνοια, δυσκολεύεται να συλλάβει τη σημασία της προσφοράς που 

εμπεριέχεται στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να 

αδικείται και να μη του προσδίδεται η ανάλογη θέση και το κύρος στον επιχειρησιακό χώρο. 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν τις έννοιες όπως ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα ιδιαίτερα 

σημαντικές για την αποτελεσματική ανταπόκριση στα καθήκοντα τους, προστατεύοντας 

ταυτόχρονα το επάγγελμά τους και τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται. Πολλοί θεωρούν 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια εργασία ρουτίνας, μηχανική άσκηση και έχουν άγνοια για τη 

γενικότερη συνεισφορά στην οποία μπορεί να συντελέσει. Με αυτήν την προοπτική η διοίκηση θα 

μετέφερε μη εξειδικευμένα στελέχη στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ακόμα και στην 

περίπτωση που θα μπορούσε η διοίκηση να δει κάπως ουσιαστικότερα την προοπτική του 

εσωτερικού ελέγχου, χωρίς τις ανωτέρω έννοιες σε ισχύ, πάλι δε θα μπορούσε να είναι 

αποτελεσματική η ελεγκτική λειτουργία. Στην ανεξάρτητη λειτουργία του, ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί εργαλείο διοίκησης με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και σκοπών. 

Υπό αυτήν την σκοπιά, η διοίκηση θα ανέμενε από τον εσωτερικό έλεγχο μια ειδίκευση πέρα από 

τη δική τους και θέτοντας παράλληλα εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας.  

 

 

1.2 Έννοια της Ελεγκτικής και ο Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις σε τοπικό-περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η απελευθέρωση των 

αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι νέες κουλτούρες που αναπτύσσονται, οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, η ανάπτυξη νέων αγορών 

χρήματος, νέων προϊόντων-υπηρεσιών, οι νέες τεχνολογίες και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια πολύπλοκη πραγματικότητα, γεγονός που προβληματίζει τις 

διοικήσεις και τις φέρνουν αντιμέτωπες στο παγκόσμιο σκηνικό αναζητώντας λύσεις, μέσω νέων 
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τρόπων διοίκησης. Η επιχειρηματική επιτυχία ή αποτυχία συνδέεται πλέον άμεσα με τη σωστή ή 

όχι διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, η οποία έμμεσα οδηγεί την εκάστοτε επιχείρηση στη 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

 

Στην πολυδαίδαλη αυτή πραγματικότητα, προκειμένου να αποτρέπονται δυσάρεστα 

αποτελέσματα, καλείται η ελεγκτική να προσφέρει διακριτικά τις υπηρεσίες της, μέσω μιας 

ανεξάρτητης ελεγκτικής λειτουργίας. Η λειτουργία αυτή στη σύγχρονη επιχείρηση ονομάζεται 

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit), ο οποίος ενεργεί συμπληρωματικά, ως σύμβουλος, δίχως να 

υποκαθιστά της επιμέρους διευθύνσεις και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο αποτελεσματικής 

διοίκησης συμβάλλοντας με το δικό του τρόπο στην αποφυγή προβληματικών καταστάσεων. 

 

Η ελεγκτική είναι και εκφράζεται ως ένας ξεχωριστός επαγγελματικός κλάδος των διοικητικών-

οικονομικών επιστημών που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη 

διενέργεια ελέγχου σε κάθε επιχείρηση-οικονομική μονάδα που στοχεύει στη διαφύλαξη και ορθή 

διαχείριση των οικονομικών πόρων, καθώς και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, κατ’ επέκταση, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των σημείων ελέγχου και εκτιμά τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και 

διαδικασίες σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της εκάστοτε εταιρείας.  
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Πέραν της πρωταρχικής της ευθύνης προς την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ., ο Εσωτερικός 

Έλεγχος λειτουργεί σαν παροχός υπηρεσιών στις ελεγχόμενες μονάδες και ενσωματώνει τις 

απαιτήσεις και τους στόχους της διοίκησης στον σκοπό κάθε συγκεκριμένου ελέγχου θέτοντας τις 

απαραίτητες δικλείδες προστασίας. 

 

 

1.2 Δικλείδες Ασφαλείας 

 

Δικλείδες ασφαλείας αποτελούν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που έχουν ορισθεί από την 

επιχείρηση με στόχο την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς και την 

πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση ανεπιθύμητων καταστάσεων. 

 

Οι δικλείδες ασφαλείας μπορούν να τις διακρίνουμε στις εξής τρεις κατηγορίες: 

1. Προληπτικές (Preventive): αφορούν την αποτροπή προβλημάτων πριν αυτά συμβούν, π.χ. 

πρόσληψη έμπειρου προσωπικού, σαφής διαχωρισμός καθηκόντων, έλεγχος πρόσβασης σε 

συγκεκριμένους χώρους της επιχείρησης. 

2. Ανιχνευτικές (Detective): αφορούν τον εντοπισμό λαθών και παραλήψεων, π.χ. συμφωνίες 

τραπεζών, επαλήθευση αριθμητικών υπολογισμών. 

3. Διορθωτικές (Corrective): αναφέρονται σε διόρθωση προβλημάτων που ανακαλύφτηκαν από τις 

ανιχνευτικές δικλείδες και αναγνώριση των αιτιών για τις εξαιρέσεις που προκύπτουν, π.χ. 

διαδικασίες back-up, πλάνο συνέχειας λειτουργιών.  
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1.4 Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Αποστολή του  Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί η επίτευξη των παρακάτω:  

Αξιοπιστίας και πληρότητας των πληροφοριών. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ελέγχουν την αξιοπιστία 

και την ακεραιότητα της οικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν, μετρήσουν και παρουσιάσουν τις σχετικές πληροφορίες. 

Συμμόρφωσης με πολιτικές, διαδικασίες, νόμους και διατάξεις. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ελέγχουν 

τα συστήματα σε λειτουργία που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εκάστοτε λειτουργίες και στο 

πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

Πολιτικές, Διαδικασίες, Νόμους, Κανονισμούς και Προγράμματα. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

προτείνουν και συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των Πολιτικών και Διαδικασιών οι οποίες 

αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της Εταιρείας στο σύνολό της.         

Φύλαξης των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ελέγχουν τα μέσα που 

διασφαλίζουν τα Περιουσιακά Στοιχεία της κάθε εταιρείας και πιστοποιούν την ορθή καταχώρηση 

τους.  

Οικονομικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αξιολογούν το σύστημα 

με το οποίο εξασφαλίζεται η οικονομικότητα και η αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων 

της εκάστοτε εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ο Εσωτερικός Έλεγχος, δύναται να 

προσφέρει συμβουλές και προτάσεις προς τους ελεγχόμενους και τη Διοίκηση σε θέματα 

κινδύνων, οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας. 
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1.5 Η Δικαιοδοσία και το Νομικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί βάσει δικαιοδοσίας. Η δικαιοδοσία του επαγγέλματος του 

εσωτερικού ελέγχου ενισχύεται μέσω της νομικής προστασίας η οποία απορρέει από τη 

χρηματιστηριακή νομοθεσία και κυρίως των άρθρων 6-8 του Ν. 3016/17.05.2002, όπως ισχύει 

σήμερα, και των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 

εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. O βαθμός της δικαιοδοσίας τίθεται 

συχνά υπό ερώτημα. Φυσικά το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου ασκείται σε δεδομένα όρια 

δικαιοδοσίας όπως και τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο 

αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία του ελέγχου και αν η συμβουλή του ελεγκτή θα ληφθεί σοβαρά 

υπόψη όπως η συμβουλή ενός υψηλά υφιστάμενου στελέχους οι αποφάσεις του οποίου τυγχάνουν 

κοινής αποδοχής. 

 

Η απάντηση ύστερα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι η συμβολή του ελεγκτή 

αμφισβητείται έντονα χωρίς να λαμβάνει τη σοβαρότητα και τη θέση που θα έπρεπε να κατέχει 

στους κόλπους των επιχειρήσεων και αυτό ενδέχεται να οφείλεται είτε σε μη ορθή εφαρμογή της 

γνώσης και της τεχνικής από την πλευρά του ελεγκτή είτε στο ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

αναφέρεται σε αναρμόδιο πρόσωπο. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι 100% αυτόνομος. Η επιτυχία 

του στηρίζεται και στην ικανότητα του ελεγκτή, αλλά και στην ίδια τη διοίκηση της εκάστοτε 

εταιρείας. 
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Αποτελεί βέλτιστη πρακτική η εξουσία και η δικαιοδοσία του εσωτερικού ελέγχου να είναι γραπτή 

και σαφής. Ενδεικτικά αναφέρονται βέλτιστες πρακτικές εγγύησης της δικαιοδοσίας του ελέγχου: 

v Επικοινωνία του εσωτερικού ελέγχου στο Γενικό Διευθυντή ή στον υπεύθυνο της Επιτροπής 

Ελέγχου από όπου θα αξιολογούνται οι συμβουλές του ελέγχου και θα λαμβάνεται αντίστοιχα 

δράση, 

v Δικαίωμα πρόσβασης του εσωτερικού ελέγχου σε οποιοδήποτε αρχείο και στοιχείο και σε 

οποιονδήποτε χωρίς καμία αμφισβήτηση, 

v Καθορισμό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στο οποίο θα ανταποκρίνεται ο 

ελεγχόμενος, 

v Γνωστοποίηση των αναφορών στους εξωτερικούς ελεγκτές αν και όποτε ζητηθεί. 

 

 Η νομοθεσία συνεισφέρει στην τοποθέτηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου στην 

σφαίρα των επαγγελμάτων με αναγνωρισμένο κύρος.  

 

 

1.6 Βασικοί Κανόνες Οργάνωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από το πλαίσιο του Ν.3016/2002 (Περί εταιρικής διακυβέρνησης), η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να είναι σύννομη με τους παρακάτω κανόνες οργάνωσης: 

 

Η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου έγκειται σε θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Ένα έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα της Εταιρίας 
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πραγματοποιεί τους εσωτερικούς ελέγχους.  Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολεί 

τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.  Κανένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλο διευθυντικό στέλεχος με άλλα καθήκοντα ή συγγενικό πρόσωπο 

με αυτούς (συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) δεν μπορεί να εκλεγεί ως 

Εσωτερικός Ελεγκτής.  Η εταιρία θα πρέπει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

οποιαδήποτε αλλαγή που λαμβάνει χώρα εντός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 

αναφορικά με το προσωπικό και την οργάνωση αυτής, το αργότερο μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες 

μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται 

ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη 

εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ.). 

 

Μέσα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν το 

δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με τα βιβλία κάθε κατηγορίας, έγγραφα, αρχεία, τραπεζικούς 

λογαριασμούς του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους υπηρεσία της 

εταιρίας.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνεργάζονται 

και να παρέχουν πληροφόρηση στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν πλήρως 

την εργασία τους.  Η διοίκηση της εταιρίας θα πρέπει να παρέχει στους Εσωτερικούς Ελεγκτές 
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όλα τα δεδομένα αναγκαία εφόδια προκειμένου να καθιστούν ικανοί στην εκτέλεση των ορθών και 

αποτελεσματικών ελέγχων. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια των καθηκόντων της κρίνει, και όπου είναι 

απαραίτητο, συνεργάζεται με τα λοιπά όργανα Ελέγχου του Ομίλου για την επίτευξη περαιτέρω 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ελέγχων. 

 

 

1.7 Βασικές Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τον Ν.3016/2002 (Περί εταιρικής διακυβέρνησης) ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και 

του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς επίσης και ολόκληρης της νομοθεσίας που αφορά την 

εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας που εφαρμόζεται για τις Ανώνυμες Εταιρίες. 

Αναφορά / προσφυγή στο Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων 

ανάμεσα στα ιδιωτικά συμφέροντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρίας, και κατ’ επέκταση και των συμφερόντων της ίδιας της εταιρίας, η οποία 

είναι δυνατόν να εξιχνιαστεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Να ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της 

Επιτροπής ελέγχου του Δ.Σ., για τυχόν σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών 

ελέγχων, 
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Να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, 

Να παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσουν 

εγγράφως οι Εποπτικές Αρχές από την Εταιρία.   

Να συνεργάζεται με τις Εποπτικές Αρχές και να διευκολύνει το έργο ελέγχου και εποπτείας που 

αυτές ασκούν, μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. 

 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα  εσωτερικού ελέγχου όπως αυτά 

ορίζονται από το Institute of Internal Auditors. 

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να: 

Διενεργεί λειτουργικούς ελέγχους για να αξιολογήσει την ποιότητα της διαχείρισης κινδύνου σε 

δραστηριότητες και τμήματα της εταιρείας, καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης ως προς τις 

υφιστάμενες πολιτικές, πρότυπα, διαδικασίες, αλλά και σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

Επισκοπεί τα πληροφοριακά συστήματα και τις λειτουργίες για να αξιολογήσει το εύρος κατά το 

οποίο οι επιχειρησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου στις ενέργειες που οδηγούν στην επίτευξη αυτών των στόχων. 

Αξιολογεί τη σχετικότητα, την εγκυρότητα, την αρτιότητα και την ακεραιότητα της διοικητικής και 

οικονομικής πληροφόρησης. 

Αξιολογεί και προτείνει βελτιώσεις σε διαδικασίες, συστήματα καθώς και στο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την αποφυγή ατασθαλιών. 
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Αξιολογεί εάν οι εργασιακές μέθοδοι, διαδικασίες και συστήματα μέσα στον οργανισμό 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των οδηγιών που δίνονται 

από ή εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την διοίκηση για την καταλληλότητα των διαφόρων 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και άλλα λειτουργικά θέματα όπου αυτό ζητείται ή κρίνεται 

απαραίτητο. 

Υποδεικνύει τις περιπτώσεις αποτυχίας λήψης διορθωτικών μέτρων. 

Παρακολουθεί και εκδίδει τριμηνιαίες αναφορές για τα θέματα σχετικά με την πορεία επίλυσης ή 

και εφαρμογής των ευρημάτων που έχουν αναφερθεί σε εκθέσεις ελέγχου και δεν έχουν ακόμα 

τακτοποιηθεί. 

 

 

1.8 Διασφάλιση Ποιότητας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η οργάνωση και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου ισχύουν τα 

παρακάτω: 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται απευθείας από την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. Η 

εμπλοκή και η εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο σχεδιασμό και τον έλεγχο της 

λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας τεκμηριώνεται μέσω σχετικών 

συναντήσεων και επισκόπησης  σχετικών εκθέσεων πρακτικών. 
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Η θέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο οργανόγραμμα, εξασφαλίζει την ανεξαρτησία 

της από οποιοδήποτε εκτελεστικό όργανο. 

 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ερευνά τις επιχειρησιακές μονάδες ως πελάτες και παρέχει 

εξειδικευμένες πελατειακές υπηρεσίες. 

