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ΣΥΝΟΨΗ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σηµασίας της ύπαρξης του 

εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων του στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Η συλλογή 

των πρωτογενών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου σε ένα τυχαίο 

δείγµα 100 τραπεζικών υπαλλήλων 16 ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων. Για την 

ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό στατιστικό πακέτο 

SPSS, καθώς και γραφήµατα µε τη βοήθεια του Microsoft Office Excel 2003. Τα 

ευρήµατα µας καθοδηγούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων και κατευθύνσεων για τη 

βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του κατά την 

εφαρµογή του στις ελληνικές Τράπεζες. Παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1.  
Αντικείµενο και Αναγκαιότητα Πτυχιακής Εργασίας 
 

1.1  Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί συνοπτικά η αναγκαιότητα της διπλωµατικής 

εργασίας σε σχέση µε τον εσωτερικό έλεγχο όπως υφίσταται σήµερα στον τραπεζικό 

τοµέα και θα ακολουθήσει η περιγραφή της δοµής και του περιεχοµένου της εργασίας. 

 

1.2  Αναγκαιότητα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος µε τη σηµασία που έχει σήµερα, δεν έχει καµία σχέση µε αυτή που 

είχε πριν 20 χρόνια. Οι µεταβολές στην τεχνολογία και το εποπτικό πλαίσιο, οδήγησαν τις 

∆ιοικήσεις σε εγρήγορση για τη διαχείριση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, µε τη δηµιουργία 

µονάδων, όπως Risk Management, Compliance & Controllers και την αποκοπή 

δραστηριοτήτων από τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος παλαιότερα, έστω και µε χρονική 

υστέρηση παρείχε πληροφορίες για µεγαλύτερες οντότητες. Τώρα πια, δεν επαναπαύεται 

Εσωτερικός Ελεγκτής, αλλά ελέγχει όλες τις επί µέρους µονάδες (Πάσχας, 2006).  

 

Το γεγονός από την άλλη πλευρά ότι ο εσωτερικός έλεγχος εξαπλώνεται σε όλες τις 

επιµέρους µονάδες ενός οργανισµού, έχει ως απότοκο την αναγκαιότητα αναβάθµισης και 

περαιτέρω εξειδίκευσής του, αλλά και των συστηµάτων του και δη στον τραπεζικό τοµέα, 

έναν τοµέα που διέπεται από αυξηµένους και πολλαπλούς κινδύνους. 

 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµασίας ύπαρξης του 

εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων του, η αναλυτική παρουσίασή τους όπως αυτά 

αποτυπώνονται στη συνείδηση των εργαζοµένων στις Τράπεζες και όπως αυτά βιώνονται 

από τους ίδιους, στην προσπάθεια µιας πιο αντικειµενικής σκοπιάς, ώστε να συναχθούν 

κάποια  συµπεράσµατα και να προκύψουν πιθανές βελτιώσεις και προτάσεις όσον αφορά 

τον εσωτερικό έλεγχο. Κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, καθώς η υιοθέτηση και ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών και κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου αποτελεί τη 

σηµαντικότερη θωράκιση των ∆ιοικήσεων των Τραπεζών απέναντι στις απειλές και εν 

γένει τις βλαπτικές και επιζήµιες προς τα τραπεζικά ιδρύµατα ενέργειες. 
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1.3 ∆ιάρθρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελείται συνολικά από επτά θεµατικές ενότητες µέσα 

από τις οποίες επιχειρείται µια βαθιά εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου 

και των συστηµάτων του τόσο γενικά, όσο και στην πρακτική εφαρµογή του στις 

Τράπεζες του ελλαδικού χώρου, µε έµφαση στη σηµασία που έχει για την τελική 

προσθήκη αξίας στις Τράπεζες και τη λειτουργία της, τόσο προς όφελος του πελάτη, όσο 

και προς όφελος του υπαλλήλου. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή  της εργασίας όπου παρουσιάζεται η 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων του όπως αυτή 

διαµορφώνεται µέσα από την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου στην ιστορία, καθιστώντας 

έτσι αναγκαία τη συγγραφή της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας, ενώ αµέσως µετά 

αναλύεται η δοµή και το περιεχόµενό της. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια ανάλυσης σε βάθος της έννοιας τόσο του 

εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων του, όσο και του εσωτερικού ελεγκτή. Μάλιστα, 

προκειµένου να καταστεί η εννοιολογική οριοθέτηση του εσωτερικού ελεγκτή 

περισσότερο κατανοητή, επιχειρήθηκε η διάκρισή του από την έννοια του εξωτερικού 

ελεγκτή. Αµέσως µετά έγινε ιστορική αναδροµή του εσωτερικού ελέγχου και 

ακολούθησαν αναφορές των νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που τον πλαισιώνουν. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου  περιγράφονται οι διακρίσεις του εσωτερικού ελέγχου, 

αναλόγως την έκταση, την αποστολή, τη διάρκεια και το πρόσωπο του εσωτερικού 

ελεγκτή και οι βασικές αρµοδιότητές του, ενώ στο τέλος εξαίρεται η αναγκαιότητά του 

µέσα στις επιχειρήσεις. 

 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες έρευνες που 

σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο και θεωρήθηκε ότι είναι δυνατόν να συνεισφέρουν 

στην εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων. Αναφέρεται ο ερευνητής – µελετητής της κάθε 

έρευνας, περιγράφεται το θέµα που πραγµατεύεται, αναγράφεται η µεθοδολογία που έχει 

ακολουθηθεί και τέλος αναγράφονται τα συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει η κάθε 

έρευνα. 

 



 12 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τραπεζικό κλάδο και στη σχέση του µε τον 

εσωτερικό έλεγχο. Αναφέρονται κάποια στοιχεία για τις εµπορικές τράπεζες και τον 

ανταγωνισµό που επικρατεί στον κλάδο αυτό στον ελλαδικό χώρο και για την 

αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου σε αυτές για τη 

διατήρηση και επαύξηση της αξίας τους. Έπειτα, αποδίδεται η θέση του εσωτερικού 

ελέγχου στο οργανόγραµµα των Τραπεζών, περιγράφεται ο ρόλος του επικεφαλής του 

εσωτερικού ελέγχου, του Γενικού Επιθεωρητή, αλλά και η ύπαρξη ξεχωριστής ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού ελέγχου, µε έµφαση στο σκοπό της. Στη συνέχεια αναλύεται η λειτουργία της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο νόµο και θα αναφέρονται µε 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου και συστηµάτων ελέγχου, 

όπως εφαρµόζονται στα τραπεζικά ιδρύµατα. 

 

Στη συνέχεια, στο πέµπτο κεφάλαιο αρχικά προσδιορίζεται ο πληθυσµός που αποτελεί το 

“target group” της έρευνας και το δείγµα, το υποσύνολο δηλαδή του πληθυσµού που 

χρειάστηκε για τους ερευνητικούς σκοπούς και την εξαγωγή των συµπερασµάτων της 

εργασίας. Αµέσως µετά περιγράφεται η τεχνική δειγµατοληψίας που επιλέχθηκε, για να 

ακολουθήσει η περιγραφή των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου που απεστάλη στο 

δείγµα. Τελευταία στο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της µεθοδολογίας για τη στατιστική 

ανάλυση του ερωτηµατολογίου. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων, όπως αυτά 

προέκυψαν από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που επεστράφησαν, µετά από 

στατιστική ανάλυση µε το λογισµικό πακέτο SPSS και τη γραφική απεικόνισή τους σε 

ράβδους, στήλες και πίτες, µε τη βοήθεια του EXCEL.  

 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της διπλωµατικής, γίνονται κάποιες 

επισηµάνσεις – βελτιώσεις όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων του 

ερωτηµατολογίου και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τη βελτίωση του 

εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη του ελέγχου και καταγράφεται η 

προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης του εσωτερικού ελέγχου, του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού ελεγκτή και γίνεται διάκριση του εσωτερικού 

ελεγκτή από εκείνη του εξωτερικού, για την καλύτερη οριοθέτηση της έννοιας του 

πρώτου. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του νοµικού πλαισίου του ελέγχου και 

ειδικότερα του εσωτερικού ελέγχου. Απαραίτητο κρίθηκε να  περιγραφούν οι διακρίσεις 

αναλόγως την έκταση, την αποστολή, τη διάρκεια και το πρόσωπο του εσωτερικού 

ελεγκτή και οι βασικές αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου και τέλος εξαίρεται η 

αναγκαιότητά του µέσα στις επιχειρήσεις. 

2.2 Ιστορική Αναδροµή  

Ο έλεγχος, αναπτύχθηκε µόνο τα τελευταία χρόνια, παρ’ όλο που η ανάγκη του 

εκδηλώθηκε πολλά χρόνια νωρίτερα. Πάντα ήταν συνδεδεµένος µε τις λογιστικές πράξεις 

των ανθρώπων σε όλες τις εποχές τις ιστορίας. Από ιστορικά στοιχεία που βρέθηκαν, ο 

έλεγχος πρωτοεµφανίστηκε µε την ανταλλαγή των αγαθών µεταξύ των ανθρώπων σε 

προϊστορικούς χρόνους. Την εποχή αυτή η ανάγκη της απεικόνισης των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων που δηµιούργησε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η αξιοπιστία των 

στοιχείων στις συναλλαγές αυτές, κατέστησε αναγκαία την εµφάνιση της πρώτης 

λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα επεσήµανε και την ανάγκη του ελέγχου µεταξύ των 

συναλλασσόµενων πρωτόγονων κοινωνιών. 

 
Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθηµερινών οικονοµικών συναλλαγών της 

διαφάνειας στη διαχείριση των ∆ηµόσιων Χρηµάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην αρχική 

θεσµοθέτηση του ελέγχου σχετικές γραπτές µαρτυρίες για την  ύπαρξη εµπορικών νόµων 

και λογιστικών εκθέσεων συναντάµε από το 3000 π.Χ. στους Νινευίτες της αρχαίας 

Βαβυλώνας. Στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ  φορολογούσαν κυρίως τις συγκοµιδές των 

σιτηρών, και για το λόγo αυτό θεσπίστηκε το αξίωµα των «Επιστατών» για τα σιτηρά. 

Στην αρχαία Αθήνα περίπου το 300 π.Χ. είχε δηµιουργηθεί το συνέδριο των «Λογιστών» 

ως θεσµός για την επιχείρηση των οικονοµικών για την πόλη - κράτος. Ακόµα υπήρχαν οι 
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«Εύθυνοι», οι οποίοι µαζί µε τους λογιστές ήλεγχαν τους λογαριασµούς «∆ιαχειρίσεως» 

των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δηµόσια αξιώµατα. Επίσης ήλεγχαν τα δηµόσια 

δάνεια που έδιναν οι τραπεζίτες προς τις πόλεις χωρίς τόκο (Φλιτούρης, 2007). 

 
Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάµε τους «Εξεταστάς», τους «Απόλογους», οι 

οποίοι ήταν επιφορτισµένοι µε διάφορες ελεγκτικές αρµοδιότητες. Αργότερα στην αρχαία 

Ρώµη, υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιµητές», οι «Ταµίες» οι οποίοι ήταν 

υποχρεωµένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στη Σύγκλητο για τη διαχείριση του ∆ηµοσίου 

Χρήµατος (Καζαντζής, 2006).  

 
Στα τέλη του Μεσαίωνα, στην Ιταλία σηµειώνεται η αναγέννηση της Λογιστικής και η 

πόλη της Πίζας έχει τον επίσηµο ελεγκτή της. Την ίδια περίπου εποχή στο Αγγλικό 

Θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί κατάλογοι εις τριπλούν για αντιπαραβολή.           

