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Η FOROCOM προσφέρει µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο και τη 

διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων  

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα τµήµατα που συµβάλλει σηµαντικά στην 

βιωσιµότητα αλλά  στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και οργανισµών 

είναι αυτό του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit). 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και  

συµβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία και βελτιώνει τις εταιρικές  

δραστηριότητες και λειτουργίες. Υποστηρίζει τον οργανισµό στην επίτευξη των 

στόχων  

του, χρησιµοποιώντας συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση, µε σκοπό την  

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης των κινδύνων, των  

δικλείδων και των διαδικασιών διακυβέρνησης 

ο εσωτερικός έλεγχος, αποτελεί εσωτερική λειτουργία της  

οικονοµικής µονάδας, η οποία χαρακτηρίζεται για την ανεξαρτησία στον τρόπο που  

λειτουργεί, πράγµα απαραίτητο για την εκπλήρωση των στόχων της. Περιλαµβάνει 

όλα τα  

µέσα, τις µεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται, µε σκοπό τον έλεγχο 

και την  

αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

Επιπλέον, αποσκοπεί στην πρόταση βελτιώσεων και διορθωτικών µέτρων, όπου 

κρίνεται  

απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας 

στο  

σύνολό της, µέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει θεσπίσει η διοίκηση. 

Έχοντας, λοιπόν, ως βασική επιδίωξη την προώθηση της εύρυθµης και  

αποτελεσµατικής λειτουργίας της οικονοµικής µονάδας, ο εσωτερικός έλεγχος, 
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ελέγχει  

και αξιολογεί όλα εκείνα τα οργανωτικά µέτρα που χρησιµοποιούνται:  

 

• Για την εξασφάλιση της εφαρµογής και συµµόρφωσης όλων των επιµέρους  

τµηµάτων της οικονοµικής µονάδας στους στόχους και την πολιτική που έχει  

θεσπίσει η διοίκηση.  

 

• Για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας, µε τη  

διαπίστωση τυχών λαθών, σπατάλης, απάτης, οργανωτικής αδυναµίας,  

αναποτελεσµατικότητα χρήσης φυσικών και ανθρώπινων πόρων. 

  

• Για την αξιολόγηση και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των  

λογιστικών στοιχείων.  

 

• Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εσωτερικής οργάνωσης και  

των εργασιών. 

Η απουσία των κατάλληλων διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνου και Εσωτερικού 

Ελέγχου µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του λειτουργικού κινδύνου να προκαλέσει 

προβλήµατα µεταξύ τµηµάτων µίας εταιρείας καθώς και να οδηγήσει σε σπατάλη 

του διαθέσιµου προς διαχείριση πόρων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της καλής διακυβέρνησης του 

δηµόσιου τοµέα. Παρέχοντας απροκατάληπτες, αντικειµενικές αξιολογήσεις του 

βαθµού στον οποίο η διαχείριση των δηµόσιων πόρων γίνεται µε υπευθυνότητα και 

αποτελεσµατικότητα, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, οι 

Ελεγκτές βοηθούν τους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα να πετύχουν λογοδοσία 

και ακεραιότητα, να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να κερδίσουν την 

εµπιστοσύνη των πολιτών και των ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders). 

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως η 

κεντρική αρχή για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στις Κρατικές Υπηρεσίες, 

είναι η προώθηση της χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης στο Δηµόσιο Τοµέα 

µέσω της ενδυνάµωσης των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, της βελτίωσης 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης των Κρατικών 

Υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία τους.  

 

O Ρόλος της Υπηρεσίας είναι συµβουλευτικός προς τις Διευθύνσεις των Δηµοσίων 

Οργανισµών, για την εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών, έτσι ώστε η 

λειτουργία της Δηµόσιας Υπηρεσίας να γίνεται πιο παραγωγική και να είναι 
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προσανατολισµένη σε αποτελέσµατα, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση και 

εξοικονόµηση του δηµόσιου χρήµατος. 

 

Απώτερος στόχος της Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της παροχής στον πολίτη 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από το κράτος µε το χαµηλότερο οικονοµικό κόστος, 

σε περιβάλλον όπου διασφαλίζονται οι αρχές της νοµιµότητας, της χρηστής 

διοίκησης και της ορθολογικής οικονοµικής διαχείρισης. 

Επειδή η επιτυχία του δηµόσιου τοµέα µετράται πρωτίστως από την ικανότητά του 

να παρέχει υπηρεσίες αποτελεσµατικά και να υλοποιεί προγράµµατα µε δικαιοσύνη 

και ακεραιότητα, ο έλεγχος στον δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να έχει την εξουσία και 

την επάρκεια ώστε να αξιολογεί τη νοµιµότητα, την αποτελεσµατικότητα, την 

αποδοτικότητα και την οικονοµικότητα των δράσεων και της χρήσης των πόρων. 

Επιπλέον, οι Ελεγκτές πρέπει να διαφυλάσσουν τις θεµελιώδεις αξίες του δηµόσιου 

τοµέα, καθώς αυτός υπηρετεί όλους τους πολίτες. 

Ο τοµέας παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της FOROCOM προσφέρει µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των 

επιχειρησιακών κινδύνων. Χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, 

αναλύουµε τη στρατηγική κάθε εταιρείας και δηµόσιου οργανισµού καθώς και τις 

σχετικές διαδικασίες που συµβάλλουν στην επίτευξή της, ώστε να βοηθήσουµε τη 

Διοίκηση να κατανοήσει τους στρατηγικούς κινδύνους, να αναγνωρίσει τρόπους 

διαχείρισής τους και να οργανώσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου.  

Η FOROCOM διαθέτει έµπειρα και καταρτισµένη στελέχη (Πιστοποιηµένος 

Εσωτερικός Ελεγκτής εγγεγραµµένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του 

Υπουργείου Οικονοµικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005), που αναλαµβάνουν µε 

απόλυτη συνέπεια και επιτυχία τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. 

Προσφερόµενες υπηρεσίες : 

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και παρέχονται στο σύνολό τους 

ή µερικώς, εξολοκλήρου από εµάς ή σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
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εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο 

τη µεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της. 

• Οργάνωση Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε µερική ή πλήρους ανάθεση 

Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνει : 

o την καταγραφή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας 

και του πλάνου ανάπτυξης του ελέγχου 

o τον προγραµµατισµό υλοποίησης του πλάνου ελέγχου 

o τις απαιτήσεις στελέχωσης και τον προσδιορισµό των ικανοτήτων 

που απαιτούνται  

o καθορισµό των προτύπων µέτρησης της απόδοσής του τµήµατος. 

               

• Αξιολόγηση Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

Αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών του τµήµατος του εσωτερικού 

ελέγχου και της στελέχωσης του  σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση της 

απόδοσης του Τµήµατος, σε σχέση µε τους στόχους και απαιτήσεις της που 

έχει θέση η Διοίκηση. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου παρέχονται από εµάς 

στο σύνολό τους ή µερικώς ή σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας ή του οργανισµού , επιτυγχάνοντας 

τη µεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της. 
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