 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εμπλέκει σημαντικά τη διοίκηση στην ανάπτυξη του ελεγκτικού 

πλάνου ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της κάθε εταιρείας. 

Το πλάνο ελέγχου εγκρίνεται από την Επιτροπή ελέγχου. 

Η Επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων τουλάχιστον μια φορά ανά 

τρίμηνο, αλλά και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο. 

 

Ορίζονται μέσα από σχετική διαδικασία, περιοδικές επίσημες συναντήσεις της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου με τις λοιπές υπηρεσίες και διευθύνσεις της κάθε εταιρείας για τον έγκαιρο 

εντοπισμό προβλημάτων. 

 

Όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου έχουν υπογράψει δήλωση μη σύγκρουσης 

συμφερόντων, δήλωση τήρησης του κώδικα δεοντολογίας και των επαγγελματικών προτύπων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

Ο προϋπολογισμός και οι αμοιβές της Υπηρεσίας εγκρίνονται από την Επιτροπή ελέγχου. 

Η απόδοση των ελεγκτικών εργασιών παρακολουθούνται από την ανώτατη διοίκηση. 
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Λεπτομερείς περιγραφές καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για κάθε θέση της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου έχουν γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και στο 

προσωπικό της Υπηρεσίας προκειμένου να επιτευχθεί πλήρως η κατανόηση των απαιτήσεων της 

κάθε θέσης και ρόλου. 

 

 

1.9 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Η 

ανεξαρτησία επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να ασκήσουν τα καθήκοντα και την κρίση 

τους ελεύθερα από οποιαδήποτε επιρροή και σκοπό. 

 

Η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω της εταιρικής δομής και της αντικειμενικότητας. 

Η εταιρική δομή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευρύ πεδίο ελέγχων και τα 

όποια αποτελέσματα να φθάνουν στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, ενώ οι όποιες 

διορθωτικές ενέργειες να λαμβάνουν χώρα και τα προβλήματα να επιλύονται. 

 

Η αντικειμενικότητα απαιτεί, οι εσωτερικοί ελεγκτές να μην επηρεάζονται από τις δραστηριότητες 

της εταιρείας και των στελεχών τους, ενώ τα αποτελέσματα των εργασιών τους και η κρίση τους 

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Μερικά σημαντικά ερωτήματα για το αν και κατά πόσο υπάρχει 

ανεξαρτησία ή όχι στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 
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Αναφέρεται ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου ή στο γενικό διευθυντή ή 

μέσω του γενικού διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο; 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται σε επίπεδο τέτοιο που να εξασφαλίζει τον έλεγχο 

σε εύρος; 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται σε επίπεδο τέτοιο που να εξασφαλίζει την 

εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών; 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το διοικητικό συμβούλιο; 

Υπάρχει καταστατικό εσωτερικού ελέγχου που να αναφέρει ρητά που θα αναφέρεται ο εσωτερικός 

έλεγχος, τα δικαιώματα πρόσβασης του σε όλα τα επίπεδα και έγγραφα, τον σκοπό του 

εσωτερικού ελέγχου; 

Συντάσσεται ετήσιο πλάνο ελέγχων το οποίο να επισκοπείται και να εγκρίνεται από το διοικητικό 

συμβούλιο; 

 

Μερικά σημαντικά ερωτήματα για το βαθμό αντικειμενικότητας είναι τα ακόλουθα: 

Το πλάνο ελέγχου καλύπτει όλα τα τμήματα και όλες τις περιοχές δραστηριοτήτων της εταιρείας; 

Ο έλεγχος συγκεκριμένων θεμάτων πραγματοποιείται από διαφορετικούς ελεγκτές προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η αντικειμενικότητα ή όχι; 

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου αποφεύγει να πραγματοποιήσει σχεδιασμό και εγκατάσταση 

συστημάτων καθώς και σύνταξη διαδικασιών για τα συστήματα; 
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1.10 Εσωτερικός Έλεγχος και Ρίσκο 

 

Για τον εσωτερικό ελεγκτή, ρίσκο αποτελεί η πιθανότητα να μη δοθεί στον πελάτη του είτε αυτός 

είναι εταιρεία και δρα ως εξωτερικός σύμβουλος – συνεργάτης είτε ο πελάτης του είναι μια 

συγκεκριμένη διεύθυνση, κατάλληλη γνώμη σε θέματα εσωτερικών δικλείδων. 

 

Η έκφραση της γνώμης του εσωτερικού ελεγκτή αποτυπώνεται σε γραπτή αναφορά η οποία 

προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών, συνήθως μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Εν 

συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών κάνει μνεία στα ετήσια δελτία του περί της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών δικλείδων 

ασφαλείας. 

 

Δεδομένου των ανωτέρω, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την σημασία της ελαχιστοποίησης του 

ρίσκου από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου. Ο κίνδυνος θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί αν 

περιοριζόταν ο σκοπός και η εμβέλεια του ελέγχου σε λιγότερα θέματα και συναλλακτικούς 

κύκλους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, οι επιτροπές ελέγχου να περιορίζουν τον εσωτερικό έλεγχο 

σε θέματα οικονομικής κυρίως φύσης όπως το αν οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την ακριβοδίκαιη 

εικόνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ελέγχονταν πλήρως η εταιρεία σε όλα της τα σημεία.  

 

Αναμφισβήτητο γεγονός αποτελεί το φαινόμενο η καταγραφή των κρίσιμων σημείων τα οποία 

χρήζουν προσοχής να λαμβάνει χώρα υπό την καθοδήγηση της Διοίκησης, η οποία εντοπίζει τους 

κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητες της και αναθέτει στον εσωτερικό έλεγχο την 
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αξιολόγηση του συστήματος αντιμετώπισης των, καθιστώντας τον έλεγχο, υπηρεσία πραγματικά 

αντικειμενική και ανεξάρτητη.  

Κάθε δραστηριότητα της εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί ως ‘κομμάτι’ που δύναται να ελεγχθεί. 

Όλες οι δραστηριότητες μαζί, αποτελούν το συνολικό πεδίο ελέγχου ή όπως μπορεί να ονομασθεί 

στην ορολογία του ελέγχου ‘audit universe’. Ο επιχειρησιακός κίνδυνος από την άλλη πλευρά 

μετριέται σε μέγεθος και σε δικλείδες ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου πρέπει να λειτουργεί και να σκέπτεται όπως ακριβώς η διοίκηση. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

σκεφθεί τα παρακάτω: 

Από την πλευρά του μεγέθους, πόσος είναι ο κίνδυνος; 

Από την πλευρά των δικλείδων ασφαλείας, ποια είναι η πιθανότητα του κινδύνου να συμβεί, ποια 

η συχνότητα του κινδύνου να συμβαίνει, ποια είναι η επίδραση της εμφάνισης του κινδύνου και 

πως μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Σαφέστατα, σημαντικό ρόλο στα ανωτέρω ερωτήματα παίζει ο υποκειμενικός παράγοντας της 

κρίσης του εσωτερικού ελεγκτή. Εναλλακτικά, ο εσωτερικός έλεγχος δύναται να παρουσιάσει τους 

κινδύνους στη διοίκηση και η τελευταία να αποφασίσει για το αν θεωρεί σημαντικούς τους 

κινδύνους ή όχι και αντίστοιχα να τοποθετήσει δικλείδες ασφαλείας μέσω συστημάτων ή 

διαδικασιών για να τους αντιμετωπίσει. 
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1.11 Κώδικας Ηθικής 

 

«Ηθική» κατά τον φιλοσοφικό εννοιολογικό ορισμό της είναι η μελέτη των ηθών (αξιών, 

αντιλήψεων, συμπεριφορών) μιας κοινωνίας και κατ΄ επέκταση το σύστημα των κανόνων 

σκέψης και συμπεριφοράς που ρυθμίζει τις πράξεις και τις στάσεις μιας κοινωνίας σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο. 

 

Ειδικότερα, με την έννοια «Επιχειρηματική Ηθική» εννοούμε την ενασχόληση και την 

αντιμετώπιση της επιχείρησης απέναντι στο εταιρικό της περιβάλλον και στην κοινωνία 

ώστε να προάγεται, παράλληλα με το επιχειρηματικό κέρδος, το κοινωνικό συμφέρον, η 

πρόοδος, η δημιουργικότητα.  

 

O διαχωρισμός που καθιστά μια δραστηριότητα, επάγγελμα είναι η αποδοχή των ευθυνών 

και των καθηκόντων όσων το ασκούν, που απορρέουν από το επάγγελμα.  

 

Συγκρίνοντας με τις αγορές του εξωτερικού, και ιδίως με των Ηνωμένων Πολιτειών και του 

Ηνωμένου Βασιλείου, διαπιστώνεται ότι και εκεί το επάγγελμα και οι σχέσεις του προστατεύονται 

όχι μόνον από τη νομοθεσία αλλά παράλληλα ισχύει σχετικός με το επάγγελμα κώδικας ηθικής 

που καθορίζει τον τρόπο δράσης του επαγγέλματος και έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Στην Ελλάδα παρόμοιος κώδικας δεν υπάρχει, αλλά υιοθετούνται τα 

δεδομένα του κώδικα που έχει καθορισθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ανωτέρω 

χωρών.  
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Ο κώδικας από μόνος του δεν έχει ιδιαίτερα σημασία. Οι ασκούντες το επάγγελμα του εσωτερικού 

ελέγχου δύνανται να υπακούουν ή όχι τις αρχές του κώδικα. Ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται αν 

όντως επιβάλλεται είναι που έχει σημασία διότι η εφαρμογή του από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

είναι αυτή που σηματοδοτεί το κύρος του επαγγέλματος. 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αποδέχεται και εφαρμόζει τον Κώδικα Ηθικής ο οποίος έχει 

αποδοχή και εφαρμόζεται από όλα τα μέλη. Ο Κώδικας παρέχει βασικές αρχές και κατευθύνσεις 

στην άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Οι αρχές του κώδικα είναι οι ακόλουθες: 

Τα μέλη θα είναι αντικειμενικά και έντιμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δε θα 

παίρνουν μέρος σε παράνομες ενέργειες και θα είναι αφοσιωμένοι σε εκείνους που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους. 

Τα μέλη θα πρέπει να απέχουν από δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 

σύγκρουση συμφερόντων ή θα επηρεάζουν την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία τους. 

Τα μέλη θα πρέπει να αναλαμβάνουν ελέγχους τους οποίους θα είναι σίγουρα ότι μπορούν να 

διεκπεραιώσουν με επιτυχία και πάντα σε άψογη συμμόρφωση με τα πρότυπα ελέγχου. 

Τα μέλη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στη χρήση απόρρητων πληροφοριών οι οποίες δε 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση το προσωπικό όφελος ή κατά αντίθεση των συμφερόντων 

της εταιρείας και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Κατά τη γνωστοποίηση των ευρημάτων μέσω της σύνταξης αναφορών, θα γνωστοποιείται 

οτιδήποτε το οποίο θα δύναται να επηρεάσει τις όποιες αναφορές ή δραστηριότητες. 
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Τα μέλη θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται στους τομείς της αποδοτικότητας, επαγγελματισμού 

και ποιότητας των υπηρεσιών τους, ακολουθώντας πιστά τις αρχές του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών, τα άρθρα και τα πρότυπα που προβλέπονται. 

Μέλη τα οποία θα κρίνονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου ότι δε 

συμμορφώνονται με τις αρχές του Κώδικα, θα παραγράφονται από το Ινστιτούτο. 

Σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια ή στις αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού, ο ανωτέρω κώδικας 

έχει ισχύ. Στην ελληνική πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από σχετική καθυστέρηση όσον 

αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή ‘ριζοσπαστικών’ αποφάσεων, δεν είναι εφικτή η 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καν 

επίσημο έγγραφο το οποίο να δεσμεύει τα μέλη να ακολουθήσουν τις αρχές του κώδικα καθώς 

επίσης είναι αμφίβολο κατά πόσο τα μέλη γνωρίζουν τα άρθρα του κώδικα από την στιγμή που 

μέλη δεν είναι μόνο εσωτερικοί ελεγκτές αλλά και από διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων. 

 
 

1.12 Η Επιτυχία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η επιτυχία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από το στελεχιακό δυναμικό του 

τμήματος. Συγκεκριμένα, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά όπως: 

 

Επαγγελματισμός: ο επαγγελματισμός του εσωτερικού ελεγκτή είναι το χαρακτηριστικό που πάντα 

αποτελούσε το βασικό ενδιαφέρον. Για πολλούς, ο επαγγελματισμός είναι εφάμιλλος της 
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ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας και της ορθής κρίσης. Για άλλους είναι η 

διάθεση στο επάγγελμα των απαραίτητων ικανοτήτων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων. 

 

Κατανόηση των εργασιών: προκειμένου να διεξαχθεί ορθά ο έλεγχος, ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να έχει κατανοήσει σε βάθος το είδος και αντικείμενο των δραστηριοτήτων που πρόκειται 

να ελέγξει. Στη διάθεση του υπάρχουν εργαλεία και προγράμματα ελέγχου τα οποία μπορεί να μην 

ανταποκρίνονται στην συγκεκριμένη δραστηριότητα που πρόκειται να ελεγχθεί. Σαφέστατα 

λοιπόν, θα πρέπει να κατανοηθεί το τι θα ελεγχθεί και τα εργαλεία ελέγχου να προσαρμοστούν 

στην εν λόγω δραστηριότητα. 

 

Παροχή λύσεων: ο εντοπισμός του κινδύνου και η συνέπεια του, είναι το ένα σκέλος του ελέγχου. 

Το άλλο σκέλος που προσθέτει αξία και στον ελεγκτή αλλά και στην εταιρεία είναι η πρόταση της 

διορθωτικής ενέργειας που αποτελεί την παροχή λύσης, ανεξάρτητα από το αν θα εφαρμοστεί ή 

όχι από την εταιρεία. 

 
Ανεξαρτησία: αποτελεί από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά του επιτυχημένου εσωτερικού 

ελεγκτή αφού εξασφαλισμένη ανεξαρτησία, ισοδυναμεί με αντικειμενική έκφραση γνώμης στα 

θέματα που ελέγχονται, διορθωτική πρόταση ανεξάρτητη από συμφέροντα και σκοπιμότητες. 

Εσωτερικός ελεγκτής που δεν είναι ανεξάρτητος, σημαίνει μη αποτελεσματικός έλεγχος. 