Το 1581 δηµιουργήθηκε στη Βενετία η πρώτη επίσηµη «Ένωση Επαγγελµατιών 

Ελεγκτών» και είχε τον τίτλο “Coliegio dei Raxonati” (Τσακλάγκανος, 1997).  

 
Στη Γαλλία τον 17ο αιώνα εφαρµόστηκαν µεθοδικά συστήµατα λογιστικών ελέγχων, 

ακόµα είχε ιδρυθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και η επαλήθευση των λογαριασµών είχε 

ανατεθεί στο διακεκριµένο µαθηµατικό Bareme. 

 
Οι οικονοµικές κρίσεις των ετών 1825 και 1836, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και η 

ενίσχυση της βιοµηχανίας συντέλεσαν στη διάδοση των λογιστικών ελέγχων στη Μ. 

Βρετανία και στη συστηµατοποίηση τους. Έτσι η πατρίδα της σύγχρονης Ελεγκτικής 

θεωρείται η Αγγλία (∆ήµου, 2000). 

 

O εσωτερικός έλεγχος είναι πλέον ένα ανεπτυγµένο επάγγελµα. ∆έκα χρόνια πριν, κάποιος 

που θα προσλαµβανόταν σε κάποια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, θα αντιµετώπιζε µια 

αγνώριστη κατάσταση όσον αφορά τον ελεγκτικό ρόλο, τις παρεχόµενες υπηρεσίες και 

την προσέγγιση. 

 

 Παρακολουθώντας  µάλιστα την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς ότι πριν 

το 1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) επρόκειτο 

κυρίως για µια λειτουργία γραφείου, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της τήρησης αρχείων 

γινόταν χειρωνακτικά και οι εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν µόνο για να ελέγχουν τα 
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λογιστικά δεδοµένα µετά την ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση λαθών. Μάλιστα, οι 

σιδηροδροµικές εταιρίες λέγεται ότι αποτέλεσαν τους πρώτους σύγχρονους εργοδότες των 

εσωτερικών ελεγκτών. Το καθήκον των τελευταίων ήταν να επισκέπτονται τους 

πράκτορες των εισιτηρίων των σιδηροδρόµων και να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις 

είχαν απεικονισθεί λογιστικά. Η παλαιά ιδέα του εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται µε την 

έννοια της ασφάλειας και της «αστυνόµευσης». Πρωταρχικός στόχος ήταν η αποκάλυψη 

της απάτης (Pickett, 2003). 

 

Φυσικά, ο εσωτερικός έλεγχος προχώρησε µέσα από έναν αριθµό σταδίων προς την 

ανάπτυξή του, λόγω της έντασης της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών, 

αλλά και της αύξησης των διοικητικών προβληµάτων, που ανάγκασε τις ∆ιοικήσεις να 

εισάγουν τον εσωτερικό έλεγχο σε πολλούς και νευραλγικούς τοµείς (όχι µόνο 

χρηµατοοικονοµικούς) της επιχείρησης και έτσι να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι της. 

Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να παραθέσουµε κάποια βασικά στάδια που πέρασε ο 

εσωτερικός έλεγχος για να φθάσει στην τελική, σηµερινή, πολύπλευρη µορφή του. 

 

Η ελεγκτική λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε ως µέρος µιας διαδικασίας επιστασίας, ήταν 

µια βοηθητική, υποστηρικτική λειτουργία. Αργότερα, το 1941 µε την καθιέρωση του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA) και των 

επαγγελµατικών προτύπων, δόθηκε έµφαση σε αυτήν και πήρε τη µορφή υπηρεσίας της 

∆ιοίκησης των οργανισµών, µέχρι που πρόσφατα κατέληξε να θεωρείται «υπηρεσία στον 

οργανισµό», του οποίου µέρος αναπόσπαστο αποτελεί η ∆ιοίκηση. Παράλληλα µε τις 

εξελίξεις αυτές, πιο δραστικό ρόλο ανέλαβε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Ελεγκτική 

Επιτροπή (Audit Committee), καθώς και οι εξωτερικοί ελεγκτές, συµβάλλοντας στην 

αναβάθµιση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή. Παρατηρείται τέλος, µια αλλαγή οπτικής 

των εσωτερικών ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν πια και 

συµβουλευτικές. Από τη µια πλευρά λοιπόν απέκτησε πλήρη µορφή και εµπλουτίστηκε µε 

επιπλέον δραστηριότητες και καθήκοντα, από την άλλη όµως είχε ως αποτέλεσµα να 

απαιτείται αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους ελεγχόµενους (Morgan, 1979). 

 

Σήµερα, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλους τους τοµείς µιας επιχείρησης και 

συνεισφέρει τόσο στη ∆ιοίκηση, στην οποία συµµετέχει µέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

στην οποία ενεργό ρόλο κατέχει ο επικεφαλής συνήθως της υπηρεσίας εσωτερικού 
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ελέγχου, όσο και στο προσωπικό της επιχείρησης, προσπαθώντας συχνά να συµβιβάσει 

και να εξισορροπήσει αυτή τη διττή του φύση. 

2.3 Εννοιολογική Οριοθέτηση  

2.3.1 Γενικά 
Στην προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η έννοια του εσωτερικού ελέγχου, κρίνεται 

απαραίτητο να προηγηθεί η διάκριση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου από την έννοια 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Κατόπιν και κατ’ ανάλογο τρόπο, αντιπαραβάλλεται 

η έννοια του εσωτερικού από εκείνη του εξωτερικού ελεγκτή, ώστε να γίνει περισσότερο 

ευκρινής η έννοια του ελεγκτή που εργάζεται εντός των ορίων µιας επιχείρησης, όντας 

εργαζόµενος σε αυτήν. 

2.3.2 Εσωτερικός Έλεγχος και Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
Σύµφωνα µε την Επαγγελµατική Ένωση των Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαµβάνει τις δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται από τη 

διοίκηση για να σχεδιαστεί, οργανωθεί και κατευθυνθεί η απόδοση ικανοποιητικών 

ενεργειών, που σκοπό έχουν να παρέχουν επαρκή ασφάλεια ότι θα επιτευχθούν οι σκοποί 

της: α) επίτευξης συγκεκριµένων στόχων, β) οικονοµικής και επαρκούς χρησιµοποίησης 

των πόρων της, γ) προστασίας των περιουσιακών της στοιχείων, δ) αξιοπιστίας και 

ακεραιότητας των πληροφοριών, ε) συµµόρφωσης µε πολιτικές, προγράµµατα, 

διαδικασίες, νόµους και κανονισµούς (Παπαστάθης, 2003). 

 

Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µέρος του µοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, 

από την άποψη ότι συνεισφέρει στη διαδικασία διακυβέρνησης ενός οργανισµού 

αξιολογώντας και βελτιώνοντας: 1) τη διαδικασία µε την οποία καθιερώνονται και 

γίνονται γνωστοί οι στόχοι και οι αξίες του, 2) ελέγχεται η επίτευξη των στόχων, 3) 

διασφαλίζεται η λογοδοσία και 4) προστατεύονται οι αξίες (Picket, 2003). 

 

Εννοιολογικά σήµερα η υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως µια ανεξάρτητη, 

αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική υπηρεσία, καλά σχεδιασµένη και 

οργανωµένη, η οποία, µέσω των τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων της, αξιολογεί 

την επάρκεια της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία αυτή 

προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού, µε σκοπό την 

αποτελεσµατική εκτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, τον περιορισµό ή 
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την εξάλειψη του, τον οποίο βέβαια η διοίκηση της επιχείρησης αναλαµβάνει να 

διαχειριστεί για την επίτευξη των στρατηγικών και τακτικών επιχειρησιακών της στόχων 

(Παπαστάθης, 2003). 

 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών και 

διαδικασιών, ένα σύστηµα ελέγχων που εγκαθιδρύει η ∆ιοίκηση και αποσκοπεί στην 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης (Cheung, 1997). Είναι δηλαδή όλα τα µέτρα 

και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στην επιχείρηση για την αποφυγή καταδολιεύσεων 

των εργαζοµένων σε αυτήν, αλλά και όλα τα µέτρα και οι διαδικασίες που καλύπτουν ένα 

πολυσύνθετο εύρος δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης, όπως για παράδειγµα το 

πρόγραµµα προετοιµασίας, επαλήθευσης και κατανοµής των διαφόρων µορφών επίβλεψης 

πάνω στις τρέχουσες αναφορές και αναλύσεις, που επιτρέπουν στα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη να διατηρούν τον έλεγχο στις διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης 

(Τσακλάγκανος, 1997). Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου είναι µια σηµαντική εργασία 

και προηγούνται των ελέγχων, ενώ παράλληλα αποτελούν τον κύριο άξονα 

αποτελεσµατικής εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. Βασική προϋπόθεση για την 

κατάρτισή τους όµως, είναι η ύπαρξη καταγεγραµµένων διαδικασιών στην επιχείρηση, 

διότι κάθε πρόγραµµα ελέγχου ακολουθεί βήµα προς βήµα τη ροή των εργασιών µε λογική 

σειρά, ενώ µετά το πέρας των ελέγχων, αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τους 

ελεγκτές µε την εισαγωγή νέων δεδοµένων που προκύπτουν, κωδικοποιούνται και τέλος 

αν καταρτίζονται για πρώτη φορά, αρχειοθετούνται (Παπαστάθης, 2003). Τελικά, το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, προσοµοιάζει µε το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου, αφού 

διακλαδίζεται και απλώνεται στον οργανισµό και µεταφέρει εντολές και αντιδράσεις από 

και προς τη ∆ιοίκηση (Cook et al, 1976). 

. 

2.3.3 Εσωτερικός Ελεγκτής 
Εσωτερικοί ελεγκτές είναι τα στελέχη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού που είναι 

επιφορτισµένα µε την κατάστρωση, τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια της όλης 

ελεγκτικής διαδικασίας. 

 

 Για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών των εσωτερικών ελεγκτών, πρέπει να 

γνωρίζει κάποιος την υπαλληλική σχέση που διέπει τον εργασιακό συσχετισµό ανάµεσα σε 

αυτούς και στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται. (Τσακλάγκανος, 1997). Για την 
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αποτελεσµατική διενέργεια των ελέγχων οι εσωτερικοί ελεγκτές ή αλλιώς επιθεωρητές, 

πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχόµενων. Για το λόγο αυτό οργανωτικά 

το τµήµα των εσωτερικών ελεγκτών συνήθως υπάγεται, απευθείας στη ∆ιοίκηση της 

επιχείρησης ή στην Επιτροπή Ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

 

Οι αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και 

είναι δυνατόν να περιορίζονται σε ελέγχους τηρήσεως των εσωτερικών οδηγιών ή 

κανονισµών ή να εκτείνονται σε λειτουργικούς και διαχειριστικούς ελέγχους διαφόρων 

τµηµάτων της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν στη διοίκηση αξιόλογες 

πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία 

της. Ο εσωτερικός ελεγκτής, επιθεωρώντας το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογεί 

τόσο τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό του συστήµατος όσο και την αποτελεσµατική 

λειτουργία του. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει διαρκή ετοιµότητα και ευαισθησία 

για την κάλυψη γεγονότων µέσα στην επιχείρηση που χρειάζονται να αναφερθούν στα 

ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια (Παπαστάθης, 2003). 

 

Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις σύγχρονες οικονοµικές µονάδες και κρατικούς 

οργανισµούς γίνεται όλο και σπουδαιότερος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις 

περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες έχουν συσταθεί Ινστιτούτα Εσωτερικών Ελεγκτών, 

τα οποία προωθούν και προάγουν τα θέµατα του εσωτερικού ελέγχου σε νέους τοµείς της 

επιχειρηµατικής δράσης (Παπαστάθης, 2003). 

 

Βασικά εργαλεία των εσωτερικών ελεγκτών είναι (Τριανταφυλλίδης, 2006): 

Α) Τα ∆ιεθνή Πρότυπα (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). 

Σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο τα πλέον έγκυρα και γενικής αποδοχής ελεγκτικά 

πρότυπα που καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου εµπεριέχονται στα εκδοθέντα από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών «Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου». Σύµφωνα 

µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (δικτυακός τόπος hiia.gr, 2009) , ο 

σκοπός των προτύπων είναι να:  

i) Περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του Εσωτερικού 

Ελέγχου,  
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ii)   Αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 

προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου,  

iii)  Αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου,  

iv) Προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η πεποίθηση της ∆ιοίκησης ότι τα Πρότυπα 

δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού και 

χρόνου, η µη συµµόρφωση µε το Πρότυπο 1300 (πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης και 

βελτίωσης) σε πολλές επιχειρήσεις διεθνώς, αποτελούν εµπόδιο για την αποτελεσµατική 

εργασία του εσωτερικού ελεγκτή (Burnaby et al, 2009). 

B) O Κώδικας ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).  

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) 

εξειδικεύει τους κανόνες συµπεριφοράς τους, ως προσώπων και επαγγελµατιών, όσον 

αφορά την Ακεραιότητα, Αντικειµενικότητα και Εµπιστευτικότητα που πρέπει να 

επιδεικνύουν (Πάσχας και συν., 2006). 

Ενδεικτικό παράδειγµα της χρησιµότητας του Κώδικα είναι η κατοχύρωση σε αυτόν από 

το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, της ανεξαρτησίας, που θεωρείται η σφραγίδα του 

ελεγκτικού επαγγέλµατος, κατοχυρώνεται όµως και από άλλους οργανισµούς, καθώς 

έχουν αναγνωρίσει τη σηµαντικότητά της, τόσο από επαγγελµατική, όσο και από ηθική 

άποψη και την έχουν κωδικοποιήσει και αυτοί σε κώδικες επαγγελµατικής ηθικής 

(Vanasco, 1994) 

Γ) Η Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Την κύρια υπευθυνότητα για την επαγγελµατική επάρκεια και πιστοποίηση, έχουν τόσο η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου όσο και κάθε ένας εσωτερικός ελεγκτής, κάτι που ορίζεται 

και από τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) 

(Πάσχας και συν., 2006). 

∆) Η συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευσή τους. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την τεχνική τους επάρκεια µέσω συνεχούς 

εκπαίδευσης και έχουν την προσωπική ευθύνη για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους 

προκειµένου να διατηρήσουν την επαγγελµατική τους επάρκεια. Πρέπει να ενηµερώνονται 

για τις βελτιώσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις σε πρότυπα, στις διαδικασίες και στις 

τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου. Η συνεχής εκπαίδευση µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 

ιδιότητάς του ως µέλους και της συµµετοχής του σε επαγγελµατικούς συλλόγους, καθώς 

και µέσω της παρακολούθησης συνεδρίων, σεµιναρίων, µαθηµάτων ανώτερης 
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εκπαίδευσης καθώς και µέσω εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συµµετοχή 

σε ερευνητικά προγράµµατα (Παπαστάθης, 2003). 

 

Η Πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών και ειδικότερα η βασική το CIA (Certified 

Internal Auditor) , αλλά και άλλες εξειδικευµένες πιστοποιήσεις, όπως το CFSA (Certified 

Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self Assessment), CGAP 

(Certified Government Auditing Professional), αποτελεί µια διαδικασία όπου µετά από 

διεθνείς εξετάσεις οι επαγγελµατίες Εσωτερικοί Ελεγκτές που πληρούν παράλληλα και 

σειρά από συγκεκριµένες προϋποθέσεις, πέραν της επιτυχίας στις εξετάσεις, πιστοποιούν 

µε διεθνή standards το επίπεδο των δεξιοτήτων τους (Πάσχας και συν., 2006). Για τη 

διατήρησή της όµως, απαραίτητη είναι η συνεχής εκπαίδευση µε πρωτοβουλία των ιδίων, 

όπως προαναφέρθηκε. 

 

2.4 Εσωτερικοί Ελεγκτές και ∆ιάκρισή τους από τους Εξωτερικούς 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές έχουν κοινά στοιχεία, όπως το ενδιαφέρον για την 

αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών οικονοµικών λειτουργιών, το γεγονός ότι υπόκεινται 

σε κώδικες ηθικής, ότι οφείλουν να συγκεντρώνουν κάποια τυπικά προσόντα και  γνώση 

για την επιχείρηση και τα στρατηγικά ρίσκα που αντιµετωπίζει. Ωστόσο, οφείλουµε στο 

σηµείο αυτό να διακρίνουµε τους εσωτερικούς από τους εξωτερικούς ελεγκτές και να 

απαριθµήσουµε τις ουσιώδεις διαφορές τους: 

1) ∆ιαφορετική προσέγγιση:  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται τόσο µε οικονοµικές, όσο και µε µη οικονοµικές 

διαδικασίες και στρατηγικές της επιχείρησης, αποσκοπώντας στο να βοηθήσουν την 

επιχείρηση να πετύχει το σκοπό της αποτελεσµατικά και µε µια περισσότερο 

πειθαρχηµένη προσέγγιση. Τελικά, κατόπιν συνεχούς έρευνας και εκτίµησης των 

ανωτέρω, εστιάζουν στα µελλοντικά γεγονότα που σχετίζονται µε την επιχείρηση, σε 

αντίθεση και διάκριση από τους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι ελέγχουν αν η οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου παρουσιάζεται µε 

δίκαιο, ορθό και ακριβή τρόπο, σύµφωνα και µε τις «γενικές παραδεκτές λογιστικές 

αρχές» και η δράση τους παρουσιάζει ιστορική υφή, µε κάποιες ίσως προτάσεις βελτίωσης 

στο µέλλον. 

2) Οργανωτική δοµή:  
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιπροσωπεύουν ένα εσωτερικό τµήµα του οργανισµού, σε 

αντίθεση µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, το οποίο µάλιστα λογοδοτεί πλέον, µόνο στην 

«ελεγκτική επιτροπή», γεγονός που ενδυναµώνει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητά 

τους. 

3) Εθελοντική έναντι υποχρεωτικής: 

Η συγκρότηση τµήµατος εσωτερικών ελεγκτών δεν είναι υποχρεωτική σε γενικές γραµµές, 

εκτός από ορισµένες περιπτώσεις και σύµφωνα µε πρόσφατη νοµοθεσία (για τις εταιρίες 

που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο), ενώ ο εξωτερικός έλεγχος απαιτείται σύµφωνα 

µε το νόµο για τις περισσότερες εταιρίες, ειδικά για εκείνες που είναι εγγεγραµµένες στο 

εµπορικό επιµελητήριο. 

4) Γνώση και προσόντα: 

Ο εργοδότης έχει την ευχέρεια κρίσης για τις απαιτούµενες γνώσεις και προσόντα που 

χρειάζεται να έχει ένας εσωτερικός ελεγκτής στην επιχείρησή του (έτσι αυτοί µπορεί να 

είναι από λογιστές, έως και µηχανικοί). Συνήθως µάλιστα, αυτοί προέρχονται µέσα από τα 

«γρανάζια» της επιχείρησης, όντες γνώστες των λειτουργιών της ή κάποιων από αυτές ήδη 

σε κάποιο βαθµό, ενώ προσφάτως όλο και περισσότεροι είναι πιο καταρτισµένοι ως προς 

τη γνώση για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, αρκετοί επίσης είναι πιστοποιηµένοι 

και σε αυτό συνέβαλε ο αυξανόµενος ανταγωνισµός και επαγγελµατισµός στον τοµέα. 

Τέλος, λόγω χρόνιας συνήθως παραµονής τους στο τµήµα, αποκτούν στέρεα και 

εκτεταµένη γνώση και εµπειρία. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικοί ελεγκτές, πρέπει να 

προέρχονται από το σώµα ορκωτών ελεγκτών, κάτι που καθορίζεται νοµοθετικά και 

προβαίνουν σε έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης µία ή δύο φορές το 

χρόνο, µε αποτέλεσµα την όχι και τόσο εκτεταµένη γνώση των λειτουργιών της εν σχέση 

µε αυτήν των εσωτερικών. 

 

Σήµερα, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος πρέπει να συνεργάζονται και να 

χρησιµοποιούν οι εσωτερικοί τις γνώσεις των εξωτερικών ελεγκτών και το αντίστροφο,  

καθώς έτσι η επιχείρηση θα  µπορούσε να καταστεί πιο αποδοτική και αποτελεσµατική 

µακροπρόθεσµα. 

2.5 Νοµικό Πλαίσιο  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών του εσωτερικού 

ελέγχου από τις οικονοµικές µονάδες όλων των τοµέων της οικονοµίας. Ο εσωτερικός 
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έλεγχος σήµερα δεν είναι πλέον µια δραστηριότητα εξαρτηµένη από την προσωπικότητα 

του ελεγκτή, παρόλο που ο ρόλος αυτού είναι σηµαντικός για τη λειτουργία και την 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

 

Στην Ελλάδα, ο νόµος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωµένου σώµατος 

Ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 µε το Ν.∆. 3329/1955, οπότε 

και ιδρύθηκε το «Σώµα Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ). (Τσακλάγκανος, 1997) 

 

Στη χώρα µας τα καθ’ ύλη αρµόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς & ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών) απαιτούν από 

τις επιχειρήσεις που επιθυµούν την εισαγωγή των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. Πιο συγκεκριµένα η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς µε τις αποφάσεις (Απόφαση 5/204/14.11.2000 ΦΕΚ 1487/Β/16.12.2000, 

ΦΕΚ 110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό 

τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

 Με το Π.∆./ΤΕ 2577/9.3.2006 της Τράπεζα της Ελλάδος (Koutoupis et al., 2009)  

προσαρµόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των 

πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τόσο σε επίπεδο ιδρύµατος όσο και σε 

επίπεδο οµίλου. Ωστόσο έγγραφα και αποφάσεις όπως οι παρακάτω ενδεικτικά, 

τροποποιούν ή συµπληρώνουν το ως άνω Π.∆. (δικτυακός τόπος bankofgreece, 2009): 

1) Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006: «Συµπλήρωση της Π9/ΤΕ 2577/2006, σχετικά µε 

το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και 

σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων»  

 

2) Απόφαση ΕΤΠΘ 242/6/4.5.2007: «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 4 της Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006, µε το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης 

της οργανωτικής δοµής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά µε την πρόληψη 

της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση των 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» 
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3) Απόφαση ΕΤΠΘ 257/4/22.2.2008: «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 4 της Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006, όπως ισχύει»  

 
 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, µε την Π∆/ΤΕ 2438/6.8.1998, κάνει λόγο για την ανεξαρτησία 

του Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση «Επιτροπής Ελέγχου» στα Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις συνέβαλαν θετικά στην αναγνώριση της ανάγκης ίδρυσης και 

λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συµβάλει καθοριστικά στην 

ανάπτυξη των εταιριών, καθώς και στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος του Εσωτερικού 

Ελεγκτή (Παπαστάθης, 2003). 

 

Σε επίπεδο επαγγελµατικής οργάνωσης, στην Ελλάδα µε την απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών», το 

οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελµατικό όργανο των Εσωτερικών Ελεγκτών. Το 

Ινστιτούτο αποτελείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχει ως µέλη του, 

εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, διακεκριµένους για τις γνώσεις, το 

ήθος και την τιµιότητα τους (Παπαστάθης, 2003). 