 

Υψηλό προφίλ: ο εσωτερικός ελεγκτής προκειμένου να διενεργήσει επιτυχώς τον έλεγχο, θα πρέπει 

να ‘κερδίσει’ τον ελεγχόμενο που τις περισσότερες φορές τον αντιμετωπίζει ως θύτη που σκοπό 

έχει να γνωστοποιήσει στη διοίκηση σφάλματα και παραλείψεις του ελεγχόμενου (θύμα). Θα 
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πρέπει λοιπόν, ο ελεγκτής να διαθέτει τα προσωπικά στοιχεία εκείνα που θα εμπνεύσουν 

εμπιστοσύνη στον ελεγχόμενο και θα τον κάνουν να πιστέψει ότι ο ελεγκτής είναι σύμμαχος – 

σύμβουλος του που θα τον βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του ελεγχόμενου και στην 

προσθήκη αξίας στην εργασία του. 

 

Προσήλωση στον πελάτη: ανεξάρτητα από το αν ο ελεγκτής είναι εξωτερικός συνεργάτης ή 

υπάλληλος της εταιρείας, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο – ο πελάτης του είναι ο ίδιος. Η διενέργεια 

του ελέγχου σκοπό έχει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του πελάτη, να εντοπίσει κινδύνους 

κατά τη δραστηριοποίηση του πελάτη (λόγω της τεχνογνωσίας του ελεγκτή) και τελικά να 

προσθέσει αξία στον πελάτη του. 

 

Εξειδίκευση στις δικλείδες ασφαλείας: η κάθε προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια, αποτελεί 

δικλείδα ασφαλείας που σκοπό έχει να καλύψει μια αδυναμία, ένα σφάλμα, μια παράλειψη και 

γενικότερα να αντιμετωπίσει έναν κίνδυνο – ρίσκο. Συνεπώς, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να 

διαθέτει την τεχνογνωσία που να του επιτρέπει να προτείνει τη διορθωτική ενέργεια – την 

ασφαλιστική δικλείδα που θα προσθέσει αξία στον πελάτη του. 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής ως διοίκηση: για να είναι ο ελεγκτής πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός 

θα πρέπει να μπει στο ρόλο της διοίκησης και των μετόχων. Θα πρέπει να ενστερνιστεί τις 

ανησυχίες, τους φόβους, το όραμα της διοίκησης και των μετόχων καθώς επίσης να μπει στην 

σκέψη τους και να διενεργήσει τον έλεγχο σα να ήταν ο ίδιος διοίκηση – μέτοχος. 
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1.13  Προϋποθέσεις Ύπαρξης Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Φτάνουμε επομένως στο ερώτημα, τι απαιτείται προκειμένου να συσταθεί τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου σε μια επιχείρηση. Αυτό εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων και παραμέτρων, τα 

οποία πρόκειται να δούμε συνοπτικά παρακάτω. 

 

Προϋποθέσεις Δημιουργίας Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Η δημιουργία του τμήματος μπορεί να εξαρτάται από: 

 

1. Το μέγεθος της οικονομικής μονάδας, που είναι και ο κυριότερος παράγοντας. Όσο μεγαλύτερη 

μια εταιρεία, τόσο πιο δύσκολο το έργο της οργάνωσης, λειτουργίας και επίβλεψης όλων των 

επιμέρους τμημάτων και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου 

οργάνου επιθεώρησης, εντοπισμού και αποτροπής προβλημάτων. 

2. Το αντικείμενο εκμετάλλευσης, όπως το εάν αφορά εμπορική  ή βιομηχανική επιχείρηση, εάν 

είναι παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων. 

3. Τη διασπορά των δραστηριοτήτων, δηλαδή την ύπαρξη ή μη θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, 

και μάλιστα εάν αυτά βρίσκονται εκτός χώρας, απαιτούν ένα άρτια οργανωμένο τμήμα που να 

είναι γνώστης των ιδιαιτεροτήτων της κάθε διαφορετικής οικονομικής μονάδας. 

4. Την οργανωτική δομή και το βαθμό ακέραιης οργάνωσης. 

5. Τον εάν η επιχείρηση είναι εισηγμένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, όπου η 

δημιουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική. 

6. Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

2.1 Προγραμματισμός των Τομέων Ελέγχου 

 

Ο προγραμματισμός των τομέων ελέγχου διαμορφώνεται έτσι, ώστε εντός ενός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος να ελεγχθούν όλες οι περιοχές ελεγκτικού ενδιαφέροντος του οργανισμού 

και οι συμμετοχές του Ομίλου τουλάχιστον από μία φορά. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι 

κίνδυνοι ή ιδιαιτερότητες όπως για παράδειγμα, λειτουργικοί κίνδυνοι, το μέγεθος  των 

οργανωτικών μονάδων της εταιρείας, η πολυπλοκότητα του έργου, οι ιδιαιτερότητες του 

περιβάλλοντος κάθε περιοχής ελέγχου ή συμμετοχής κ.λ.π.  

 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως «Σύμβουλος της Διοίκησης» δεν περιορίζεται στον παραδοσιακό 

οικονομικό έλεγχος (Finacial Audit), δηλαδή έλεγχος επί των οικονομικών καταστάσεων  και 

μόνο. Αντίθετα κινείται σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης δίχως φραγμούς και περιορισμούς, 

διατηρώντας συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα της ελεγκτικής. Αυτό 

σημαίνει αξιολόγηση και ελεγκτική διερεύνηση όλων των λειτουργιών και δραστηριότητων, όπου 

υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

 
Σαν γενική αρχή ισχύει ότι: 
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Οι νέες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με αυτές που 

είναι ενεργές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 
Μια μεγάλη συναλλαγή περικλείει μεγαλύτερους κινδύνους από ότι μια μικρή. 

 

  Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος κάποιου τμήματος διαπιστώσει προβλήματα λειτουργίας στο 

χώρο ευθύνης του, μπορεί να ζητήσει από τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τη διενέργεια 

έκτακτου ελέγχου για συγκεκριμένο θέμα. Η απόφαση διενέργειας του έκτακτου ελέγχου 

εξαρτάται από το πόσο επείγον και σημαντικό είναι το αίτημα και από τη δυνατότητα της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου να αντεπεξέλθει στις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις της. Αν ο 

έλεγχος δεν εγκριθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων τότε καταγράφεται ως προτεραιότητα στον 

προγραμματισμό του επόμενου έτους. 

 

Ο προγραμματισμός εσωτερικών ελέγχων πραγματοποιείται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

ύστερα από επιμελημένη προετοιμασία, αυστηρή ιεράρχηση αναγκών και αξιολόγηση κινδύνων 

 

 

2.2 Σχεδιασμός, Προετοιμασία και Έναρξη Ελεγκτικού Έργου  

 

 Ο σχεδιασμός του κάθε μεμονωμένου ελεγκτικού έργου και η κατάρτιση σχετικού προγράμματος 

για κάθε ελεγκτικό έργο, χρησιμεύει σαν οδηγός για τα βήματα του ελέγχου και παρέχει 

καθοδήγηση για τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν. Ειδικότερα, αποτελεί μια 
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σειρά από τεκμηριωμένες διαδικασίες, σχεδιασμένες για τη σωστή και μεθοδική διεκπεραίωση του 

ελεγκτικού έργου. 

 

Η διαδικασία σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου ξεκινά με την έκδοση της Εντολής Ελέγχου, η 

οποία ουσιαστικά αποτελεί και την αρχή της προετοιμασίας του ελεγκτικού έργου για τον ελεγκτή. 

Στην συνέχεια, αφού παραδοθεί η Εντολή Ελέγχου στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης περιοχής, 

ξεκινά για τον ελεγκτή η διαδικασία συλλογής πληροφοριών, οι οποίες είναι σχετικές με τις 

λειτουργίες ή διαδικασίες που θα ελεγχθούν. Αφού καθοριστούν τα σημεία στα οποία θα 

επικεντρωθεί το ελεγκτικό έργο, ο ελεγκτής προχωρά στην εφαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος ελέγχου, και στη συνέχεια παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό στον προϊστάμενο της 

ελεγχόμενης περιοχής, προκειμένου να καθορίσουν από κοινού την απαιτούμενη διαθεσιμότητα 

του προσωπικού, καθώς και το είδος των τεκμηρίων που θα απαιτηθούν για την ομαλή διενέργεια 

του ελεγκτικού έργου. 

 

Πριν την έναρξη της διεξαγωγής του ελέγχου απαιτείται να έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός 

του, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του. Ο ελεγκτής αποκτά καλή γνώση των λειτουργιών 

και διαδικασιών της εταιρίας και του Ομίλου.  Αυτό βοηθά όχι μόνο στην κατανόηση των 

λειτουργικών απαιτήσεων της ελεγχόμενης περιοχής, αλλά και στον καθορισμό του βαθμού 

κρισιμότητας που έχουν οι διάφορες περιοχές που ελέγχονται. Ο ελεγκτής επίσης διεξάγει μια 

προκαταρκτική αξιολόγηση των δικλείδων ασφαλείας της περιοχής ελέγχου ώστε να καθορίζει το 

σκοπό και το εύρος του ελέγχου.  
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Πιο συγκεκριμένα, με βάση διάφορα κριτήρια οι έλεγχοι που μπορούν να διενεργηθούν 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Γενικοί έλεγχοι: Οι έλεγχοι οι οποίοι επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση συγκεκριμένης 

περιόδου (π.χ. έλεγχος οικονομικών καταστάσεων).  Αντικείμενο των γενικών ελέγχων είναι 

όλοι οι τομείς δραστηριότητας της ελεγχόμενης μονάδας από διαχειριστικής και διοικητικής 

πλευράς. 

• Μερικοί έλεγχοι:  Οι έλεγχοι οι οποίοι καλύπτουν μέρος της λειτουργίας της ελεγχόμενης 

μονάδας.  Κυρίως διενεργούνται σε τομείς ή διαδικασίες που θεωρούνται ως περιοχές με 

υψηλό βαθμό κινδύνου, με έμφαση σε διαχειριστικά θέματα. 

• Ειδικοί έλεγχοι: Οι έλεγχοι που αναφέρονται σε συγκεκριμένο θέμα ή τομέα (π.χ. έλεγχος 

ταμειακής διαχείρισης).  Διενεργούνται κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτων ελεγκτικών 

αναγκών, όπως διερευνήσεις συγκεκριμένων διαχειριστικών προβλημάτων ή άλλων ειδικών 

θεμάτων που έχουν προκαλέσει ή θα προκαλέσουν ζημιά ή κίνδυνο ζημιάς στην περιουσία της 

εταιρίας ή δημιουργούν σοβαρή υποβάθμιση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

• Μόνιμοι ή διαρκείς έλεγχοι: Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε μόνιμη βάση. 

• Τακτικοί ή περιοδικοί έλεγχοι: Οι έλεγχοι που διενεργούνται ανά περιόδους και αφορούν τον 

έλεγχο της διαχείρισης τακτών χρονικών διαστημάτων (π.χ. εξαμήνου). 

• Έκτακτοι ή περιστασιακοί έλεγχοι: οι έλεγχοι που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. 

σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης). 

Επίσης, διακρίνονται σε: 
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• Προληπτικούς ελέγχους: Οι έλεγχοι που αποσκοπούν στην πρόληψη εκούσιων ή ακούσιων 

σφαλμάτων και διενεργούνται προ ή κατά τη διάρκεια της διενέργειας της πράξεως. 

• Κατασταλτικούς ελέγχους: Οι έλεγχοι που αποσκοπούν στην καταστολή και αποκάλυψη 

εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων.  Διενεργούνται μετά τη διενέργεια των πράξεων και 

αναφέρονται στη διαχείριση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 

Τέλος, τα παραπάνω ήδη ελέγχου μπορούν να διακριθούν σε: 

1) Διαγνωστικούς Ελέγχους 

Αναγνωρίζονται οι  επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και οι κίνδυνοι που τις 

χαρακτηρίζουν, μέσα από υλικό που χορηγείται από τους ελεγχόμενους και μέσω εκτεταμένων 

συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται με τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας ή άλλα 

εξουσιοδοτημένα στελέχη.  Η ροή των εργασιών  επαληθεύεται μέσω της λήψης μικρού δείγματος 

(walk-through test). 

2) Επισκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Αναγνωρίζονται, κατανοούνται και περιγράφονται περιληπτικά το περιβάλλον ελέγχου και οι 

υφιστάμενες λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας μέσα από συνεντεύξεις με τους διευθυντές ή / 

και άλλα εξουσιοδοτημένα στελέχη, με σκοπό την απόκτηση σαφούς εικόνας των πολιτικών και 

των διαδικασιών  που εφαρμόζει η εταιρεία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή άλλων συστημάτων, 

όπως είναι η εφαρμογή και λειτουργία δομών πιστοποίησης ποιότητας κατά ISO. Μοναδικό 

ελεγκτικό μέσο είναι οι συνεντεύξεις και συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων βάσει των 

συνεντεύξεων. 
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3) Πλήρη Επισκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Αναγνωρίζονται οι  επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και οι κίνδυνοι που τις 

χαρακτηρίζουν, μέσα από υλικό που χορηγείται από τους ελεγχόμενους και μέσω συνεντεύξεων 

που πραγματοποιούνται με τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.  Η πληροφόρηση που παρέχεται 

από τους ελεγχόμενους πιστοποιείται μέσω εκτεταμένου δείγματος (substantive testing). 

 

 

2.3 Βήματα Σχεδιασμού Ελεγκτικού Έργου 

 

Βήμα 1 – Έκδοση Εντολής Ελέγχου  

Με βάση το ετήσιο πλάνο ελέγχου και πριν από τον προγραμματισμό κάθε ελέγχου, εκδίδεται η 

εντολή ελέγχου που αναφέρει την ελεγχόμενη περιοχή και την περίοδο του ελέγχου. 

Η εντολή ελέγχου επιδεικνύεται στην ελεγχόμενη μονάδα κατά την έναρξη διενέργειας του 

ελέγχου. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων ελέγχων, όπου απαιτείται σχετική προετοιμασία του 

ελεγχόμενου, προηγείται σχετική ενημέρωση της ελεγχόμενης μονάδας. 

Βήμα 2 – Παράδοση Εντολής Επιθεώρησης και Έναρξη 

Η Εντολή Επιθεώρησης δίδεται στον τον υπεύθυνο της ελεγχόμενης περιοχής στον κατάλληλο 

χρόνο, ανάλογα με το είδος του ελέγχου (τακτικός ή αιφνιδιαστικός). Στους τακτικούς ελέγχους η 

Εντολή παραδίδεται 5 ημέρες πριν την έναρξη της επιθεώρησης, μαζί με μια επιστολή η οποία 

περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό και το αντικείμενο του ελέγχου, το σκοπό του ελέγχου, το 
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εύρος της και τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό, έντυπο υλικό, κλπ.) που πρέπει να διαθέσει 

η ελεγχόμενη περιοχή στον ελεγκτή, τον υπεύθυνο ελεγκτή για τη διεξαγωγή του ελέγχου και 

προτείνει μια αρχική συνάντηση (kick-off-meeting) με τους ελεγχόμενους. Στους αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους (ελέγχους που αφορούν φύλαξη και διακίνηση χρηματικών ποσών, ασφάλεια, υποψίες 

απάτης κλπ.) η Εντολή Επιθεώρησης παραδίδεται στον υπεύθυνο της επιθεωρούμενης περιοχής 

την ημέρα και ώρα έναρξης του ελέγχου.  