 

Η νοµοθεσία σαφώς και συµβάλλει στην ένταξη του επαγγέλµατος του εσωτερικού 

ελεγκτή στη σφαίρα των επαγγελµάτων µε αναγνωρισµένο κύρος, δεν αρκεί όµως µόνο η 

νοµική του οριοθέτηση και κατοχύρωση, αλλά θα πρέπει να συνδυασθεί µε την 

υποβοήθησή του  από τη ∆ιοίκηση των εκάστοτε επιχειρήσεων. 

2.6 ∆ιακρίσεις 

 Ο «έλεγχος», αποτελεί µια έννοια αρκετά αφηρηµένη, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 

επιτακτική η οριοθέτησή του, κάτι που είναι εφικτό µε την κατηγοριοποίησή του µε βάση 

κάποια κριτήρια. Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε διάφορα είδη ελέγχων (Τσακλάγκανος, 

1997), αναλόγως: 

• Την έκτασή τους: 

Α) Γενικοί, που δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, αλλά στη διαχείριση 

µιας ολόκληρης χρονικής περιόδου και 

Β) Εδικοί, που αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένα θέµα, τοµέα, ή αντικείµενο 
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• Την αποστολή τους: 

Α) Προληπτικοί, που έχουν ως στόχο την πρόληψη καταστάσεων και λαθών και 

διενεργούνται κατά τη διενέργεια της οικονοµικής συναλλαγής, 

Β) Κατασταλτικοί, που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποσκοπούν στο να 

αποκαλύψουν και να περιορίσουν πιθανά λάθη ή ανωµαλίες. 

• Τη διάρκειά τους: 

Α) Μόνιµοι, που διενεργούνται κατά ολόκληρη την οικονοµική χρήση συνέχεια, 

Β) Τακτικοί, που διενεργούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και όχι συνέχεια, 

Γ) Έκτακτοι, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για ειδικούς και συγκεκριµένους 

λόγους. 

• Το πρόσωπο του ελεγκτή: 

Α) Εσωτερικοί, που οργανώνονται από τον ίδιο τον ελεγχόµενο οργανισµό και είναι 

εξαρτηµένοι από αυτόν και 

Β) Εξωτερικοί, που οργανώνονται από ειδικούς επαγγελµατίες, ανεξάρτητους από την 

ελεγχόµενη επιχειρηµατική µονάδα. 

2.7 Βασικές Αρµοδιότητες 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης έχει τις πιο κάτω ενδεικτικές 

αρµοδιότητες: 

1. Εξετάζει και αξιολογεί την ύπαρξη αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και την 

ύπαρξη διαδικασιών εξουσιοδοτήσεων µέσα στην επιχείρηση και µε τρίτους. 

2. Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 

3. Αξιολογεί και αναπροσαρµόζει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

4. Προβαίνει σε αξιολόγηση των κινδύνων και προσαρµόζει το πρόγραµµά της αναλόγως 

την ένταση του κινδύνου σε κάθε τοµέα. 

5. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που 

αφορά στην Εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της 

χρηµατιστηριακής. 

6. Προγραµµατίζει και να τεκµηριώνει κάθε έλεγχο, σύµφωνα µε το επαγγελµατικό 

πρότυπο 2200. 

7. Παρακολουθεί τις διαδικασίες του τµήµατος προσωπικού. 
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8. Εξετάζει τις µετρήσεις των επιδόσεων των διευθυντικών στελεχών όλων των βαθµίδων 

της ιεραρχίας πλην της ανώτατης διοίκησης µε απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της 

διαχείρισης των παραγωγικών µονάδων και πόρων. 

9. ∆ιαπιστώνει την κατανόηση των αρµοδιοτήτων και της αποστολής από τις διάφορες 

υπηρεσίες της επιχείρησης και ελέγχει κατά πόσο είναι άρτια στελεχωµένες, καθώς και αν 

αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναµικό τους. 

10. Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων µε βάση των αρχικό σχεδιασµό τους. 

11. Εκτιµά το συνολικό αλλά και το επιµέρους κόστος των τµηµάτων, το οποίο συγκρίνει 

µε το προϋπολογισθέν, και από τη σύγκριση του µε το αντίστοιχο όφελος προσδιορίζει 

επικερδείς ή ζηµιογόνες δραστηριότητες. Εντοπίζει τα σηµεία που επιδέχονται βελτίωση 

µε άµεσα αποτελέσµατα. 

12. Εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας από τα στελέχη όλων των επιπέδων 

της ιεραρχίας. 

13. Αξιολογεί τις πολιτικές για αποθάρρυνση και αποτροπή καταχρήσεων της απάτης, τον 

προσπορισµό οικονοµικών ωφελειών εις βάρος της επιχείρησης, των φθορών και κλοπών, 

καθώς και το γενικότερο κλίµα αφοσίωσης ων εργαζοµένων στους κανόνες 

επιχειρησιακής ηθικής. 

14. Εξετάζει, την αξιοποίηση και την αποδοτικότητα των µέσων παραγωγής, τα 

προγράµµατα παραγωγής και τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τη διάθεση 

των προϊόντων καθώς και το ύψος αλλά και τη διαχείριση των αποθεµάτων. Παράλληλα, 

παρακολουθεί αν τηρείται η προσδιορισθείσα πολιτική πωλήσεων και εισπράξεων όπως 

και η αντίστοιχη πολιτική διαχείρισης διαθεσίµων, καθώς και οι όροι τόσο του δανεισµού 

όσο και των λοιπών υποχρεώσεων της. 

15. Αξιολογεί τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζοµένων τόσο εντός των 

τµηµάτων όσο και στο σύνολο της επιχείρησης γενικότερα. Και οι ίδιοι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές όµως, οφείλουν να κατανοούν τις ανθρώπινες σχέσεις και να διατηρούν 

ικανοποιητικές σχέσεις µε τους ελεγχόµενους. Πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες στην 

προφορική και γραπτή επικοινωνία, έτσι ώστε να µπορούν να διαβιβάσουν ξεκάθαρα και 

αποτελεσµατικά τέτοια θέµατα όπως είναι οι αντικειµενικοί σκοποί του ελέγχου, οι 

αξιολογήσεις, τα συµπεράσµατα, και οι συστάσεις του ελέγχου. 
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Σύµφωνα µε την 5/204/14.11.2000 απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

συµπεριλαµβάνονται στις αρµοδιότητες του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου επιπροσθέτως 

και τα εξής: 

• 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. 

• Ο έλεγχος της νοµιµότητας των αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της 

∆ιοίκησης αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

• Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 

εταιρείες, κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 42ε, παράγραφος 5, καθώς και των 

σχέσεων της Εταιρείας µε τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν σε 

ποσοστό τουλάχιστον 10% µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή µέτοχοί της 

µε ποσοστό τουλάχιστον 10%.  

2.8 Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης του Εσωτερικού Ελέγχου προκύπτει από τις ανθρώπινες 

αδυναµίες  (κλοπές, απάτες) που ενυπάρχουν σε κάθε επιχείρηση όπου µετέχει ο 

ανθρώπινος παράγων. ∆εδοµένου ότι η εκάστοτε ∆ιοίκηση κάποιου οργανισµού δεν έχει 

από µόνη της την άµεση και αξιόπιστη πληροφόρηση που απαιτείται για τη διαπίστωση 

λειτουργίας των ασφαλιστικών δικλείδων που έχει θέσει σε όλους τους τοµείς της για τη 

διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων της µε άριστο τρόπο, αυτό το κενό έρχεται να 

καλύψει ο Εσωτερικός Έλεγχος µε τη συµβουλευτική και κατασταλτική του λειτουργία. 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος λοιπόν, αποσκοπεί στην εφαρµογή των αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης, ως µεθόδου διακρίβωσης της διαφάνειας και του αποτελεσµατικού τρόπου 

λειτουργίας του οργανισµού, προσδίδοντας έτσι αξία σε αυτόν, θωρακίζοντας παράλληλα 

τα συµφέροντα των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και εν γένει της 

επιχείρησης. 

 

Η πλήρης και έγκαιρη αποκάλυψη και ο έλεγχος ουσιωδών πληροφοριών που σχετίζονται 

µε την εταιρία αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την 

προστασία των επενδυτών και κατ’ επέκταση την εύρυθµη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 
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Ειδική µνεία αξίζει να γίνει για τη σηµασία της ύπαρξης ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου µε 

κατάλληλα συστήµατα  για τον εξωτερικό ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή (Abdulrahman et 

al, 2004), καθώς αυτά θα καθορίσουν το πρότυπο και τη διαδικασία του εξωτερικού 

ελέγχου, απαραίτητα για την έκφραση της γνώµης πάνω στην ειλικρίνεια και αξιοπιστία 

των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.  

 

Στη σύγχρονη εποχή, η γιγάντωση των επιχειρήσεων, καθιστά την επίβλεψη των χιλιάδων 

εργαζοµένων εξαιρετικά δύσκολη. Απαιτούνται µοντέρνες µέθοδοι διοίκησης και χρήσης 

σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, για την αξιοπιστία όµως των οικονοµικών και 

τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων, απαιτείται υιοθέτηση και εφαρµογή κατάλληλου 

συστήµατος ελέγχου, ειδικές διαδικασίες και συνεχής αξιολόγηση και έλεγχος αυτών 

(Τσακλάγκανος, 1997). 

 

Η λύση λοιπόν στις ολοένα αυξανόµενες συνθήκες αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, δε 

θα µπορούσε να είναι η αποφυγή ανάληψης επιχειρηµατικών κινδύνων ή η προσπάθεια 

µείωσης της ανθρώπινης παρεµβολής, αλλά ο καθορισµός των κινδύνων, η ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισής τους, αποτελεσµατικών συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρουσιασθούν περιληπτικά κάποιες έρευνες που 

σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο και µπορούν να συνεισφέρουν στην εξαγωγή 

κάποιων συµπερασµάτων. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρεται καταρχήν ο 

ερευνητής – µελετητής της κάθε έρευνας, περιγράφεται το θέµα που πραγµατεύεται, 

έπειτα αναγράφεται η µεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί και τέλος αναγράφονται τα 

συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει η κάθε έρευνα. 

3.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΤΟΣ ΘΕΜΑ         ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Gareth, M. 1980 Εσωτερικός ελεγκτής Ερωτηµατολόγιο 

Celal, K. 1989 Εσωτερικός έλεγχος Ερωτηµατολόγιο 

Adams, M. B. 1994 Θεωρία αντιπροσώπευσης – 
εσωτερικός έλεγχος 

Βιβλιογραφική έρευνα 

Rocco, R. V.  1994 Ελεγκτική Επιτροπή Βιβλιογραφική έρευνα 

Alan, R. et al 1994 Εξωτερικοί και εσωτερικοί ελεγκτές Ερωτηµατολόγιο 

Ali, N. A 1994 Εσωτερικός έλεγχος Ερωτηµατολόγιο 

Colbert, J. L. and Alderman, 
W. 

1995 Προσέγγιση ελέγχου Βιβλιογραφική έρευνα 

Chan, M. M. K.  1995 Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου Case study 

Chan, M. M. K. 1995 Εσωτερικοί ελεγκτές Ερωτηµατολόγιο 

Rocco, R. V.  1996 Ανεξαρτησία ελεγκτών Ιστορική αναδροµή και 
βιβλιογραφική έρευνα 

Loukis, E. and Spinellis, D. 2001 ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Ερωτηµατολόγιο 

Read, W. J. and Rama, D. V. 2003 Καταγγελίες δυσλειτουργιών και 
εσωτερικοί ελεγκτές 

Ερωτηµατολόγιο 

Haron, H. et al 2004 Εξωτερικοί και εσωτερικοί ελεγκτές Ερωτηµατολόγιο 

Abdulrahman, A.M. et al 2004 Εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος Ερωτηµατολόγιο 

Faudziah, H. F. et al   2005  Εσωτερικός έλεγχος Ερωτηµατολόγιο 

Bierstaker, J. L. and 
Thibodeau, J. C.  