Για πρακτικούς λόγους κάθε νέος έλεγχος λαμβάνει σειριακή αρίθμηση (προσδιορίζοντας το έτος, 

τον αριθμό του ελέγχου και το όνομα του ελεγκτή). 

Βήμα 3 – Συλλογή Πληροφοριών  

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η συλλογή των πληροφοριών από τον ελεγκτή. Σκοπός της 

συλλογής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή που πρόκειται να επιθεωρηθεί είναι ο 

προσδιορισμός και καθορισμός των συγκεκριμένων κινδύνων, μια εργασία η οποία θα αποτελέσει 

πηγή χρήσιμων πληροφοριών για τη διαμόρφωση του αναλυτικού πλάνου του έργου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου 

χρόνου επιθεώρησης, των απαραίτητων τεκμηρίων, αλλά και της όποιας ειδικής γνώσης και των 

όποιων εργαλείων είναι απαραίτητα. Η πληροφορία προκειμένου να παρέχει σωστή ενημέρωση 

πρέπει να είναι επαρκής, ικανή, σχετική και χρήσιμη. 

Ο ελεγκτής ανατρέχει στο αρχείο επιθεώρησης και εξετάζει τα ευρήματα των εκθέσεων των 

πρόσφατων ελέγχων, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια του 

ελέγχου. Επίσης, κατά τη διαδικασία της συλλογής πληροφοριών θα πρέπει να έρθει σε επαφή 
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(kick-off-meeting) με τους προϊσταμένους των ελεγχόμενων περιοχών ώστε να συλλέξει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση του αναλυτικού προγράμματος ελέγχου. 

Αντικείμενο συζήτησης στην αρχική συνάντηση (kick-off-meeting) είναι: 

• Η αξιολόγηση του σκοπού του ελέγχου 

• Η αξιολόγηση της διάρκειας του ελέγχου 

• Αιτήματα για διάφορες αρχικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του ελέγχου 

• Η άποψη του ελεγχόμενου σχετικά με την ελεγχόμενη περιοχή 

• Η έννοια του κινδύνου από πλευράς του Εσωτερικού Ελέγχου 

• Η διαβεβαίωση ότι η ελεγκτική αναφορά (audit report) θα συζητηθεί με τους ελεγχόμενους 

πριν την παράδοση της στη διοίκηση. 

• Η ενημέρωση σχετικά με το ποιοι θα είναι οι παραλήπτες της Ελεγκτικής Έκθεσης. 

• Η ενημέρωση σχετικά με την έννοια και τον σκοπό της διαδικασίας παρακολούθησης των 

ευρημάτων (follow-up) 

Θα πρέπει να συντάσσονται πρακτικά της αρχικής συνάντησης και να περιλαμβάνονται στον 

φάκελο του κάθε ελέγχου. 

Βήμα 4 – Αναγνώριση Κινδύνων και Ελεγκτικών Στόχων 

Ο ελεγκτής οφείλει να κατανοεί όλες τις διαδικασίες, συναλλαγές και πρακτικές οι οποίες 

επηρεάζουν την κάθε περιοχή ελέγχου. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει όλους τους επιχειρησιακούς, 

οργανωτικούς και οικονομικούς παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ελεγχόμενη περιοχή. 
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Κατά τη φάση του σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου, ο ελεγκτής θα πρέπει να καθορίσει τα 

αρχικά επίπεδα κρισιμότητας έτσι ώστε η επιθεώρηση να ικανοποιήσει τους στόχους της και να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων της. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας 

απαιτείται προκειμένου να βεβαιώσει ο ελεγκτής ότι όλες οι κρίσιμες περιοχές έχουν εντοπισθεί 

και περιλαμβάνονται στο σκοπό του ελεγκτικού έργου. 

Με βάση την επικινδυνότητα και τη σημασία της κάθε λειτουργίας καθορίζονται οι συγκεκριμένοι 

στόχοι του ελεγκτικού έργου. 

Βήμα 5 – Εκπόνηση Αναλυτικού Προγράμματος Ελεγκτικού Έργου  

Ο ελεγκτής θα πρέπει να αξιολογήσει την κρισιμότητα των διαφορετικών διαδικασιών της 

ελεγχόμενης περιοχής για την κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος του ελεγκτικού έργου και 

των εργασιών που απαιτούνται.  Με την πρόοδο του ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να αξιολογεί 

την πορεία του έργου βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και να επισημαίνει περιοχές που 

χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.  

Το «αναλυτικό πρόγραμμα ελεγκτικού έργου» περιλαμβάνει: 

• Την περιγραφή του έργου 

• Τις απαιτήσεις του έργου σε πόρους 

• Το χρονοδιάγραμμα του έργου 

• Τα εργαλεία ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο ελεγκτής ενδεχομένως να αναπροσαρμόζει τα περιεχόμενα του 

αναλυτικού προγράμματος του έργου, βάσει νέων στοιχείων που πιθανώς προκύπτουν και 

απαιτούν συμπληρωματικό έλεγχο. Σε περίπτωση που το ελεγκτικό έργο καθυστερεί να 
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υλοποιηθεί σε σχέση με την χρονική εκτίμηση του αναλυτικού προγράμματος ελεγκτικού έργου, 

ενημερώνεται η Επιτροπή ελέγχου, η οποία εάν το κρίνει σκόπιμο μπορεί να διαθέσει περισσότερα 

μέσα στην υπηρεσία του ελεγκτή. Το "Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελεγκτικού Έργου" διευκολύνει 

επίσης την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του έργου μέσω της 

καταγραφής των χρόνων υλοποίησής τους. 

Βήμα 6 – Παρουσίαση Αναλυτικού Προγράμματος Ελεγκτικού Έργου  

Το αναλυτικό πρόγραμμα ελεγκτικού έργου παρουσιάζεται από τον ελεγκτή στους ελεγχόμενους 

για κάθε ενότητα του ελεγκτικού έργου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συναντήσεων του ελεγκτή με 

τους ελεγχόμενους. Κατά την συνάντηση αυτή, διευκρινίζεται ο σκοπός του ελέγχου και 

ανταλλάσσονται γνώμες για τα επίπεδα του κινδύνου που τυχόν παρουσιάζονται και το βαθμό 

ελέγχου που απαιτείται. 

 

 

2.4 Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου: 

 

Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, συγκεκριμένα 

βήματα τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

• Εντοπισμός κινδύνων, 

• Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων, 

• Τεστ για το αν και κατά πόσο η εταιρεία αντιμετωπίζει επαρκώς τους ανωτέρω κινδύνους, 

• Συμπεράσματα και σύνταξη αναφοράς, 
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• Παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών.  

 

Εντοπισμός κινδύνων 

Οι δραστηριότητες των διευθύνσεων σε μια εταιρεία ή της εταιρείας γενικότερα, διαφέρουν και 

ποικίλλουν ανά διεύθυνση και εταιρεία. Ακόμα και στην ίδια διεύθυνση, οι κίνδυνοι διαφέρουν αν 

ληφθεί υπόψη τις εργασίες τους χρονικά. 

 

Τι είναι κίνδυνος; Οτιδήποτε (υφιστάμενο ή πιθανό να συμβεί στο μέλλον) απειλεί την επίτευξη 

των στόχων που η διοίκηση ενός οργανισμού-οικονομικής μονάδας έχει θέσει και το οποίο δεν 

εστιάζεται αποκλειστικά στην απώλεια πόρων, και κυρίως οικονομικών, αλλά περικλείει και την 

απώλεια κάποιας ευκαιρίας (κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος) , η οποία θα μπορούσε να 

προσθέσει επιπλέον αξία στην επιχείρηση. 

 

Υπάρχει πληθώρα κινδύνων για κάθε περίπτωση διεύθυνσης / δραστηριότητας, τους οποίους 

κινδύνους, ο εσωτερικός ελεγκτής καλείται να επιβεβαιώσει για το αν και κατά πόσο 

παρουσιάζονται στις εν λόγω διευθύνσεις / δραστηριότητες.  

  

Βάσει την πηγή προέλευσής τους, οι κίνδυνοι μπορούν να διακριθούν στις εξής τέσσερις 

κατηγορίες:  

1. Εγγενής Κίνδυνος (Inherent Risk), ο οποίος προέρχεται από τη συγκεκριμένη φύση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών και υφίσταται ανεξάρτητα από τον εάν υπάρχουν διαδικασίες ή 

δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο και τον περιορισμό τους. 
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2. Κίνδυνος Επάρκειας Δικλείδων Ασφαλείας (Control Risk), ο οποίος αφορά την πιθανότητα 

εμφάνισης ζημίας μετά την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας, καθότι το υπάρχον σύστημα 

επιθεωρήσεων αδυνατεί να αποτρέψει ή να προβλέψει εγκαίρως την εμφάνιση ζημιάς. 

3. Κίνδυνος Εντοπισμού (Detection Risk), όπου μπορεί να προκύψει κατόπιν μιας 

δειγματοληπτικής / μερικής επιθεώρησης, κατά την οποία ο υπεύθυνος ελέγχου δεν 

ανακαλύπτει κάποια υπάρχουσα αδυναμία και λανθασμένα συμπεραίνει ότι δεν υφίσταται 

κίνδυνος, λόγω της μερικής εφαρμογής των μεθόδων ελέγχου. 

4. Κίνδυνος Ελέγχου (Audit Risk), ο οποίος αναφέρεται στη γενικότερη συνισταμένη των 

κινδύνων που εγκυμονεί σε κάθε επιμέρους περιοχή του ελέγχου. 

 

Επιπλέον, οι κίνδυνοι δύναται να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες βάσει των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος εντός των οικονομικών μονάδων, όπως για παράδειγμα: 

 

1. Διοικητικοί κίνδυνοι: αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, οργανωτική δομή, πολιτική, 

στρατηγική και προβλέψεις κλπ., 

2. Λειτουργικοί κίνδυνοι: προϋπολογισμοί και παρακολούθηση τους, εξοπλισμός, 

αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού, δείκτες αποτελεσματικότητας κλπ., 

3. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: κύκλος πωλήσεων, εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, ακρίβεια 

των λογιστικών βιβλίων, μισθοδοσία, ασφάλεια των επιταγών και πρόσβαση στο ταμείο, 

συμμόρφωση και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κλπ..  
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Οι ανωτέρω κατηγορίες κινδύνων φυσικά δεν είναι οι μοναδικές αλλά ενδεικτικές. Ανά κατηγορία 

εταιρείας όπως τραπεζικός κλάδος, κλάδος ενέργειας, λιανικού εμπορίου, εστιατόρια κλπ., οι 

κατηγορίες κινδύνων είναι διαφορετικές. 

 

Αποτελεί βέλτιστη πρακτική οι κίνδυνοι να εντοπίζονται και να ιεραρχούνται από την εκάστοτε 

διοίκηση, ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των 

συστημάτων αντιμετώπισης τους, ως ανεξάρτητη λειτουργία. η πράξη φυσικά είναι διαφορετική, 

αφού καλείται ο εσωτερικός έλεγχος να εντοπίζει, να αξιολογεί, να ιεραρχεί κινδύνους και εν 

συνεχεία να προτείνει δικλείδες ασφαλείας. 

 

Κάθε κίνδυνος προκειμένου να ελεγχθεί χρειάζεται χρόνος και κόστος είτε το κόστος 

μεταφράζεται σε αριθμό εργατο-ωρών, είτε σε έξοδα μετακίνησης είτε σε αμοιβή της ελεγκτικής 

ομάδας. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν κόστη και χαμένος χρόνος θα πρέπει να εξεταστούν 

παράμετροι όπως: 

 

• Χρονική στιγμή της τελευταίας διενέργειας ελέγχου, 

• Τι ελέγχθηκε την τελευταία φορά, 

• Τη χρονική διάρκεια του ελέγχου, 

• Τα αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου, 

• Τα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών. 
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Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων: 

Η αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων αποτελεί ιδιαιτέρας σημασίας βήμα αφού ‘μετρά’ τον 

κίνδυνο. Συνήθως για την αξιολόγηση - βαθμολόγηση του κινδύνου χρησιμοποιούνται διάφοροι 

τρόποι όπως: 

Ιεράρχηση των κινδύνων από την ίδια τη διοίκηση: η ίδια η διοίκηση ιεραρχεί τους κινδύνους ανά 

βαθμό σημασίας τους και συνέπειας τους στις δραστηριότητες των διευθύνσεων της εταιρείας. Η 

ιεράρχηση των κινδύνων από τη διοίκηση αποτελεί το ερέθισμα για τον εσωτερικό έλεγχο να 

ξεκινήσει τους ελέγχους του. 

Χρήση φόρμουλας: η χρήση φόρμουλας διαφέρει ανάλογα με το είδος της εταιρείας και της 

δραστηριότητας που θα ελέγχεται και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αξιολογεί ο 

εσωτερικός ελεγκτής τον κίνδυνο και το βαθμό ελέγχου της δραστηριότητας, ενώ από την άλλη 

πλευρά ο εσωτερικός έλεγχος να κρίνει για το πόσο χρόνο θα δαπανήσει για τον έλεγχο και την 

συχνότητα του. 

Η φόρμουλα θα πρέπει να περιλαμβάνει παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

και η βαθμολογία των παραμέτρων θα κρίνει μια απόφαση από την πλευρά της διοίκησης και του 

εσωτερικού ελέγχου. Για παράδειγμα, αν σε μια αλυσίδα καταστημάτων λιανικής, το ζητούμενο 

είναι αν και κατά πόσο θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος σε ένα κατάστημα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η εξής φόρμουλα: Ρίσκο εσωτερικού ελέγχου = Α+Β+Γ όπου: 

Α= ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται στο κατάστημα, 

Β= κύκλος εργασιών του καταστήματος, 

Γ= προβλήματα κατά τη λειτουργία του καταστήματος όπως, καθυστερήσεις στις παραλαβές, 

καταστροφές προϊόντων, υψηλή ανακύκλωση προσωπικού κλπ. 
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Κάθε παράμετρος θα πρέπει να βαθμολογηθεί και αντίστοιχα, ανάλογα με την τελική βαθμολογία, 

να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στο κατάστημα και πόσος χρόνος θα δαπανηθεί 

σε αυτό. 