2006 Εσωτερικός έλεγχος Επικοινωνία µέσω 
διαδικτύου 

Allegrini, M. et al 2006 Εσωτερικός έλεγχος Βιβλιογραφική έρευνα 

Durbin, N. R. 2007 Καταπολέµηση απάτης Βιβλιογραφική έρευνα 
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Dessalegn, G. M. and 
Aderajew, W. Y. 

2007 Εσωτερικός έλεγχος Case study 

Koutoupis A. and Tsamis A. 2008 Risk-based προσέγγιση ελέγχου Βιβλιογραφική έρευνα και 
case studies 

Ahmad, A. A. 2008 Εσωτερικοί ελεγκτές Ερωτηµατολόγιο 

Ahmad, Z. and Taylor, D. 2009 Ανεξαρτησία εσωτερικών ελεγκτών Ερωτηµατολόγιο 

Joe, C. et al 2009 Ανεξαρτησία εσωτερικού ελέγχου Ερωτηµατολόγιο 

Burnaby, P. and Hass, S. 2009 Εσωτερικός έλεγχος Ερωτηµατολόγιο 

Palfi C. and Muresan M. 2009 Εσωτερικός έλεγχος Βιβλιογραφική έρευνα - 
Συγκριτική ανάλυση 

Πίνακας 1:Περιληπτική ανασκόπηση ερευνών 
 
Αρχικά ο Gareth, M. το 1980 ανέλυσε τη σύγκρουση ρόλων του εσωτερικού ελεγκτή και 

τα προβλήµατα που προκύπτουν µε τους ελεγχόµενους, από µια οπτική που δίνει έµφαση 

στην πλουραλιστική φύση της οργανωσιακής δοµής της ζωής. Για την ερευνά του, 

χρησιµοποίησε ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από εσωτερικούς ελεγκτές σε 

αστυνοµικά τµήµατα (40 απαντήσεις), εκπαιδευτικά ιδρύµατα (172 απαντήσεις) και 

κοινωνικές υπηρεσίες (138 απαντήσεις). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ελεγκτική 

λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε ως µέρος µιας διαδικασίας επιστασίας, µε την καθιέρωση 

του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των επαγγελµατικών προτύπων, δόθηκε 

έµφαση σε αυτήν ως µια υπηρεσία της ∆ιοίκησης και πρόσφατα έχει καταλήξει να 

θεωρείται «υπηρεσία στον οργανισµό», του οποίου µέρος αναπόσπαστο αποτελεί η 

∆ιοίκηση. Φάνηκε λοιπόν µια αλλαγή οπτικής των εσωτερικών ελεγκτών, που από 

ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν και συµβουλευτικές, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους ελεγχόµενους  και να προκύπτουν προβλήµατα από 

τη µεταβολή αυτή, όπως και από την εγγενή σύγκρουση των ρόλων τους. 

 

Έπειτα, ο Celal, K. (1989) µελέτησε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις Τράπεζες 

της Τουρκίας και για το σκοπό αυτό ακολούθησε την εξής µεθοδολογία: 25 

ερωτηµατολόγια στάλθηκαν σε υπευθύνους των εσωτερικών ελεγκτών στις Τράπεζες και 

απαντήθηκαν 14 (ποσοστό απαντήσεων 56%), ενώ 90 διαφορετικά ερωτηµατολόγια 

στάλθηκαν σε ελεγκτές και απαντήθηκαν 50 από εργαζόµενους σε 15 Τράπεζες (ποσοστό 

απαντήσεων 56%). Μέσα στα συµπεράσµατα που προέκυψαν, είναι και η επιβεβαίωση ότι 

µε την αύξηση της χρήσης των υπολογιστών, της διεθνούς επέκτασης των Τραπεζών και 

του διεθνισµού γενικότερα, αυξάνεται η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό 

τοµέα. Ο αριθµός των εσωτερικών ελεγκτών σχετίζεται µε το µέγεθος της Τράπεζας και η 
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έρευνα έδειξε ότι µεγαλύτερου µεγέθους Τράπεζες έτειναν να απασχολούν µειωµένο 

αναλογικά προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών. Όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν 

αποφοιτήσει από Πανεπιστήµια και έχουν σπουδάσει Λογιστική. Επιπλέον, ρωτήθηκε αν 

οι πτυχιούχοι πρέπει να είναι θεωρητικοί ή περισσότερο πρακτικοί και παρόλο που τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι  µάλλον αποµακρυσµένα από την πρακτική, θεωρήθηκε 

ότι µε την εκπαίδευση πάνω στην εργασία και σε προγράµµατα που γίνονται στο σπίτι, 

αποκτάται η γνώση και η εµπειρία. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι η εργασία του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ένα καλό θεµέλιο για υψηλές διευθυντικές θέσεις. 

 

Αργότερα, το 1994 ο Adams, M. B. διεξήγαγε έρευνα για το αν και πώς η Θεωρία της 

Αντιπροσώπευσης µπορεί να συνεισφέρει στην εξήγηση της ύπαρξης και αναγκαιότητας 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µπορεί µε 

διάφορους τρόπους η Θεωρία της Αντιπροσώπευσης να συνεισφέρει στην εξήγηση της 

ύπαρξης και αναγκαιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, ο Rocco, R. V. (1994), εξέτασε τη διεθνή προοπτική 

των ελεγκτικών επιτροπών στο πλαίσιο των αυξανόµενων πιέσεων για µεγαλύτερη 

εταιρική υπευθυνότητα από τις εταιρίες, την υποχρέωση των εταιριών που είναι 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο να συστήνουν ελεγκτικές επιτροπές και την τάση της 

διεθνούς επέκτασής τους. Για το σκοπό αυτό προέβη σε εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα 

και κατέληξε σε ποικίλα ευρήµατα. Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

οφείλουν να αποδεχτούν την πρόκληση της παροχής κατάλληλων πληροφοριών και 

εκπαίδευσης στα µέλη της ελεγκτικής επιτροπής, διότι αυτό θα τους επιτρέψει  να 

διαχειριστούν καλύτερα την ποικιλία των καθηκόντων τους που σχετίζονται µε τον 

εσωτερικό έλεγχο, την οργανωσιακή διακυβέρνηση και τις διαχειριστικές εκθέσεις. 

Επιπλέον, η σηµασία των επιτροπών ελέγχου στην ενδυνάµωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης έχει αναγνωριστεί πλήρως τις τελευταίες µόλις δεκαετίες, µε το πλήθος 

αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. 

 

Η ∆ήλωση σχετικά µε τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Statement on Auditing Standards – SAS 

65) που εκδόθηκε το 1991 είχε ως στόχο τη διασαφήνιση διάφορων πλευρών της σχέσης 

που µπορεί να έχουν οι εξωτερικοί µε τους εσωτερικούς ελεγκτές. Στόχος της έρευνας των 

Alan, R. et al το 1994, ήταν η περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης, των πτυχών και 
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χαρακτηριστικών της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελεγκτές (υπό το πρίσµα του SAS 65). Για το λόγο αυτό στάλθηκε 

ερωτηµατολόγιο σε δείγµα 130 εταιριών, εξαιτίας του γεγονότος ότι 22 εταιρίες δεν είχαν 

ξεχωριστά τµήµατα εσωτερικού ελέγχου και από τις 8 εταιρίες δεν κατάφεραν να 

απαντήσουν όλοι αυτοί που τους ζητήθηκε, απαντήθηκαν τα ερωτηµατολόγια από 100 

εταιρίες και συγκεκριµένα από το γενικό διευθυντή εσωτερικού ελέγχου, από το γενικό 

διευθυντή οικονοµικών, τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής και τον εξωτερικό ελεγκτή 

που ήταν επικεφαλής στον έλεγχο της καθεµίας από αυτές τις εταιρίες (ποσοστό 

απαντήσεων περίπου 76,9%). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στις περισσότερες 

εταιρίες έχει αναπτυχθεί συνεργασία  και οµαδική εργασία όσον αφορά τον έλεγχο από 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές και το SAS είχε ελάχιστη επιρροή στις 

σχέσεις αυτές. Τέλος, στις περιπτώσεις που το προσωπικό των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου  δεν ανταποκρίνεται στο απαιτούµενο επίπεδο επαγγελµατισµού ή παρατηρείται 

συχνή αλλαγή ελεγκτικών εταιριών από τους οργανισµούς, υπάρχει νέα καθοδήγηση για 

την αποτελεσµατική και αποδοτική αντιµετώπιση των εσωτερικών ελεγκτών από τους 

ανεξάρτητους ελεγκτές. 

 

Περαιτέρω, το 1994 ο Ali, N. A. διεξήγαγε µια έρευνα που πραγµατευόταν την επιρροή 

της πίεσης του χρονικού προϋπολογισµού στη λειτουργία και ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου, τη συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών απέναντι σε αυτά και τη σχέση 

πιθανών αποχωρήσεων µε τα παραπάνω. Για τις ανάγκες της έρευνας στάλθηκε 

ερωτηµατολόγιο σε ένα τυχαίο δείγµα 638 εσωτερικών ελεγκτών που ήταν µέλη του 

Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών  και επεστράφησαν 262 χρήσιµες απαντήσεις 

(ποσοστό απαντήσεων πάνω από 41%) Τα αποτελέσµατα της έρευνας φανέρωσαν τη 

δυσλειτουργική συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών υπό την πίεση του χρονικού 

προϋπολογισµού, υπέδειξαν τις συνέπειες και πρότειναν µέτρα για την καταπολέµηση 

αυτών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν το χρονικό προϋπολογισµό  ως παρεµβολή στη 

συµπεριφορά που οφείλουν να έχουν και θεωρούν ότι αποτελεί το αντίπαλο δέος στη 

συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων αποδείξεων. Συγκεκριµένα ο έλεγχος 

συµµόρφωσης και χρηµατοοικονοµικός έλεγχος παρουσιάσθηκαν πιο ευπαθείς σε αυτήν 

την τακτική, ενώ ο λειτουργικός έλεγχος λιγότερο. Οι τέσσερις βασικοί ένοχοι για 

δυσλειτουργίες στη συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών σε σχέση µε το χρόνο είναι, 

σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη  η ανουσιότητα µέτρων ελέγχου, η ανεπάρκεια 
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επίβλεψης, η υπερεξάρτηση στις  παρουσιάσεις και στην αντιπροσώπευση του 

λειτουργικού προσωπικού και οι πιέσεις του χρονικού προϋπολογισµού. 

 

Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Colbert, J. L. and Alderman, W. (1995) εξετάστηκε 

κατά πόσο γίνεται επιλογή διαφορετικής προσέγγισης ελέγχου αναλόγως της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας που µπορεί να έχει. Το αποτέλεσµα της έρευνας 

έδειξε ότι η προσέγγιση που βασίζεται στις διαδικασίες είναι πιο εύκολη, ενώ ο έλεγχος 

που βασίζεται στην προσέγγιση που υπολογίζει τον κίνδυνο είναι πιο αποδοτικός και 

αποτελεσµατικός. 