Αν συζητούσαμε για περίπτωση περισσότερο πολύπλοκη όπως για τον έλεγχο μιας τράπεζας και 

θα έπρεπε να επιλεγεί ποιο τραπεζικό υποκατάστημα θα ελεγχθεί, θα λαμβάναμε υπόψη τις 

ακόλουθες παραμέτρους: 

• Αριθμό συναλλαγών, 

• Ύψος συναλλαγών, 

• Αριθμό πελατών, 

• Συνεισφορά των αποτελεσμάτων του υποκαταστήματος στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

τράπεζας, 

• Είδος εργασιών του υποκαταστήματος πχ, καταθέσεις, προσωπικά δάνεια, εξόφληση καρτών 

κλπ., 

• Συστήματα πληροφορικής ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών, 

• Συχνότητα επισκέψεων εσωτερικού ελέγχου στο παρελθόν, 

• Είδος ευρημάτων κλπ. 

 

Βασικό παρανομαστή στη χρήση κάθε φόρμουλας αποτελεί ο υποκειμενικός παράγοντας όπως 

αναφέρθηκε και πρωτύτερα, ειδικότερα δε στα εξής σημεία: 

• Επιλογή παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν στη φόρμουλα, 

• Καθορισμός βαθμού βαρύτητας κάθε παραμέτρου, 

• Καθορισμός βαθμολογίας για κάθε παράμετρο, 
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• Βαθμολογία της κάθε παραμέτρου, 

• Καθορισμός των σημείων προς έλεγχο σε αυτό που αποκαλείται συνολικό πεδίο ελέγχου, 

• Καθορισμός των μέσων και του χρόνου με τα οποία θα διενεργηθεί ο εσωτερικός έλεγχος, 

• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της φόρμουλας και σκέψη των παραμέτρων οι οποίες δεν 

αποτυπώνονται σε μια φόρμουλα. 

 

Γενικότερα μια φόρμουλα θα πρέπει να περιλαμβάνει παραμέτρους ποσοτικές, παραμέτρους 

δικλείδων ασφαλείας και παραμέτρους ελέγχου. Κάθε κατηγορία παραμέτρων θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστο από μια παράμετρο, ενώ συνολικά τα αποτελέσματα της φόρμουλας θα 

πρέπει να αξιολογούνται βάσει κλίμακας από 1-5 ξεκινώντας από τα βέλτιστα αποτελέσματα (1) 

προς τα χείριστα (5). 

 

Η αποτύπωση των κινδύνων σε σχεδιάγραμμα, ανάλογα με τις συνέπειες των κινδύνων αλλά και 

της συχνότητας εμφάνισης των κινδύνων, μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:   
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Η βέλτιστη πρακτική είναι η διοίκηση να ιεραρχεί τους κινδύνους στα τεταρτημόρια και εν 

συνεχεία ο εσωτερικός έλεγχος να κάνει τεστ διαπίστωσης της τήρησης των διαδικασιών και των 

δικλείδων ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο η εταιρεία αντιμετωπίζει 

επαρκώς τους εντοπισμένους κινδύνους. 

Η συνήθης πρακτική στην Ελληνική πραγματικότητα είναι ο ελεγκτής να τοποθετεί στα 

τεταρτημόρια τους κινδύνους βάσει της κρίσης του και έπειτα να ξεκινά τα ανάλογα τεστ (testing). 

Σ
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Τεστ επαρκούς αντιμετώπισης κινδύνων: 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η επαρκής κάλυψη της εταιρείας ή τμήματός της έναντι κινδύνων, 

ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα: 

 

Μετάφραση των κινδύνων: ο κίνδυνος πρέπει να μεταφραστεί προκειμένου να αποφασιστεί βάσει 

της δραστηριότητας της διεύθυνσης ή του τρόπου δραστηριοποίησης το αν και κατά πόσο υπάρχει 

πραγματικά κίνδυνος και αξίζει ή όχι να αφιερωθούν ώρες για τον έλεγχο του. Για παράδειγμα δεν 

είναι λογικό να μιλά κάποιος για κίνδυνο σε εισπρακτέους λογαριασμούς σε μια εταιρεία ταχείας 

εστίασης, την στιγμή που όλα τα εισπρακτέα, εισπράττονται με μετρητά από τους πελάτες. 

Αντίθετα, έχει νόημα να ελεγχθεί ο πιστωτικός κίνδυνος σε μια τράπεζα όπου βασική πηγή 

εσόδων αποτελούν οι τόκοι από δάνεια σε πελάτες της. 

 

Συνέντευξη: πραγματοποιείται πάντα συνέντευξη με τον αρμόδιο υπεύθυνο προκειμένου να 

κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι όποιες εργασίες στο τμήμα / διεύθυνση ή 

συναλλακτικό κύκλο. Η συνέντευξη πραγματοποιείται ακολουθώντας τυπικές ερωτήσεις 

κατανόησης και εν συνεχεία με πιο ειδικές και συγκεκριμένες για να αντληθούν στοιχεία από τον 

ελεγχόμενο που θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τον έλεγχο του κινδύνου. 

Την συνέντευξη ακολουθεί ένα επεξεργασμένο και εγκεκριμένο από το διευθυντή εσωτερικού 

ελέγχου – διοίκηση, πρόγραμμα ελέγχου που αναγράφει τα βήματα ένα προς ένα που θα πρέπει να 

ακολουθήσει ο εσωτερικός ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Το πρόγραμμα ελέγχου 

πρέπει να έχει τέτοια δομή και βήματα κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να δίνει στον εσωτερικό 

ελεγκτή την ικανοποίηση ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι πτυχές των δραστηριοτήτων ή μια μεγάλη 
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γκάμα και το ότι τα συμπεράσματα που θα καταλήξει, θα τον βοηθούν να έχει σχηματίσει εικόνα 

για το αν οι εντοπισμένοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται επαρκώς ή όχι από το τμήμα / διεύθυνση / 

εταιρεία.  

 

Συμπεράσματα και σύνταξη αναφοράς 

Τα συμπεράσματα (ευρήματα) του εσωτερικού ελέγχου με τις συνέπειες των κινδύνων αφού 

συζητηθούν με τον ελεγχόμενο, αποτυπώνονται πάντοτε σε γραπτή αναφορά, η οποία προωθείται 

στον αρμόδιο υπεύθυνο για συμφωνία και αποδοχή των ευρημάτων και εν συνεχεία στην ανώτατη 

διοίκηση προς γνωστοποίηση και ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. 

Η αναφορά πάντα θα πρέπει να είναι κατανοητή, ξεκάθαρη και ο γραπτός λόγος που θα 

χρησιμοποιείται να μην αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων και ερωτημάτων από κανέναν. Αυτό 

που κάνει τη διαφορά μιας απλής αναφοράς με θέματα προς συζήτηση και επίλυση, από την 

αναφορά του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι η αναφορά του τελευταίου πρέπει να προσθέτει πάντα 

αξία (add value) και αυτό επιτυγχάνεται μέσω των διορθωτικών ενεργειών που θα πρέπει να 

προτείνει ο εσωτερικός ελεγκτής για κάθε εύρημα. Οι διορθωτικές ενέργειες αφορούν δικλείδες 

ασφαλείας – αντιμετώπισης κινδύνων οι οποίες μπορούν να έχουν χαρακτήρα:  

 

• Προληπτικό: σκοπό θα έχουν να μην αφήσουν τον κίνδυνο να εκδηλωθεί, 

• Διερευνητικό: σκοπό θα έχουν να ανιχνεύουν κινδύνους προκειμένου αυτοί να 

αντιμετωπιστούν με κατασταλτικού χαρακτήρα δικλείδες, 

• Κατασταλτικό: σκοπό θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο αφού θα έχει παρουσιαστεί, 
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• Παρακολούθησης: σκοπό θα έχουν να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των 

υπολοίπων χαρακτήρων δικλείδες. 

  

Αποστολή Έκθεσης Ελέγχου στην Ελεγχόμενη Μονάδα 

Με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας αποστέλλονται στην ελεγχόμενη μονάδα άμεσα τα 

παρακάτω: 

• Επιστολή όπου θα πρέπει να είναι σαφές ότι ζητείται από τους αρμόδιους των ελεγχόμενων 

λειτουργιών όπως προσκομίσουν μαζί με τα σχόλιά τους χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

σχετικών εισηγήσεων. 

• Την έκθεση ελέγχου (όπου θα πρέπει να αναγράφονται το νούμερο ελέγχου, το αντικείμενο 

του ελέγχου και η ελεγχόμενη περιοχή, το όνομα του ελεγκτή που διενέργησε τον έλεγχο, το 

διάστημα ελέγχου κλπ.) η οποία θα περιλαμβάνει τα ευρήματα και τις εισηγήσεις. 

• Το έντυπο που θα αναλύει τη βαρύτητα των ευρημάτων. 

 

Τόσο η ηλεκτρονική αλληλογραφία όσο και η εσωτερική αλληλογραφία είναι αποδεκτές μέθοδοι 

αποστολής της έκθεσης ελέγχου (και των σχετικών εγγράφων) στην ελεγχόμενη μονάδα. 

 

Απάντηση από Ελεγχόμενη Μονάδα 

Σε εύλογο διάστημα από την αποστολή της έκθεσης λαμβάνονται τα τελικά σχόλια των αρμοδίων 

διευθυντών της ελεγχόμενης μονάδας. Οι αρμόδιοι θα πρέπει αφού διαβάσουν προσεκτικά την 
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έκθεση ελέγχου να γράψουν τα σχόλια τους σχετικά με το κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν 

τόσο με τα ευρήματα όσο και με τις συστάσεις, ή το αν προτείνουν κάποια άλλη εναλλακτική 

λύση για την αδυναμία που έχει εντοπιστεί. 

 

Επίσης, μπορούν να προτείνουν να πραγματοποιηθεί κάποια συζήτηση με τους ελεγκτές πριν να 

αποστείλουν τα σχόλια τους εγγράφως στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Με τη σειρά τους οι ελεγχόμενοι μπορούν να στείλουν τα σχόλια τους είτε μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας είτε μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας είτε μπορούν να ζητήσουν να συλλεχθούν 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους ελεγκτές.  Όλες οι μέθοδοι είναι αποδεκτές και 

αξιόπιστες από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.  Μόλις λάβουν οι ελεγκτές τα σχόλια των 

ελεγχόμενων πρέπει να αποτυπωθούν στην τελική Έκθεση Ελέγχου. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την έκθεση ελέγχου και να την 

παραδώσει στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Οριστικοποίηση Έκθεσης Ελέγχου 

Σύμφωνα με τα σχόλια που λαμβάνονται πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές και 

οριστικοποιείται η έκθεση. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στη συνέχεια 

συντάσσει συνοδευτική επιστολή (Cover Letter), το οποίο παρέχει μια συνοπτική εικόνα της 

φύσης του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, της ελεγχόμενης περιοχής, των ευρημάτων, των 
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πιθανών δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι ελεγκτές, των πιθανών ιδιομορφιών της ελεγχόμενης 

περιοχής, υποδεικνύει τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο και τις 

σημαντικότερες και καταλληλότερες εισηγήσεις για την επίλυση τους, αναφέροντας το βαθμό 

βαρύτητας για κάθε εύρημα. 

 

Παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών: 

Με τη γνωστοποίηση της αναφοράς εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση και των διορθωτικών 

ενεργειών, συμφωνείται μεταξύ της διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου η έναρξη της 

εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών.  

 

Η έναρξη των διορθωτικών ενεργειών δεν αφορά άμεσα τον εσωτερικό ελεγκτή αφού δε θα είναι ο 

υπεύθυνος εφαρμογής τους. Εντούτοις, από την στιγμή που θα δεσμευτεί η διοίκηση για την 

εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών, ο εσωτερικός ελεγκτής την επόμενη φορά που θα 

διενεργήσει έλεγχο στο ίδιο πεδίο, θα πρέπει να ξεκινήσει τον έλεγχο από τη διαπίστωση του αν 

έχουν εφαρμοστεί και σε πιο βαθμό οι διορθωτικές ενέργειες. Η παρακολούθηση των διορθωτικών 

ενεργειών όπως και η εφαρμογή τους είναι υποχρέωση του εκάστοτε αρμόδιου διευθυντή 

διεύθυνσης και σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Πανεπιστήμιο  Πειραιώς-ΜΠΣΟΕΣ 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Άννα Μαρία Ζούνη, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2008 Σελίδα 47 
 

2.5 Μεθοδολογία Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως το ανώτατο όργανο άσκησης διοίκησης αναλαμβάνει την ευθύνη της 

αναγνώρισης, εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων που χαρακτηρίζουν την εταιρία και τις 

θυγατρικές της. Προκειμένου να το πετύχει αυτό καθορίζει συγκεκριμένη μεθοδολογία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την στρατηγική και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

της.  

 

Η διοίκηση της Εταιρίας παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την απαραίτητη για την λήψη 

αποφάσεων πληροφόρηση εγγράφως και σε χρόνο προγενέστερο των συνεδριάσεων. Οτιδήποτε 

παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε μορφή γραπτής αναφοράς θα πρέπει να επεξήγεται 

και να υποστηρίζεται κατάλληλα από την Διοίκηση.  

 

Τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της εταιρίας θα πρέπει να φέρουν ευθύνη όσον αφορά τις 

προτάσεις που διατυπώνουν και θα πρέπει να υλοποιούν τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως και να αναφέρουν τυχόν δραστηριότητες που ενέχουν περισσότερο του 

αποδεκτού από την εταιρεία κινδύνου (ρίσκου) ώστε να δύναται να αποφασίζει για ενδεχόμενη 

διορθωτική δράση το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Το περιβάλλον ελέγχου της εταιρείας ενδυναμώνει με την καλή λειτουργία του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου βάσει των υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών και 

την περιοδική επισκόπηση τους από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Πανεπιστήμιο  Πειραιώς-ΜΠΣΟΕΣ 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Άννα Μαρία Ζούνη, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2008 Σελίδα 48 
 

2.6 Συναλλακτικοί Κύκλοι-Προγράμματα Ελέγχου  

 

Η διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται πάνω σε συγκεκριμένους συναλλακτικούς 

κύκλους όπου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και την 

τυποποίηση της άσκησης των ελέγχων συντάσσονται και χρησιμοποιούνται σχετικά προγράμματα 

ελέγχου.  

Οι συναλλακτικοί κύκλοι είναι οι εξής:  

• Προσωπικού-Μισθοδοσίας  

• Προμήθειες και Λογαριασμοί Πληρωτέοι 

• Πωλήσεις και Λογαριασμοί Εισπρακτέοι 

• Διαχείριση Διαθεσίμων 

• Διαχείριση Παγίων Στοιχείων 

• Παρακολούθηση Αποθεμάτων 

  

Το πρόγραμμα ελέγχου περιγράφει λεπτομερώς τις ελεγκτικές ενέργειες που θα πρέπει να 

εκτελεσθούν έτσι ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την ελεγχόμενη περιοχή 

και να καλυφθούν οι ελεγκτικοί στόχοι που έχουν τεθεί. 