 

Ο Chan, M. M. K. (1995) έκανε ένα case study, το οποίο εφάρµοσε στην  περιοχή της 

Ασίας-Ειρηνικού, για τη σηµασία της εφαρµογής ενιαίας µεθοδολογίας εσωτερικού 

ελέγχου σε παραρτήµατα τραπεζών µιας διεθνούς Τράπεζας, τα οποία εξαπλώνονται σε 

µια ευρεία περιοχή µε µεγάλη ποικιλοµορφία τόσο στην κουλτούρα και τη νοοτροπία, όσο 

και σε κανονισµούς και απέδειξε ότι όντως επιτυγχάνεται η οµοιοµορφία στον εσωτερικό 

έλεγχο και προωθείται η συνεργασία και ο συγχρονισµός στην εργασία µέσα από την 

ποικιλοµορφία. 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς του ο Chan, M. M. K. το 1995, βασίσθηκε στη γενικευµένη 

κρίση που υπάρχει, ότι ένας ελεγκτής για να καταλήξει στην τελική του κρίση, αρχίζει µε 

µια αρχική πεποίθηση και την επιβεβαιώνει, την τροποποιεί ή την απορρίπτει, αναλόγως 

τη δύναµη και κατεύθυνση των ελεγκτικών αποδείξεων. Η εν λόγω έρευνα εξετάζει 

καταρχήν την ύπαρξη επιρροής πρόσφατης (µεταγενέστερα του γεγονότος αποκτηθείσας) 

εµπειρίας στη γνώµη ενός ελεγκτή τη στιγµή που εκτιµά µια σειρά σύνθετων, όχι σταθερά 

θετικών ή αρνητικών, αποδείξεων. Κατά δεύτερον, εξετάζει την επίδραση που έχει το 

γνωστικό στυλ ενός ελεγκτή (εξαρτηµένο πεδίο και ανεξάρτητο) στη διαδικασία 

προσαρµογής των πεποιθήσεών τους και τέλος την αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων. 

Πρόκειται για ένα πείραµα βασισµένο σε παλαιότερη θεωρία και χρήση υποθέσεων. Για 

τις ανάγκες του, στάλθηκαν και απαντήθηκαν 20 ερωτηµατολόγια σε ελεγκτές τεσσάρων 

ελεγκτικών εταιριών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ του 

γνωστικού στυλ και της επιρροής των µεταγενέστερων από τα γεγονότα εµπειριών. 

Εκείνοι που εξαρτώνται περισσότερο από το γνωστικό τους στυλ, παρουσιάζουν την  τάση 

να επηρεάζονται περισσότερο από τη σειρά των αποδείξεων από ότι οι άλλοι. Αυτή λοιπόν 
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η έρευνα συµπορεύεται µε άλλες που έδειξαν ότι η µεταβολή της γνώµης από 

µεταγενέστερη των αποδείξεων, πρόσφατη εµπειρία, λαµβάνει χώρα όταν εκτιµάται µια 

µικρή σειρά από σύνθετες, όχι σταθερά θετικές ή αρνητικές αποδείξεις. 

 

Μια ακόµη µελέτη του Rocco, R. V. το 1996, είχε ως στόχο να εξετάσει το ρόλο των 

επαγγελµατικών οργανώσεων, κυβερνητικών οργανισµών και διεθνών λογιστικών και 

ελεγκτικών οργανισµών στη δηµοσιοποίηση των προτύπων για την ανάδειξη της 

ανεξαρτησίας των ελεγκτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η µελέτη αυτή 

επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραµάτισαν σε αυτό, το Αµερικανικό Ινστιτούτο 

Πιστοποιηµένων Λογιστών, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και το Λογιστήριο της Αµερικανικής Κυβέρνησης. Το ίδιο εξετάζει και σε 

άλλους επαγγελµατικούς οργανισµούς, παραδείγµατος χάριν τράπεζες, βιοµηχανίες και 

κατασκευαστικές εταιρίες που σχετίζονται µε ευαίσθητα θέµατα ανάµειξης εσωτερικών 

ελεγκτών που προκαλούνται ίσως από συµβουλευτικές υπηρεσίες της ∆ιοίκησης, 

λειτουργικές ευθύνες, “outsourcing”, εναλλαγή των ελεγκτών και άλλα, που µπορεί να 

βλάψουν την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Για την  επίρρωση των συµπερασµάτων και 

αρχικών υποθέσεων, διενεργήθηκε ιστορική αναδροµή και βιβλιογραφική έρευνα. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ανεξαρτησία θεωρείται η σφραγίδα του ελεγκτικού και 

λογιστικού επαγγέλµατος. Το Αµερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιηµένων Λογιστών, το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλοι οργανισµοί έχουν αναγνωρίσει τη 

σηµαντικότητά της, τόσο από επαγγελµατική, όσο και από ηθική άποψη και την έχουν 

κωδικοποιήσει στους κώδικες επαγγελµατικής ηθικής τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

το Λογιστήριο της Αµερικανικής Κυβέρνησης, ξένες κυβερνήσεις και Χρηµατιστήρια 

έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο να απαιτείται οι οικονοµικές καταστάσεις να 

ελέγχονται και από ανεξάρτητους ελεγκτές και γενικότερα όλοι οι προαναφερθέντες 

οργανισµοί έχουν συνεισφέρει στην ανεξαρτησία των ελεγκτών. 

 

Το 2001 µια νέα έρευνα διεξήχθη από τους Loukis, E. and Spinellis, D. Σκοπός της 

έρευνας αυτής ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της ασφάλειας των συστηµάτων 

πληροφορικής, ακόµη και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό δηµόσιο 

τοµέα, καθώς σχετίζονται συχνά µε ευαίσθητες και σηµαντικές πληροφορίες και 

αποτελούν ενίοτε µέρος κρίσιµων υποδοµών και κατά πόσο έχει δοθεί η απαραίτητη 

προσοχή στους δηµόσιους οργανισµούς. Στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα 90 
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ελληνικών δηµόσιων οργανισµών και απαντήθηκαν και επεστράφησαν  53 (ποσοστό 

απαντήσεων 59%). Αποδείχθηκε ότι οι οργανισµοί στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα έχουν 

µόνο ένα βασικό επίπεδο ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφαλείας των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Αυτό που φαίνεται να τους απασχολεί είναι η εµπιστευτικότητα των 

ψηφιακών δεδοµένων, ωστόσο ένα µικρό µόνο ποσοστό έχει αναπτύξει µια 

ολοκληρωµένη, συστηµατική προσέγγιση απέναντι στην ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, η 

έρευνα κατέληγε στο ότι πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη εκπαίδευση και να µην 

υποτιµάται η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων. 

 

Επιπλέον, το 2003 οι Read, W. J. and Rama, D. V. διεξήγαγαν έρευνα που µελετά το 

ρόλο που µπορεί να διαδραµατίζουν οι καταγγελίες δυσλειτουργιών στους εσωτερικούς 

ελεγκτές. Έτσι, συλλέχθηκαν δεδοµένα από επικεφαλείς εσωτερικών ελεγκτών µε χρήση 

ερωτηµατολογίου. Στάλθηκαν σε 400 αµερικανικές εισηγµένες κατασκευαστικές εταιρίες 

µε ετήσια έσοδα µεγαλύτερα από 250 εκατοµµύρια δολάρια και απαντήθηκαν τα 129. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι  τα τελευταία δύο χρόνια το 71% των επικεφαλής 

εσωτερικών ελεγκτών έχουν δεχτεί καταγγελίες δυσλειτουργιών, εκ των οποίων το 65% 

αποκαλύφθηκε ότι ήταν αληθείς. Μάλιστα, η αποδοχή τέτοιων παραπόνων είναι θετικά 

συνδεδεµένη µε την ανάµειξη του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο συµµόρφωσης µε τον 

κώδικα εταιρικής συµπεριφοράς και την υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου από την 

ελεγκτική επιτροπή.   

 

Μία έρευνα που µελετά και αναδεικνύει το πραγµατικό γεγονός ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές 

βασίζονται στους εσωτερικούς ελεγκτές (ειδικά για τις οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιριών), µειώνοντας το κόστος για τον πελάτη και που καταλήγει στα κύρια 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές, ώστε να βασιστούν σε 

αυτούς, έγινε από τους  Haron, H. et al το 2004. Ο πληθυσµός της µελέτης απαρτιζόταν 

από διαφορετικές ελεγκτικές εταιρίες της νότιας πλευράς της Μαλαισίας και συγκεκριµένα 

από επικεφαλείς και διευθύνοντες, στους οποίους στάλθηκαν ερωτηµατολόγια και 

απαντήθηκαν τα 64, µε χρήση βολικού δείγµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 

ότι απαραίτητα χαρακτηριστικά που έκριναν οι εξωτερικοί ελεγκτές ότι πρέπει να έχουν οι 
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εσωτερικούς ελεγκτές προκειµένου να βασισθούν σε αυτούς κατά τον έλεγχό τους, είναι η 

τεχνική ανταγωνιστικότητα και η λειτουργικότητα. 

 

Μια µελέτη που διεξήχθη το 2004 από τους  Abdulrahman, A.M. et al πραγµατευόταν 

την έκταση της συνεργασίας και του συγχρονισµού µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου στον τοµέα επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Η µεθοδολογία που 

εφαρµόσθηκε είναι η χρήση ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων σε διευθυντές  

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Συγκεκριµένα το 

δείγµα ήταν αρχικά 157 εταιρίες από τις κορυφαίες 1000 εταιρίες που υπάρχουν, ενώ 

στάλθηκε τελικά σε 135 και απαντήθηκε από τις 78 (ποσοστό απαντήσεων 58%). Επίσης, 

στάλθηκαν σε 39 εξωτερικούς ελεγκτές που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία και σε 16 

γραφεία εξωτερικών ελεγκτών, από τα οποία επεστράφησαν 33 ερωτηµατολόγια (ποσοστό 

απαντήσεων 85%). Τέλος, διενεργήθηκαν 15 συνεντεύξεις σε εσωτερικούς και 13 σε 

εξωτερικούς ελεγκτές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα εξής: 1) οι εξωτερικοί 

ελεγκτές εξέφρασαν ανησυχία για την ανεξαρτησία, την οπτική της εργασίας και το µικρό 

µέγεθος πολλών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, 2) οι εσωτερικοί ελεγκτές θεώρησαν 

περιορισµένη τη συνεργασία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, ενώ οι τελευταίοι 

παρουσιάσθηκαν πιο θετικοί για την έκτασή της, µε την προϋπόθεση ότι ήταν επαρκής και 

η ποιότητα της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, ενώ από αυτό το στοιχείο και άλλα 

(αντικειµενικότητα, συναγωνισµός και εργασιακή εµπειρία) εξαρτάτο και το κατά πόσο 

βασίζονταν  στην εργασία των εσωτερικών ελεγκτών και 3) οι εξωτερικοί ελεγκτές 

αισθάνονταν ότι στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στη Σαουδική Αραβία εξέλιπε ο 

επαγγελµατισµός και η ανεξαρτησία από τη ∆ιοίκηση, µε αρνητικές συνέπειες για την 

εργασία και τη συνεργασία τους µε τους ίδιους. 