 

Το πρόγραμμα ελέγχου περιγράφει: 

• Τους στόχους της κάθε ελεγκτικής ενέργειας. 

• Τον τρόπο δειγματοληψίας. 
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• Τα εργαλεία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν. 

• Την απαραίτητη επιβεβαίωση (assurance) που θα πρέπει να ληφθεί. 

 

Με την ολοκλήρωση της κάθε ελεγκτικής εργασίας, το πρόγραμμα ελέγχου συνδέεται με τα φύλλα 

ελέγχου στα οποία πραγματοποιήθηκε η ελεγκτική εργασία. Στο πρόγραμμα ελέγχου αναφέρεται 

επίσης το όνομα του ελεγκτή που πραγματοποίησε την εργασία και την ημερομηνία που 

πραγματοποιήθηκε η εργασία. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη των προγραμμάτων ελέγχου, σε κάθε περίπτωση αφορά μέσο για την 

υποστήριξη και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι τα προγράμματα ελέγχου καλύπτουν το σύνολο των ελεγκτικών εργασιών. 

 

 Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Η συγκεκριμένη περιοχή ελέγχου καθώς και το βάθος του ελέγχου προσδιορίζονται βάση 

κριτικής επισκόπησης και αξιολόγησης των δεδομένων της εταιρείας.  

• Ενδέχεται να προκύψει ανάγκη ελέγχου κάποιας περιοχής που δεν προσδιορίζεται 

συγκεκριμένα από τα προγράμματα ελέγχου ή και αντίστροφα περιοχές που περιλαμβάνονται 

στα προγράμματα να μην είναι απαραίτητο να ελεγχθούν σε βάθος μέσω αναλυτικών ελέγχων 

αλλά να αρκεί ένας έλεγχος λογικότητας. 

 

Για την διατήρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ελέγχου, αυτά ενημερώνονται 

και προσαρμόζονται ανάλογα με όλες τις αλλαγές που προκύπτουν λόγω της αναθεώρησης των 
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διαδικασιών και της έκδοσης σχετικών εγκυκλίων, έτσι ώστε αυτά  να διατηρούνται πάντα 

επίκαιρα και ουσιαστικά. Τα προγράμματα ελέγχου επίσης τροποποιούνται και 

αναπροσαρμόζονται  στην περίπτωση που κατά την ελεγκτική εργασία εντοπίζονται αδυναμίες ή  

αλλαγές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι  νέες ανάγκες επιβεβαίωσης. 

 
Την ευθύνη για την τήρηση του αρχείου αλλά και την διαρκή παρακολούθηση εξελίξεων και 

αλλαγών και την ενημέρωση και την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου έχει η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

3.1 Γενικά  

 

Οι ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο διαθέτουν οργανωμένο τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που πηγάζουν βάσει 

της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας. Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων αναφέρεται 

στο Γενικό Διευθυντή και οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με 

υπευθυνότητα, ενδιαφέρον και ευσυνειδησία, παρέχοντας έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση στη 

Διοίκηση. 

 

 

3.2 Βασικές Αρχές 

 

Βάσει της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, κάθε εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία οφείλει 

να εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων της, όπως επίσης και των δικαιούχων 

ομολογιών (π.δ. 350/1985). Η ισότιμη μεταχείριση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπως: 

Ø Απόκτηση ιδίων μετοχών. 
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Ø Έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων για οποιαδήποτε επένδυση προτίθεται η εταιρεία να 

πραγματοποιήσει. 

Ø Μη προνομιακή μεταχείριση θεσμικών επενδυτών. 

Ø Εξασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα σημαντικών πληροφοριών, προκειμένου να μην 

αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε όσους έχουν προνομιακή πρόσβαση σε αυτές. 

Ø Υποχρέωση μη διάκρισης στη μεταχείριση μετόχων. 

 

Η παρακολούθηση των χρηματιστηριακών υποχρεώσεων και των σχέσεων της εταιρείας με το 

επενδυτικό κοινό, όπως αυτές καθορίζονται από το νόμο  3016/17.05.2002 και την απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Γενικότερα, η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι αρμόδια για 

τα ακόλουθα:  

1. Τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται στα 

άρθρα 4, 5 και 8 της απόφασης 5/2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

2. Την επικοινωνία της εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο 

φορέα του ετήσιου δελτίου, του ενημερωτικού δελτίου, των περιοδικών και ετήσιων 

καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών 

ελεγκτών. 

3. Τη δημοσίευση ανακοινώσεων και αποφάσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι επενδυτές. 
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3.3 Καθήκοντα και Κύριες Υπευθυνότητες 
 

Ο υπεύθυνος της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Μετόχων καλείται να αναλάβει επιπλέον ο ίδιος την 

ευθύνη των Εταιρικών Ανακοινώσεων, καθώς και την τήρηση του Μετοχολογίου της εταιρείας. Τα 

καθήκοντα που απαιτεί η θέση προς εκτέλεση είναι πολύπλοκα και πολυάριθμα, και μόνο ένα 

σωστά και πλήρως καταρτισμένο άτομο μπορεί να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις με επιτυχία και 

συνέπεια. 

 

Τα βασικότερα καθήκοντα που πρέπει αναλάβει ως υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι τα 

παρακάτω: 

• Πληροφόρηση του κοινού για τα γεγονότα που επέρχονται στη σφαίρα δραστηριοποίησης της 

εταιρείας και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά και την τιμή της μετοχής, όπως 

αποφάσεις για ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής δράσης της εταιρείας, αποφάσεις ή 

συμφωνίες για τη σύναψη ή λύση ουσιωδών συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών, 

καθώς και για κάθε διεθνή πρωτοβουλία, αποφάσεις για συμμετοχή σε διαδικασία 

συγχώνευσης, διάσπασης, εξαγοράς, απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών που αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό τουλάχιστον 5% εταιρείας στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό 10% η εταιρεία ή μέλη 

του Διοικητικού της Συμβουλίου ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον10%, αποφάσεις 

αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατων διευθυντικών στελεχών ή και ακόμα, 

αποφάσεις για την υποβολή δημόσιας πρότασης αγοράς. 

• Αποστολή της ανακοίνωσης στη γραμματεία του Χρηματιστηρίου μέσω του συστήματος 

ΕΡΜΗΣ. 

• Ενημέρωση αρμοδίων τμημάτων και υπηρεσιών. 
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• Τήρηση δημοσιεύσεων που απαιτούνται από το άρθρο 5 ΠΔ 85/1996, στην περίπτωση όπου η 

εταιρεία προτίθενται να συμμετάσχει είτε η ίδια, είτε ως μέλος κοινοπραξίας στην ανάληψη 

έργων ή προμηθειών ύψους άνω του 1.467 εκ. ευρώ που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 

15 του ν. 2328/95. 

• Τήρηση καταλόγου υπόχρεων προσώπων και ενημέρωση σε μηνιαία βάση.  

Υπόχρεα πρόσωπα βάσει νομοθεσίας νοούνται ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Οικονομικών 

Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο υπεύθυνος 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, οι Ορκωτοί Ελεγκτές, ο Νομικός 

Σύμβουλος, καθώς και κάθε μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 5% στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρείας και κάθε συνδεδεμένη εταιρεία, εκτός και εάν αποτελεί θεσμικό επενδυτή. 

• Υποβολή του καταλόγου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

• Προώθηση αντιγράφου του καταλόγου στη Γενική Διεύθυνση προς ενημέρωση. 

• Αποστολή ανακοίνωσης μέσω του συστήματος Ερμής στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ, 

των προθέσεων των υπόχρεων προσώπων για συναλλαγή, μια τουλάχιστον ημέρα πριν από 

την ημέρα της συναλλαγής. 

• Επικοινωνία και αποστολή στοιχείων στον εξωτερικό συνεργάτη για τη σύνταξη του ετήσιου 

δελτίου. 

• Αποστολή του ετήσιου δελτίου στο ΧΑ στην αγγλική γλώσσα. 

• Τήρηση αρχείων παρουσιάσεων σε ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή. 

• Αποστολή βάσει σχετική επιστολής, γνωστοποίησης στο Χρηματιστήριο μέσω του 

συστήματος Ερμής που αφορά στη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Πανεπιστήμιο  Πειραιώς-ΜΠΣΟΕΣ 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Άννα Μαρία Ζούνη, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2008 Σελίδα 55 
 

• Ενημέρωση των τμημάτων και υπηρεσιών όπως αυτά αναγράφονται στη σχετική διαδικασία 

για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. 

• Αποστολή περίληψης των βασικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης στο ΧΑ και Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς την ίδια ημέρα που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση. 

• Αποστολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός είκοσι 

ημερών. 

• Γνωστοποίηση των περιεχομένων του Πρακτικού, μέσω συστήματος Ερμής, στο 

Χρηματιστήριο, καθώς επίσης αποστολή του και σε έγγραφη μορφή. Ενημέρωση του 

Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για το Πρακτικό μέσω fax και εγγράφως. 

• Κοινοποίηση των περιεχομένων του Πρακτικού στα αναφερόμενα από τις διαδικασίες 

Τμήματα και Υπηρεσίες. 

• Ανακοίνωση του τρόπου διανομής των μερισμάτων με σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο 

(οικονομική, δύο ημερήσιες) και μέσω του συστήματος Ερμής. 

• Ενημέρωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως προς τον τρόπο διανομής του μερίσματος 

σε ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή. 

 

Ο υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει σχεδόν καθημερινές επαφές εντός της εταιρείας με 

την Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Marketing, τη Νομική Υπηρεσία, την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου και τη Γενική Διεύθυνση, προκειμένου να διαχέεται η πληροφόρηση έγκυρα 

και άμεσα στους εμπλεκόμενους. 
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Όσον αφορά το Δελτίο Τύπου είναι χρήσιμο να πούμε στο σημείο αυτό ότι στην περίπτωση 

αλλαγής στρατηγικής κατεύθυνσης, διακύμανσης μετοχής , ενημέρωση επενδυτικού κοινού, 

διάψευση δημοσιευμάτων και οτιδήποτε άλλο επηρεάζει την τιμή της μετοχής, συντάσσεται δελτίο 

τύπου από τη Διεύθυνση Marketing. Το συνταχθέν δελτίο ελέγχεται ως προς την τήρηση των 

νομότυπων διατυπώσεων και προωθείται στη Γενική Διεύθυνση προκειμένου να εγκριθεί και 

κατόπιν δημοσιεύεται τον Τύπο. 

 

Στην περίπτωση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, φημών ή διαρροής πληροφοριών, που ανάγονται 

στη σφαίρα δραστηριοποίησης της εταιρείας και θα μπορούσαν επίσης να μεταβάλλουν την τιμή 

της μετοχής, η Διοίκηση της εταιρείας οφείλει να προβεί είτε σε επιβεβαίωση αναφέροντας το 

στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα είτε να διαψεύσει τις φήμες είτε να αποφύγει 

οποιαδήποτε ανακοίνωση ενόψει οριστικών ανακοινώσεων. Παράβαση των ανωτέρω επισύρει 

πρόστιμο από 3.000 έως και 587.000€. 

 

Ως υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων οι αρμοδιότητες συνοψίζονται στις εξής: 

• Διοργάνωση σε ετήσια βάση συνόλου παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές με σκοπό την 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 

• Προώθηση του υλικού των παρουσιάσεων σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Τμήματα της 

εταιρείας σε ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή. 

• Παράδοση λίστας μετόχων, συνεργατών και επενδυτών στη Διεύθυνση Marketing προκειμένου 

να τους παραδοθεί πρόσκληση για τη Γενική Διεύθυνση. 
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• Συγκέντρωση των μετοχών που καταθέτουν οι μέτοχοι προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου, 

σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. 

• Καθορισμός του τρόπου και χρόνου διανομής των μερισμάτων. 

• Κατάρτιση λίστας με τα στοιχεία των δικαιούχων, τον αριθμό των μετοχών που διαθέτουν και 

το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος. 

• Τήρηση αρχείου με τους δικαιούχους μερισμάτων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων, οι 

οποίοι δεν άσκησαν εμπρόθεσμα το δικαίωμά τους. 

Ενώ, τα βασικά καθήκοντα ως υπεύθυνου Τήρησης Μετοχολογίου είναι: 

• Λήψη των κινήσεων των μετόχων σε εβδομαδιαία βάση μέσω του Διαδικτύου από την 

ιστοσελίδα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών (Κ.Α.Α.) 

• Ενημέρωση του συστήματος της εταιρείας με τις πραγματοποιηθείσες κινήσεις. 

• Εκτύπωση εις διπλούν κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων οι οποίοι διαθέτουν άνω των 

12.000 μετοχών ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί. 

• Προώθηση της εκτύπωσης στα αρχεία που τηρεί η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και 

αρχειοθέτηση για 2 χρόνια. 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των μερισμάτων από τους δικαιούχους ή τους 

πληρεξούσιους αυτών και διαγραφή από τη λίστα όσων έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους.  
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3.4 Υποχρέωση Γνωστοποίησης Υπόχρεων Προσώπων 
 

Τα υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγές επί των κινητών αξιών της εταιρείας κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, 

οφείλουν να έχουν πρωτύτερα γνωστοποιήσει τις προθέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας, καθώς και προς το χρηματιστήριο. 

 

Η υποχρέωση γνωστοποίησης αφορά συναλλαγές σε μετοχές της εταιρείας είτε σε μετοχές 

συνδεδεμένων εταιρειών και αφορούν: 

• Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών που ακολουθούν από τη λήξη της περιόδου στην οποία 

αναφέρονται οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δηλαδή 

Ø Από 31/12/ΧΧ έως 30/01/ΧΧ, 

Ø Από 31/03/ΧΧ έως 30/04/ΧΧ, 

Ø Από 30/06/ΧΧ έως 30/07/ΧΧ, 

Ø Από 30/09/ΧΧ έως 30/10/ΧΧ. 

• Ή το διάστημα μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή 

πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από τη λήξη της περιόδου στην 

οποία αναφέρονται. 

• Ανεξαρτήτου χρόνου, εφόσον κάποιος από τους ανωτέρω πρόκειται να διενεργήσει 

συναλλαγή επί αξιών της εταιρείας αλλά ταυτόχρονα είναι γνώστης οποιασδήποτε 

εμπιστευτικής πληροφορίας, την οποία απόκτησε κατά την άσκηση των καθηκόντων του  ή 

διαφορετικά. 
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Ο προτιθέμενος διενεργήσας την συναλλαγή ενημερώνει αρχικά το Διοικητικό συμβούλιο της 

εταιρείας μέσω επιστολής τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα από την προτιθέμενη ημερομηνία 

συναλλαγής και γνωστοποιείται η πρόθεση στο ΧΑ με προσωπική επιστολή. Στην περίπτωση 

εταιρικών συναλλαγών, η επιστολή προωθείται στον υπεύθυνο Εταιρικών Ανακοινώσεων.  