 

Επιπρόσθετα, το 2005 οι Faudziah, H. F. et al  µε την έρευνά τους, εξετάζουν αν το 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου των εταιριών της “Bursa Malaysia” συµµορφώνεται µε τα 

Πρότυπα Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Εσωτερικών Ελεγκτών και κρίνουν αν αυτή η 

συµµόρφωση θα επηρεάσει την ποιότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των 

εταιριών. Χρησιµοποιήθηκαν δύο σετ ερωτηµατολογίων που στάλθηκαν στους 

εσωτερικούς ελεγκτές 812 εισηγµένων εταιριών του “Bursa” της Μαλαισίας, εκ των 

οποίων απαντήθηκαν 250, µε το ποσοστό απαντήσεων να αγγίζει το 38,23%. Αποδείχθηκε 

ότι η διοίκηση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, η επαγγελµατική πιστοποίηση, η 
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αντικειµενικότητα και η κριτική, επηρεάζουν σηµαντικά την πτυχή της παρακολούθησης 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η εκτέλεση της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζει σηµαντικά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, τόσο από άποψη πληροφόρησης, 

όσο και από άποψη επικοινωνίας. Η επαγγελµατική πιστοποίηση, η αντικειµενικότητα και 

ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας επηρεάζουν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου από την 

πλευρά του περιβάλλοντος ελέγχου. Επίσης, η διοίκηση και εκτέλεση του εσωτερικού 

ελέγχου, το πρόγραµµα ελέγχου και οι εκθέσεις ελέγχου, επιδρούν στο σύστηµα ελέγχου 

στην πτυχή της εκτίµησης του κινδύνου. Τέλος, η εκτέλεση της εργασίας του ελέγχου και 

οι εκθέσεις ελέγχου επηρεάζουν σηµαντικά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και 

συγκεκριµένα τις δραστηριότητες ελέγχου. 

 

Μία ακόµη έρευνα διεξήχθη από τους Bierstaker, J. L. and Thibodeau, J. C. (2006) για 

το αν η χρήση ερωτηµατολογίου ή αφηγηµατικής καταγραφής γεγονότων µπορεί να 

επηρεάσει την επίδοση ενός ελεγκτή στην αναγνώριση αδυναµιών σχεδιασµού του 

εσωτερικού ελέγχου. Η µεθοδολογία που ακολούθησαν είναι η επικοινωνία µέσω 

διαδικτύου µε ένα δείγµα 73 ελεγκτών από δύο εταιρίες της νοτιοανατολικής Αµερικής 

που είχαν ένα εύρος διαφορετικής εµπειρίας η καθεµία. Οι ελεγκτές είχαν µια µέση 

ελεγκτική εµπειρία 41,4 µηνών και µια µέση εµπειρία 30,2 µηνών εκτίµησης και 

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

ελεγκτές που συµπλήρωναν ερωτηµατολόγια για την εύρεση αδυναµιών στη διαδικασία 

του εσωτερικού ελέγχου, αναγνώριζαν ορθά, περισσότερες αδυναµίες από εκείνους που 

χρησιµοποιούσαν τη µορφή αφηγηµατικής καταγραφής των γεγονότων. Μάλιστα ειδικά 

στην περίπτωση που ο ελεγκτής είχε µεγάλη εµπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, αυτό 

αποδεικνυόταν ακόµη πιο χρήσιµο και αποτελεσµατικό. 

 

Ακόµη, το 2006 οι Allegrini, M. et al (2006) διεξήγαγαν µια έρευνα (µε εργαλεία το 

“2006 global Common Body of Knowledge – CBOK study” και “The Institute of Internal 

Auditors – IIA”) που αποτελεί µια προσπάθεια κατανόησης της επεκτατικής άποψης του 

εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον κόσµο.  Ο στόχος της επισκόπησης της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας για τον εσωτερικό έλεγχο ήταν να καταγραφεί πώς η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου αλλάζει, απέναντι στις µεταβολές των παγκόσµιων επιχειρηµατικών 

πρακτικών. Η έρευνα αυτή στηρίχθηκε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία µε επικέντρωση στις 

εξελίξεις που είχαν επιπτώσεις στο διευρυµένο πεδίο εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου, 
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στις µεταβαλλόµενες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές και στο ρόλο 

τους στην ενδυνάµωση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Από τη µελέτη αυτή φάνηκε 

ότι η λογοτεχνία φανερώνει µεταβολές στις δραστηριότητες  που εκτελούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές, δηµιουργούνται συνεχώς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις λόγω της αυξανόµενης 

πολυπλοκότητας των επιχειρηµατικών συναλλαγών, του δυναµικού ρυθµιστικού 

περιβάλλοντος στην Ευρώπη και σηµαντικών επιτευγµάτων στην πληροφοριακή 

τεχνολογία. Παρόλο που το 2004 ανανεώθηκαν τα απαραίτητα επαγγελµατικά πρότυπα - 

προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών στο IIA, κάτι που ήρθε ως απάντηση στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αναγκαία κρίνεται η περαιτέρω ανανέωσή τους στο µέλλον 

για την ανταπόκριση των δεξιοτήτων και γνώσεων των εσωτερικών ελεγκτών στις 

τρέχουσες εξελίξεις, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

Ο Durbin, N. R. (2007) φιλοδόξησε να εξετάσει τον τρόπο που οι οικονοµικοί οργανισµοί 

οφείλουν να αποδεικνύουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση της απάτης. Ένας 

τρόπος είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου καταπολέµησης της απάτης, που θα προσφέρει 

πολλά επιπλέον πλεονεκτήµατα, κάτι που οι ελεγκτές κρίνουν ως απαραίτητη και 

ανεκτίµητη ενέργεια από έναν οικονοµικό οργανισµό, καθώς προσφέρει την αίσθηση 

προστασίας στους εργαζόµενους στο ίδρυµα και στους µετόχους του και διατηρεί ή ακόµη 

και αυξάνει την εµπιστοσύνη των επενδυτών, ενδυναµώνοντας την αξία της µετοχής. 

 

Μία ακόµη µελέτη έγινε κατά το έτος 2007 από τους Dessalegn, G. M. and Aderajew, 

W. Y., που στόχος της ήταν η αναγνώριση παραγόντων που έχουν αντίκτυπο στην 

αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, όπως η ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, η υποστήριξη της ∆ιοίκησης, η οργανωσιακή δοµή, η συµπεριφορά 

των ελεγχόµενων και η αλληλεπίδραση αυτών. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

µια µελέτη περίπτωσης  σε ένα υψηλής εκπαιδευτικής βαθµίδας µεγάλο εκπαιδευτικό 

ίδρυµα του δηµόσιου τοµέα της Αιθιοπίας, ενώ παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν πολλαπλές 

πηγές πληροφοριών. Το αποτέλεσµα της έρευνας έδειξε ότι η αποτελεσµατικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και την υποστήριξη της ∆ιοίκησης, ενώ η οργανωσιακή δοµή και η συµπεριφορά 

των ελεγχόµενων δεν ασκεί σε αυτήν µεγάλη επίδραση.  
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Οι Koutoupis, A. G. and Tsamis, A. το 2008, µε βιβλιογραφική έρευνα και τρεις µελέτες 

περιπτώσεων (εξέταση πρακτικής τριών µεγάλων ελληνικών τραπεζών), προσπάθησαν να 

αναλύσουν την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών όσον αφορά την εφαρµογή της “risk-

based” προσέγγισης. Η σύσταση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στις ελληνικές 

Τράπεζες επιβάλλεται από τον Ελληνικό Νόµο για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Εταιρίες, από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από διεθνείς κανονισµούς, όπως από  

τις απαιτήσεις της Επιτροπής Βασιλείας για την επίβλεψη των τραπεζικών συστηµάτων 

και τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Οι περισσότεροι κανονισµοί όµως 

αγνοούνταν στην πλειοψηφία τους από τα ελληνικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύµατα, πέρα 

από κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις, που απαιτούσε να τηρούνται, η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρµόζεται βάσει της διαχείρισης και του υπολογισµού του 

κινδύνου (risk-based approach) αποτελούσε άγνωστη ιδέα, παρόλο που οι περισσότερες 

ελληνικές τράπεζες θεωρούσαν ότι αυτή εφάρµοζαν. Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες, 

κατόπιν συστάσεων προσπαθούν να εφαρµόζουν τη “risk-based” προσέγγιση και έτσι, 

εξετάζεται η σηµερινή κατάσταση τριών µεγάλων ελληνικών τραπεζών απέναντι στις 

απαιτήσεις της Βασιλείας, της Επιχείρησης ∆ιαχείρισης Κινδύνων και των προτύπων 

επαγγελµατικής κατάρτισης των εσωτερικών ελεγκτών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι τόσο η Επιτροπή Βασιλείας, όσο και τα πρότυπα  επαγγελµατικής κατάρτισης 

απαιτούν την υιοθέτηση της “risk-based” προσέγγισης από τους εσωτερικούς ελεγκτές, 

κάτι που στην πράξη δεν έχει επιτευχθεί πλήρως και παρόλο που η Τράπεζα της Ελλάδος 

δεν το απαιτεί, ωστόσο προκύπτουν ζητήµατα κατά τους ελέγχους που διενεργεί στις 

ελληνικές τράπεζες από τη µη υιοθέτησή της. Οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν µια 

ενδιάµεση προσέγγιση ελέγχου που λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους, χωρίς όµως να τους 

καταγράφει και χωρίς να τους συνδέει µε κάποια σχετική εκτίµηση κινδύνων. Προτάσεις 

προκύπτουν και καταγράφονται. 

 

Ο Ahmad, A. A. το 2008 προέβη στη συγγραφή ενός άρθρου, µε σκοπό την εµπειρική 

διερεύνηση της επιρροής την αναδυόµενης πληροφοριακής τεχνολογίας στις 

δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών και την εξέταση του βαθµού στον οποίο 

ποικίλουν οι αξιολογήσεις των πληροφοριακών συστηµάτων στους οργανισµούς της 

Σαουδικής Αραβίας, βασισµένες σε οργανωσιακά χαρακτηριστικά και αντικειµενικές 

εκτιµήσεις. Στάλθηκαν περίπου 700 ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα Σαουδικών 

οργανισµών και στο σύνολό τους απαντήθηκαν και επεστράφησαν 218 ερωτηµατολόγια 
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(ανάλυση µε χρήση SPSS), δηλαδή συγκεντρώθηκε ένα ποσοστό απαντήσεων περίπου 

31,1%. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

βελτιώσουν τη γνώση και τις τεχνικές τους πάνω στα µηχανογραφηµένα πληροφοριακά 

συστήµατα (CIS), για την επίτευξη καλύτερου σχεδιασµού, καθοδήγησης, επίβλεψης και 

κρίσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Έλεγχος επικεντρώνεται 

κυρίως σε παραδοσιακά πληροφοριακά συστήµατα κινδύνων και ελέγχων, όπως 

πληροφοριακά συστήµατα για τη  αξιοπιστία των δεδοµένων, της εµπιστευτικότητας και 

ασφάλειας και εφαρµογής διαδικασιών. Λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάπτυξη 

συστηµάτων και απόκτηση δραστηριοτήτων. Η σχέση όµως του Εσωτερικού Ελέγχου µε 

την αξιολόγηση των πληροφοριακών συστηµάτων σχετίζεται µε το σκοπό των ελέγχων, 

τον τύπο της επιχείρησης, τον αριθµό του εξειδικευµένου προσωπικού του στα 

πληροφοριακά συστήµατα και την ύπαρξη νέων πληροφοριακών συστηµάτων (CIS). 

 

Οι Ahmad, Z. and Taylor, D. σε έρευνά τους στη Μαλαισία κατά το έτος 2009 εξέτασαν 

τη δέσµευση για ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών και την επίδραση της σύγχυσης 

και σύγκρουσης των ρόλων τους, µε εργαλεία τους ερωτηµατολόγια που εστάλησαν σε 

Εσωτερικούς Ελεγκτές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Μαλαισίας, οι οποίοι 

είχαν εργασθεί σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου εταιριών εισηγµένων της Μαλαισίας για 

τουλάχιστον τρία χρόνια. Ο αριθµός των εισηγµένων εταιριών µε υπηρεσίες εσωτερικού 

ελέγχου ήταν 565 και οι απαντήσεις που τελικά λήφθηκαν ανέρχονται σε 101, 

αντιπροσωπεύοντας έτσι ένα ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 17,9%. Τα 

συµπεράσµατα της έρευνας, έδειξαν ότι τόσο η σύγχυση όσο και η σύγκρουση των ρόλων 

των εσωτερικών ελεγκτών έχουν αρνητική σχέση µε τη δέσµευσή τους στην ανεξαρτησία. 