 

 

3.5  Γνωστοποίηση Συναλλαγών των Μετόχων Επί Κινητών Αξιών 

 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μέτοχοι το ποσοστό των οποίων φτάνει ή κατέρχεται στο 5%, 

10%, 20%, 50%, 66,7%, του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οφείλουν να ενημερώνουν την 

εταιρεία και Χρηματιστήριο, την επόμενη ημέρα απόκτησης ή εκχώρησης το ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν. Εάν ο μέτοχος δε λάβει γνώση αυθημερόν ότι η απόκτηση ή 

εκχώρηση δημιουργεί υποχρέωση γνωστοποίησης, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία και το 

χρηματιστήριο αμέσως μόλις έλαβε σχετική γνώση ή την επόμενη αυτής. 

 

Μέτοχος ο οποίος κατέχει ποσοστό τουλάχιστο 10% οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών και 

προτίθεται σε διάστημα τριών μηνών ή μικρότερο, να αποκτήσει ή να εκχωρήσει μετοχές της ίδιας 

κατηγορίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλει 

να προβεί σε πρωτύτερη γνωστοποίηση αναφορικά με την επικείμενη συναλλαγή. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να ανακοινωθούν περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών, 
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• Το χρονικό διάστημα διενέργειας των συναλλαγών αυτών, την Επιχείρηση Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή, 

• Εάν η συναλλαγή ή οι συναλλαγές του σχετίζονται με τις επενδυτικές προθέσεις άλλων 

φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν συντονισμένα με τον ίδιο τρόπο. 

 

Μέτοχος που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10%, οφείλει να ενημερώνει την 

εταιρεία και ΧΑ για κάθε μεταβολή του ποσοστού δικαιωμάτων (εκχώρηση / απόκτηση) που 

κατέχει ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. 

 

Μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, 

Γενικός Διευθυντής), οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία και το ΧΑ για κάθε μεταβολή του 

ποσοστού δικαιωμάτων του που αντιπροσωπεύει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 3% του συνόλου 

των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία. 

 

Μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, 

Γενικός Διευθυντής), ανεξαρτήτως ποσοστού οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία και το ΧΑ 

εφόσον ο όγκος συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις) του σε μια ημέρα ξεπερνά το ποσό των 

293.500€. 
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3.6 Παρακολούθηση Δημοσιευμάτων Τύπου και Ετήσιο Δελτίο 
 

Η εταιρεία προκειμένου να συγκεντρώνει τα δημοσιεύματα και πληροφορίες τα οποία 

αναφέρονται σε αυτήν, συνάπτει συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Συγκεκριμένα, συλλέγονται μέσω διαδικτύου όλα τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν σχέση με την 

εταιρεία και αφού εκτυπωθούν, προωθούνται στη Γενική Διεύθυνση με πρωτόκολλο εσωτερικής 

αλληλογραφίας όπου και ελέγχονται για την ορθότητα των πληροφοριών. 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η εταιρεία εκδίδει ετήσιο δελτίο με σκοπό την παροχή 

τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τις δραστηριότητές της, το 

οποίο φροντίζει να καθιστά προσιτό στο επενδυτικό κοινό. 

 

Το ετήσιο δελτίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:  

• Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 

και εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας. 

• Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση (σε 

περίπτωση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

• Τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριμήνου. 

• Τις ετήσιες καταστάσεις ταμειακών ροών (σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση), οι οποίες 

ετοιμάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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• Τον Πίνακα Διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με την 

καταβολή μετρητών, εφόσον η διάθεση δεν έχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώθηκε στη διάρκεια 

της χρήσης. 

• Την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου των συναλλαγών των μετοχών της 

εταιρείας, σε σχέση με την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και το γενικό 

δείκτη τιμών του ΧΑ. Θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον η τιμή κλεισίματος της μετοχής 

της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα και η αξία του συνολικού όγκου συναλλαγών, καθώς 

και ό,τι άλλο ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

Αντίτυπο του ετήσιου δελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο. 

 

Αποτελεί δε ευθύνη της κάθε Διεύθυνσης, Υπηρεσίας, Τμήματος, η διοχέτευση οποιασδήποτε 

πληροφορίας προς τον εξωτερικό συνεργάτη, η οποία αφορά τις εργασίες των και η οποία κρίνεται 

απαραίτητα για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου.  

 

 Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων φέρει την ευθύνη της δωρεάν διάθεσης του δελτίου στους 

μετόχους τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η Διεύθυνση 

Marketing είναι υπεύθυνη της επιμέλειας παραγωγής και εκτύπωσης του ετήσιου δελτίου, της 

ταυτοποίησης του περιεχομένου του δελτίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, της δωρεάν 

πρόσβασης του μετόχου στην ιστοσελίδα προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση του στο ετήσιο 

δελτίο, καθώς και της ικανοποιητικής εξαγωγής στοιχείων μέσω του διαδικτύου. 
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3.7 Απόρρητο Δημοσιευμάτων και Μέτρα Διαφύλαξης 

 

Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι για οποιαδήποτε πληροφορία, μέχρι αυτή να αποτελέσει 

αντικείμενο δημοσίευσης, οφείλεται να εξασφαλίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας της. Η 

υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών εωσότου αυτές δημοσιοποιηθούν, 

αποτελεί συμπλήρωμα της υποχρέωσης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. 

 

Τα μέτρα τα οποία δύνανται να ληφθούν για το ανωτέρω ενδεχόμενο, είναι τα ακόλουθα: 

• Περιορισμός του κύκλου των ανωτάτων στελεχών τα οποία λαμβάνουν μέρος στις σχετικές 

συναντήσεις. 

• Χρήση συμβάσεων εμπιστευτικότητας. 

• Σε κάθε συμβόλαιο να αναφέρεται σχετική μνεία τήρησης εμπιστευτικότητας. 

 

Εντούτοις υφίστανται περιπτώσεις όπου η εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον κύκλο των 

προαναφερθέντων προσώπων, όταν σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες πρόκειται να 

γνωστοποιηθούν π.χ., σε συμβούλους της εταιρείας και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που 

εμπλέκονται στη σχετική συναλλαγή ή γεγονός, σε πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία 

διαπραγματεύεται ή σκοπεύει να διαπραγματευτεί τη σύναψη εμπορικής, οικονομικής ή 

επενδυτικής συμφωνίας, ή ακόμα στους εργαζόμενους ή στους εκπρόσωπους συνδικαλιστικών 

φορέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

4.1 Η Ανάγκη για Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κυβερνώνται και 

ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη που έχουν έννομα συμφέροντα 

με την εταιρεία λαμβάνονται υπόψη και προστατεύονται τα συμφέροντά τους. 

 

Η ανάγκη μέσα από την οποία προκύπτει η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης έχει την αρχή της 

στο ότι η διοίκηση κατ’ αρχήν διαφοροποιείται από την ιδιοκτησία. Δεν είναι απαραίτητο ο 

ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης να είναι και ταυτόχρονα στο σώμα της διοίκησης. 

 

Επιπλέον, εντοπίζονται πολυμετοχικά σχήματα μέσα από τις κεφαλαιαγορές και υφίσταται έντονα 

η ανάγκη για ευνοϊκές σχέσεις εμπιστοσύνης εντός αυτών. Τέλος, η ευρύτερη μεγέθυνση των 

εταιρικών σχημάτων και η πολυπλοκότητα που εντοπίζεται στους κόλπους της κάθε οικονομικής 

μονάδας, με ταυτόχρονα έκδηλη την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων που προάγουν την κοινωνική 

ευθύνη, έδωσαν την ώθηση δημιουργίας της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  
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4.2  Στόχοι Των Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ωφέλειες 

 

Οι γενικότεροι στόχοι της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποβλέπουν στα εξής: 

ü Καλή επιχειρηματική διαχείριση 

ü Καλή σχέση με τους μετόχους 

ü Σωστή διαχείριση προσωπικού 

ü Ευνοϊκές σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες 

ü Ακέραιη  και έννομη διαχείριση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων 

ü Τήρηση του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου 

 

Οι λόγοι που καλούνται οι εταιρείες να επικεντρωθούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση σχετίζονται 

άμεσα και στενά με τις εταιρικές αποτυχίες που διαπιστώνονται κατά καιρούς και που απαιτούν να 

δοθούν απαντήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, την υπευθυνότητα των 

διοικητικών στελεχών, τις αμοιβές διοίκησης, την πιθανότητα απάτης μέσα στους κόλπους της 

εταιρείας, τη διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων, τις αναφορές οικονομικών στοιχείων, καθώς 

και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 

 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και μέσα από στατιστικές έρευνες για το κατά πόσο αξίζει 

τελικά η πρακτική εφαρμογή της Εταιρικής διακυβέρνησης, εντοπίζουμε μια σειρά από ωφέλειες 

που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις και οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν. Τα πλεονεκτήματα αυτά δύναται 

να είναι ποιοτικής φύσης, όπως η δημιουργία φιλοσοφίας διαχείρισης, βελτιστοποίηση της 

ποιότητας του πελατολογίου, δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας και επενδύσεων,  αλλά 
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παράλληλα και οικονομικής φύσης, όπως η επίτευξη χαμηλότερου κόστους κεφαλαίου, βελτίωση 

των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών, και κατά συνέπεια, αύξηση του εταιρικού 

οικονομικού αποτελέσματος. 

 

(Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης, βλ. στο παράρτημα Α΄ 

του παρόντος) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ EVEREST ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

5.1 Γενικά στοιχεία κλάδου 

 

Οι αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εστίασης εμφανίσθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους κατά 

τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Την περίοδο αυτή, η είσοδος  νέων αλυσίδων 

(ελληνικών και ξένων)και  η εφαρμογή του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising) στην ανάπτυξη 

του δικτύου καταστημάτων συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της αγοράς. Οι επιχειρήσεις  του 

κλάδου εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο των εστιατορίων  ικανοποιούν την ανάγκη του 

καταναλωτή για « γρήγορο φαγητό» κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες ασχολούνται, 

κατά κύριο λόγο, με την εκμετάλλευση εστιατορίων  και την τροφοδοσία των μονάδων των 

αλυσίδων τους. Επίσης, δραστηριοποιούνται και στην οργάνωση επιχειρήσεων με τη μέθοδο της 

δικαιόχρησης . 

 

Η ίδρυση αλυσίδων (ελληνικών και ξένων) εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στην Ελλάδα 

συνοδεύτηκε από την προσφορά ποιοτικού φαγητού με μεγάλη ποικιλία, σε σύγχρονούς χώρους 

εστίασης. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την επιτάχυνσή των ρυθμών της  σύγχρονής ζωής και 
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την παράλληλη μείωση του διαθέσιμου χρόνου, προσελκύουν πελάτες, με αποτέλεσμα την 

εδραίωση των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Η γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Αττικής και της 

Μακεδονίας στα οποία υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας. 

 

 

5.2 Γενικά χαρακτηριστικά των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης  

 

Ο ευρύτερος κλάδος της «γρήγορης εστίασης» απασχολούσε ανέκαθεν έναν μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων στη χώρα μας, πριν ακόμα εμφανισθούν οι επώνυμες αλυσίδες εστιατορίων 

γρήγορης εξυπηρέτησης. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αυτών είναι ανώνυμο, 

αποτελείται από μικρές οικογενειακής μορφής μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο 

συνοικίας. 

 

Η ανάπτυξη της γρήγορης εστίασης, που υπαγορεύθηκε από τους αντίστοιχους έντονους ρυθμούς 

ζωής, οδήγησε στη δημιουργία αλυσίδων καταστημάτων που λειτουργούν σε πανελλαδικό επίπεδο 

και δραστηριοποιούνται τόσο σε αμερικάνικου τύπου φαγητού και ποτού (burgers, fried chicken, 

milkshakes), όσο και σε ευρωπαϊκού / ελληνικού (πίτσα, σουβλάκι) όσο και ασιατικού (κινέζικο, 

γιαπωνέζικο). 
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Ειδικότερα, όσον αφορά τον κλάδο του snack, αυτόν δραστηριοποιούνται κυρίως ελληνικές 

αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης, οι οποίες  προσφέρουν μενού που περιλαμβάνουν 

παραδοσιακά πιάτα, σάντουιτς, κρουασάν, διάφορα snacks, αλλά και pizza, burger κλπ. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν αλυσίδες όπως οι : EVEREST, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ, 

STARBUCKS κλπ  

 

 

5.3 Η αγορά των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης 

Εξέλιξη Μεγέθους της Αγοράς 

 

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζεται το μέγεθός (σε αξία) της ελληνική αγοράς εστίασης , μέσω 

οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης για την περίοδο 1997-2003: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (1997-2002) 

ΕΤΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ(σε εκατ. Ευρω) 

1997 249 

1998 293 

1999 340 

2000 394 

2001 431 

2002 524 

2003 568 
Πηγή:ICAP 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων (επώνυμων) αλυσίδων 

γρήγορης εξυπηρέτησης κατέγραψε εντυπωσιακή διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο που 

παρουσιάζεται. Εικότερα, το 2002  έφτασε τα 524 εκατ. Ευρώ , σημειώνοντας ραγδαία  αύξηση 

της τάξης του 21,3%.  

 

Επισημαίνεται ότι η αξιοσημείωτη άνοδος τα τελευταία χρόνια του συνολικού κύκλου εργασιών 

των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης, που λειτουργούν στη χώρα, οφείλεται και στη 

δυναμική είσοδο νέων επιχειρήσεων στον χώρο. Τέλος, η ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη που έχει 

λάβει η οργάνωση των επιχειρήσεων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης έχει δώσει σημαντική ώθηση 

στον κλάδο. Έτσι, παρατηρείται μια ταχεία επέκταση και διεύρυνση του δικτύου των 

καταστημάτων, η οποία έχει συμβάλλει στην αύξηση των συνολικών μεγεθών της αγοράς. 

 

 

5.4 Περιγραφή του αντικειμένου εργασιών του Ομίλου Everest 

 

Η Εταιρεία « Everest Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» , με τον διακριτικό τίτλο 

«Everest Α.Ε.», λειτουργεί ως Μητρική Εταιρεία του Ομίλου EVEREST  και αποκλειστική  

κάτοχος του σήματος. 

Η EVEREST Α.Ε μέσω των συμμετοχών της διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της τα σήματα LA 

PASTERIA, OLYMPUS PLAZA, PAPAGALLINO, KUZINA και GLORIA JEAN’S, τα οποία 

αφορούν σε αλυσίδες καταστημάτων στον ευρύτερο χώρο της εστίασης. 
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Η δραστηριότητα της EVEREST Α.Ε. όσον αφορά την αλυσίδα καταστημάτων EVEREST, 

συνίσταται στην  ανάπτυξη, υποστήριξη και εκμετάλλευση της ομώνυμης αλυσίδας Snack Bar. Το 

κάθε κατάστημα της αλυσίδας αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, έχοντας συνάψει  σύμβαση 

δικαιόχρησης (franchising) με τη Μητρική Εταιρεία. Η σύμβαση συμπεριλαμβάνει κυρίως τα εξής: 

• Την παραχώρηση προς τα καταστήματα-εταιρείες άδειας χρήσεως της επωνυμίας, του 

διακριτικού τίτλου και του σήματος «EVEREST» και είσπραξη εξ αυτών δικαιωμάτων 

(Royalties) επί του κύκλου εργασιών τους. 

• Την επιλογή από την εταιρεία των προϊόντων που θα πωλούν τα καταστήματα-εταιρείες, τον 

καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής και την εξασφάλιση της τροφοδοσίας τους. 

• Την παροχή, από την εταιρεία προς τα καταστήματα-εταιρείες, τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης 

προσωπικού. 

• Τη λογιστική και διοικητική υποστήριξη. 

• Την ανάπτυξη  της δραστηριότητας των καταστημάτων-εταιρειών (τρόπος παρασκευής, 

σερβιρίσματος , οργάνωση και διακόσμηση καταστήματος , λογιστικό σύστημα, στολές 

προσωπικού κ.τ.λ.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Εταιρεία προς τα καταστήματα-

εταιρείες της αλυσίδας. 

• Το δικαίωμα της Εταιρείας να πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους προς 

εξακρίβωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω. 

 

Επίσης, μέσω της εταιρείας «EVEREST  Τροφοδοτική Α.Ε.Β.Ε», η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

στον χώρο της παραγωγής  σκευασμάτων σφολιάτας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών, 
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με τα οποία προμηθεύει τα καταστήματα-εταιρείες, καλύπτοντας  μέρος των αναγκών τους, ενώ 

χειρίζεται κεντρικά τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. 

Ουσιαστικά, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επιλογή των σημείων εγκατάστασης των 

καταστημάτων-εταιρειών, τη διαμόρφωση και διακόσμηση των χώρων, την προμήθεια του 

εξοπλισμού, την οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού, την τροφοδοσία και 

κεντρική διαχείριση των προμηθειών και γενικά ασκεί επιτελικό ρόλο στη λειτουργία, διοικητική 

υποστήριξη και ανάπτυξη της αλυσίδας. Επίσης, καθορίζει ενιαία τιμολογιακή πολιτική σε όλα τα 

καταστήματα-εταιρείες, καθιερώνει συστήματα ελέγχου ποιότητας και  διαμορφώνει την 

επικοινωνιακή και διαφημιστική πολιτική του ομίλου. 

 

Όσον αφορά τις συμμετοχές της EVEREST Α.Ε. στις συνδεδεμένες εταιρείες που 

εκμεταλλεύονται αλυσίδες καταστημάτων εστίασης, η πολιτική της εταιρείας είναι η επιδίωξη της 

επίτευξής των μέγιστων συνεργιών, τόσο στο επίπεδο ανάπτυξης δικτύου και προώθησης, όσο και 

στο επίπεδο της μείωσης των λειτουργικών εξόδων και food cost. Η EVEREST Α.Ε.  παρέχει την 

αναγκαία διοικητική υποστήριξη στον όμιλο, προκειμένου να υλοποιηθούν  αποτελεσματικά οι 

επιδιώξεις. 
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5.5 Σύντομο Ιστορικό Ομίλου Everest 

 

1965: Το πρώτο κατάστημα Everest ξεκίνα τη λειτουργία του στην οδό Τσακάλωφ στο Κολωνάκι, 

στο κέντρο της Αθήνας. 

1990: Ιδρύεται η Everest Α.Ε, με σκοπό την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της. 

1993: Η Everest αριθμεί 4 καταστήματα. 

1995: Ιδρύεται η «Everest Τροφοδοτική Α.Ε» με σκοπό όχι μόνο να συμβάλει στην ανάπτυξη του 

δικτύου της Everest, άλλα και να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων Everest. 

1997:Η Everest αριθμεί 12 καταστήματα. 

1998: 6 επιπλέον καταστήματα προστίθενται στο δίκτυο, ώστε ο αριθμός καταστημάτων να φθάνει 

τα 18. 

1999: Η εισαγωγή της Everest A.E  στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η εξαγορά της αλυσίδας ζαχαροπλαστείων Papagallino  προσθέτει 25 καταστήματα στο ήδη 

υπάρχον δίκτυο. 

Η Everst αριθμεί 29 καταστήματα. 

Τα καταστήματα του Ομίλου Everest αριθμούν τα 54. 

2000: Επιπλέον αύξηση των Ιδίων κεφαλαίων κατά 11,005 εκατομμύρια ευρώ. 

Εξαγορά του 20% της εταιρείας  ΝΕΟΦΟΥΝΤ Α.Ε. 

Εξαγορά του 20% της εταιρείας ANATRON Α.Ε. 

Η Everest ξεκινά να δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά. 

Η Everest αριθμεί 48 καταστήματα. 

Τα σημεία  πώλησης του Ομίλου Everest φθάνουν τα 101. 
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2001:Εξαγορά του 50% της εταιρείας  ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε..αλυσίδα casual εστιατορίων με ιταλικό 

φαγητό, η οποία διαχειρίζεται το  σήμα La Pasteria. 

Συνεργασία με την εταιρεία Hellas Flying Dolphins (τροφοδοσία και διαχείριση 36 σημείων). 

Επέκταση στην αγορά της Ρουμανίας. 

Η Everest αριθμεί 75 καταστήματα. 

Ο Όμιλος Everest αριθμεί 187 σημεία πώλησης. 

2002:Επέκταση της συνεργασίας με την Hellas Flying Dolphins. Τροφοδοσία και διαχείριση 98 

σημείων. 

Η αλυσίδα Everest αριθμεί μέχρι στιγμής 90 σημεία πώλησης. 

Ο Όμιλος Everest αριθμεί μέχρι στιγμής 273 σημεία πώληση. 

Η Everest Α.Ε. εξαγόρασε το 49% της Olympic Catering. 

2003:Επέκταση της συνεργασίας με την Hellas Flying Dolphins.Τροφοδοσία και διαχείριση 115 

σημείων εστίασης και πλοίων. 

Συνεργασία με την Easy/internet/cafe, έναρξη λειτουργίας σε 3 σημεία. 

Αναβάθμιση 36 κυλικείων της Olympic Catering  και μετονομασία τους σε Everest-Olympic 

Catering. 

Η αλυσίδα Everest αριθμεί 95 σημεία πώλησης. 

Ο Όμιλος Everest  αριθμεί 311 σημεία πώλησης. 

2004:Ανανέωση της συνεργασίας με την Hellas Flying Dolphins έως τις 31/12/2007. Επέκταση 

της συνεργασίας, μέσω της τροφοδοσίας και διαχείρισής των χώρων εστίασης στα νέα 

υπερσύγχρονα ταχύπλοα τύπου High Speed και Flying Cat,  που θα παραληφθούν το 2005 και 

2006  αντίστοιχα. 
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Πιστοποίηση 48 καταστημάτων Everest με το Πρότυπο ISO 9001:2000 από TUV Hellas και 14 εξ 

αυτών με το σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων τύπου HACCP, με βάση το 

πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. 

Ο Όμιλος Everest  αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών 

2005: Ο Όμιλος απαριθμεί 329 σημεία πώλησης εκ των οποίων τα 186 αφορούν σημεία Everest. 

2006: Ξεκινάει τη λειτουργία του στο Θησείο το κατάστημα KUZINA υπό την καθοδήγηση του 

ταλαντούχου chef  Άρη Τσανακλίδη, με ξεχωριστές γεύσεις για πιο απαιτητικό κοινό. 

2007: Συνεργασία με το ψυχαγωγικό πάρκο Allou Fun Park και την νέα εισαγωγή 

δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο του City Link, στο εμπορικό κέντρο Attica, με τρία 

ξεχωριστά σημεία: εστιατόριο Pasaji, καφέ Clemente και το θρυλικό Zonar’s. Την επιτυχία 

συμπληρώνει η συνεργασία με την αυστραλέζικη αλυσίδα καφέ Gloria Jean’s κατέχοντας το 

master franchise στον ελλαδικό χώρο. 

2008:Εξαγορά της EVEREST A.E. από τον Όμιλο εταιρειών Vivartia με πρόταση δημόσιας 

αγοράς με τιμή μετοχής σε 3,50 €/μτχ και σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «Αλκμήνη 

Α.Ε.». (βλ. σχετική ανακοίνωση στο Παράρτημα Β΄) 

 

Η αλυσίδα Everest αριθμεί μέχρι στιγμής 184 σημεία πώλησης. 

Ο Όμιλος Everest αριθμεί μέχρι  στιγμής 330 σημεία πώλησης και απασχολεί 3.000 εργαζόμενους. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά οι διακυμάνσεις των τιμών της μετοχής του Ομίλου της 

EVEREST A.E.  για την τελευταία πενταετία, από τον Ιούλιο του 2003 έως και το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου 30/06/2008. 
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 (πηγή ΧΑΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 
 

Νόμος 3016/ 2002/Α-110 Εταιρική διακυβέρνηση, μισθολογικά, φορολογικές 
ρυθμίσεις κ.λ.π. 

 
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις – Καθήκοντα 

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε 

εισηγμένης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρείας είναι η διαρκής επιδίωξη 

της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του 

γενικού εταιρικού συμφέροντος.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που 

αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.  

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί 

αρμοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 

συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 

σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν 

επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, που 

ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

4. Το διοικητικό συμβούλιο κατ΄ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται στην 

οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται 

στις εποπτικές αρχές.     
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Άρθρο 3 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. 

Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 

διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων 

των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. 

Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη 

εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την 

έννοια του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι 

υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη 

εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.  

2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά 

στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των 

αμοιβών της εταιρείας αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.   

 

Άρθρο 4 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να μην είναι 

μέτοχοι και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν 

πρόσωπα.  Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1.1. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με 

συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 

2190/1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.  

1.2. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, καθώς και αν έχει τις 

ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε 

συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 
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Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την 

εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις.  

1.3. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν 

επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920  

1.4. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 

 

2. Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας 

από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου 

προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο 

αναγκαίο.  

 

3. Η εταιρεία, μέσα σε είκοσι μέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., υποβάλλει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου 

αυτού. Στο πρακτικό της γενικής συνέλευσης καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους 

του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη 

εκτελεστικού.      

 

 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 6 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

1. Προκειμένου μία εταιρεία να εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της αίτησης περί εισαγωγής πρέπει να 

διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.  

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνει: 
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2.1. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη 

σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται 

τουλάχιστον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων.  

2.2. Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του 

διοικητικού συμβουλίου.  

2.3. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και στη 

συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσής τους.  

2.4. Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της 

σχέσης τους με την εταιρεία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της 

εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 

Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με 

την εταιρεία.   

2.5. Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών 

συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ή τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού 

συμβουλίου, οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή 

προμηθευτές της.  

2.6. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την 

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα 

όργανα και τους μετόχους της εταιρείας.  

 

Άρθρο 7 

Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου   

1. Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή 

των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η 

διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας, 
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στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης.  

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται 

από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.  

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Δεν 

μπορούν να οριστούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εν 

ενεργεία διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού 

εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του 

εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.  

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και 

χαρτοφυλακίου ης εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της 

εταιρείας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να 

παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε 

τρόπο το έργο τους. Η  διοίκηση της εταιρείας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς 

ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.  

 

Άρθρο 8 

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου   

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που 

αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της 

χρηματιστηριακής.  

2. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρείας με τα συμφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του.  
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3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το 

τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να 

παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.  

4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας, οποιαδήποτε 

πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και 

διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου, και εποπτείας 

που αυτές ασκούν.   

 

Απόφαση 5/204/ 2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανόνες συμπεριφοράς 

εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.Α. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  

Πρόσθετες υποχρεώσεις των εταιρειών και της διοίκησής τους 

 

Άρθρο 11 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 

Κάθε εταιρεία οφείλει να καταρτίζει επαρκή κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος θα 

ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στο αντικείμενό της, στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης, καθώς 

και στο οργανόγραμμα της εταιρείας.  

 

Άρθρο 12 

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου   

 

1. Κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη 

συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας και θα έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το διοικητικό συμβούλιο για την 

εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.  
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2. Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 

της εταιρείας, αναφέρεται σε αυτό και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία.  

3. Στις αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται επιπροσθέτως 

και οι εξής: 

3.1. Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα 

3.2. Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία 

και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που 

αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο.  

3.3. Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη 

της διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.  

3.4. Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, 

καθώς και των σχέσεων της Εταιρείας με τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων 

συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.  

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να παρέχει στα μέλη του Τμήματος όλα 

τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού 

εσωτερικού ελέγχου.  

5. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας πρέπει να περιγράφονται με 

ακρίβεια οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας με τα λοιπά τμήματα της 

Εταιρείας και οι όροι λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 
«EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (δ.τ. « EVEREST 
A.E.») ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 3,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
(σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006) 

 

Η «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (ο 

«Προτείνων») ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του την 

Παρασκευή 18 Απριλίου 2008 ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο για την Προαιρετική Δημόσια 

Πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους των κοινών ονομαστικών, μετά 

ψήφου, μετοχών (οι «Μετοχές») εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 

«EVEREST A.E.» (η «Εταιρεία») αναφορικά με την αγορά του συνόλου των Μετοχών. 

2.Από την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της 

Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται), το Πληροφοριακό Δελτίο καθώς και οι Δηλώσεις 

Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα 

καταστήματα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα. Από την ίδια 

ημερομηνία, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται επίσης στα γραφεία του Προτείνοντος, οδός 

Ζηρίδη 10, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι και της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», οδός 

Λεωφ. Κηφισίας 24Β, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι. 

3.Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») αρχίζει την Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008, ώρα 

08:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008, την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των 

Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα. 
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Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να παραλαμβάνει 

τις Δηλώσεις Αποδοχής κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο της 

Δημόσιας Πρότασης.  

4.Για την ενημέρωση τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων σχετικά με τους 

όρους της Δημόσιας Πρότασης και την Διαδικασία Αποδοχής, τα πρόσωπα προς τα οποία 

απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται στο εγκεκριμένο και δημοσιευμένο 

Πληροφοριακό Δελτίο. 

5.Η παρούσα Ανακοίνωση απευθύνεται μόνον προς τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η 

Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το ανωτέρω εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Πληροφοριακό 

Δελτίο. 
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