 

Μια ακόµη µελέτη έγινε το 2009 από τους Joe, C. et al, που ως στόχο έχει να αναλύσει 

την ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου µέσα από τη σχέση της µε τη 

∆ιοίκηση και την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα αποτελέσµατα βασίσθηκαν σε συγκριτική 

ανάλυση απαντήσεων των ερωτηµατολογίων που στάλθηκαν σε Αυστραλιανά ανώτερα 

ελεγκτικά στελέχη,  έναντι υπάρχουσας λογοτεχνίας και κατευθυντήριων γραµµών 

βέλτιστης πρακτικής. Το δείγµα ήταν µεγέθους 206, από τα οποία απαντήθηκαν µόνο τα 

34 (ερωτηµατολόγια). Τα αποτελέσµατα φανέρωσαν απειλές όσον αφορά τη σχέση 

∆ιοίκησης και Εσωτερικού ελέγχου, όπως: η χρησιµοποίηση της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου ως βήµατος για ανέλιξη σε άλλες θέσεις,   η έγκριση του 
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προϋπολογισµού του εσωτερικού ελέγχου και η τροφοδότηση του σχεδιασµού του 

εσωτερικού ελέγχου από τον ∆ιευθύνοντα (Οικονοµικό) Σύµβουλο και το να θεωρείται ο 

εσωτερικός ελεγκτής «συνεργάτης», ειδικά όταν συνδυάζεται µε άλλες έµµεσες απειλές. 

Ως προς τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την Ελεγκτική Επιτροπή, αναγνωρίσθηκαν 

σηµαντικές απειλές, όπως η δυσλειτουργική υποβολή ελεγκτικών εκθέσεων από τα 

ανώτερα ελεγκτικά στελέχη προς την Ελεγκτική Επιτροπή, η µη πλήρης ανάθεση στην 

Ελεγκτική Επιτροπή των προσλήψεων, απολύσεων και εκτιµήσεων-κρίσεων των 

επικεφαλής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Τέλος παρατηρήθηκε ότι δεν είχαν όλες 

οι Ελεγκτικές Επιτροπές µέλη, ή τουλάχιστον ένα µέλος εκπαιδευµένο και µε προσόντα 

στη Λογιστική.  

 

Σε άλλη έρευνα που έγινε κατά το έτος 2009 από τους Burnaby, P. and Hass, S. 

µελετήθηκε η πρακτική ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου, η συµµόρφωση µε τα 

Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, οι δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις 

των Εσωτερικών Ελεγκτών, τα εργαλεία και οι τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου και οι 

αναδυόµενοι ρόλοι του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Για τη µελέτη αυτή 

χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια που εστάλησαν και λήφθηκαν από 99.000 µέλη του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 91 χωρών. Το ποσοστό των απαντήσεων κυµάνθηκε 

στο 9,5%, αξιοποιήθηκαν δηλαδή 9.366 απαντήσεις. Στα συµπεράσµατα ανήκουν η 

απαραίτητη η συµµόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικών 

Ελεγκτών για την ανταπόκριση στα καθήκοντά τους, γενικώς συµµόρφωση, πιθανά 

εµπόδια προς την κατεύθυνση αυτή η πεποίθηση της ∆ιοίκησης ότι τα Πρότυπα δεν 

προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού και χρόνου, η 

µη συµµόρφωση µε το Πρότυπο 1300 (πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης) 

σε πολλές επιχειρήσεις διεθνώς, ενώ τέλος,  χρήσιµη αποδείχθηκε η CBOK 2006  βάση 

δεδοµένων για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. 

 

Τέλος, µια ακόµη έρευνα που έγινε το 2009 από τους Palfi, C. and Muresan, M. 

µελέτησε τη σηµασία του καλά οργανωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας της δραστηριότητας  ενός πιστωτικού ιδρύµατος και της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος σαν σύνολο. Για τη διεξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων έγινε συγκριτική ανάλυση της γνώµης της Επιτροπής Βασιλείας πάνω 

στα ελαττώµατα των εσωτερικών ελέγχων και της εν λόγω µελέτης, που διεξήχθη σε ένα 
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δείγµα πιστωτικών ιδρυµάτων της Ρουµανίας. Η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι για 

τη διασφάλιση ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλιστεί η 

συµπληρωµατική σχέση και συνεχής συνεργασία, βασισµένη σε περιοδικές συνεδριάσεις, 

ανάµεσα σε όλες τις δοµές µε δραστηριότητες ελέγχου, όπως είναι η εποπτική αρχή και οι 

εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές και να έχει προηγηθεί πολύ καλή οργάνωσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια στοιχεία για τις εµπορικές τράπεζες και 

τον ανταγωνισµό που επικρατεί στον κλάδο αυτόν στον ελλαδικό χώρο και την 

αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου σε αυτές για τη 

διατήρηση και επαύξηση της αξίας τους. Έπειτα, θα δοθεί η θέση του εσωτερικού ελέγχου 

στο οργανόγραµµα των Τραπεζών, θα περιγραφεί ο ρόλος του επικεφαλής του εσωτερικού 

ελέγχου, του Γενικού Επιθεωρητή, αλλά και η ύπαρξη ξεχωριστής ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού ελέγχου, µε έµφαση στο σκοπό της. Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση της 

λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως ορίζεται από το νόµο και θα αναφερθούν µε 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου και συστηµάτων ελέγχου, 

όπως εφαρµόζονται στα τραπεζικά ιδρύµατα. 

4.2 Εµπορικές Τράπεζες 

Ο αριθµός των εµπορικών τραπεζών έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως 

ως αποτέλεσµα της απορρύθµισης της αγοράς και της απελευθέρωσης των ροών 

κεφαλαίου. Ενδεικτικά, µέχρι το τέλος του έτους 1997 σαράντα µία (41) εµπορικές 

τράπεζες λειτουργούσαν στο ελληνικό οικονοµικό σύστηµα. Από αυτές οι δεκαεννέα (19) 

ήταν ενσωµατωµένες ως ελληνικές τράπεζες που λειτουργούσαν στο πλαίσιο της ενιαίας 

ευρωπαϊκής άδειας που χορηγήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δεκατρείς (13) 

ήταν παραρτήµατα εµπορικών τραπεζών ενσωµατωµένων σε άλλα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εννέα (9) ήταν παραρτήµατα εµπορικών τραπεζών τρίτων 

χωρών, µη κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Gortsos, 1998) 

 

Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα βρίσκεται σε µεταβατική περίοδο µε τις εξελίξεις να 

διαδέχονται η µία την άλλη. Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι επεκτάσεις στο 

εξωτερικό κυριαρχούν την επικαιρότητα, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την εξαγορά της 

Finansbank από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ανάλογες κινήσεις από τη Eurobank 

(εξαγορά του 99,34% της Ουκρανικής Universal Bank). 
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 Η ολοένα αυξανόµενη ένταση του ανταγωνισµού έχει ως απότοκο οι Τράπεζες να δίνουν 

περισσότερη προσοχή και χρόνο στην εύρεση και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων 

αποτίµησης του κινδύνου, scoring models, µοντέλα αποτίµησης µετοχών, προκειµένου να 

εξορθολογήσουν ποιοτικά τα τραπεζικά χαρτοφυλάκιά τους, ακόµα και στην περίπτωση 

απλών πιστώσεων. Η µείωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard) και της δυσµενούς 

επιλογής (adverse selection), µε αποτέλεσµα και την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών 

από την έως σήµερα πιστωτική επέκταση των Τραπεζών, φαίνεται πλέον να έχει 

δροµολογηθεί από το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών, όπως προέτρεπε η Τράπεζα της 

Ελλάδος και είχε άλλωστε επισηµανθεί και από τους πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ. Το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα λοιπόν, φαίνεται να εκσυγχρονίζεται, υιοθετώντας στοιχεία 

των ευρωπαϊκών αναπτυγµένων τραπεζικών λειτουργιών (Νίκογλου, 2006).  

 

Η υιοθέτηση των προαναφερθέντων και άλλων συστηµάτων που διακρίνονται για την 

πολυπλοκότητά τους, από τις Τράπεζες, το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα 

συναλλάσσονται και εµπορεύονται «χρήµα», ανέκαθεν δελεαστικό για καταχρήσεις και 

καταδολιεύσεις, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι στις Τράπεζες ανέρχονται 

πλέον σε χιλιάδες, εντός και εκτός Ελλάδος, καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση και 

εφαρµογή επίσης αποτελεσµατικών και σύγχρονων µεθόδων εσωτερικού ελέγχου και 

εποπτείας σε όλους τους τοµείς και τις επιµέρους δραστηριότητες των Τραπεζών. 

4.3 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στο Οργανόγραµµα της Τράπεζας   

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα σύνολο µεθόδων και ελέγχων, διοικητικών, 

λειτουργικών, οικονοµικών και παραγωγής, που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για την επίτευξη 

των επιχειρησιακών και στρατηγικών της στόχων. Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος 

2438/06.08.1998 ορίζει ότι κάθε πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να έχει ένα επαρκές και 

αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), το οποίο θα λαµβάνει µέρος της 

ευθύνης για τη υλοποίηση των καταγεγραµµένων και εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο επιχειρησιακών στόχων της Τράπεζας (και του Οµίλου πιθανόν στον οποίο 

αυτή ανήκει). 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κατέχει –και σήµερα συνήθως κατέχει- µια 

σηµαντική θέση στη ∆ιοίκηση των Τραπεζών, αναλόγως βέβαια και το µέγεθος και την 

έκταση αυτών, καθώς µε τον τρόπο αυτό αποκτά µεγαλύτερο κύρος και βαρύτητα στη 
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συνείδηση των εργαζοµένων και επιπλέον αποτελεί µια υπολογίσιµη δύναµη ανάµεσα στις 

άλλες της Τράπεζας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, συνήθως αποτελώντας µια 

ξεχωριστή ∆ιεύθυνση, που συµµετέχει µέσω του επικεφαλής της στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Τράπεζας. Πέρα από την ελεγκτική, κυρίαρχη πλευρά του εσωτερικού 

ελέγχου αποτελεί και η συµβουλευτική, που θεωρείται ότι µπορεί να συνεισφέρει σε όλα 

τα τµήµατα και υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων της Τράπεζας. Η υποστήριξη λοιπόν της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου από τη ∆ιοίκηση, αλλά και από τους εργαζοµένους ενός 

πιστωτικού ιδρύµατος είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου, είναι λοιπόν µια ανεξάρτητη λειτουργία ανώτατου ιεραρχικού 

επιπέδου (Παπαστάθης, 2003), συµβουλευτικού χαρακτήρα, υπαγόµενη απευθείας στη 

διοίκηση ή σε επιτροπή ελέγχου, στελεχωµένη από εξειδικευµένο και επιστηµονικά 

καταρτισµένο προσωπικό που διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, σε τακτικά ή 

έκτακτα χρονικά διαστήµατα και εισηγείται σχετικώς προς το ανώτατο όργανο, όταν 

διαπιστώνονται αδυναµίες, για τη λήψη διορθωτικών µέτρων. Είναι ασυµβίβαστο ο 

Εσωτερικός Έλεγχος να είναι σε επίπεδο διεύθυνσης και να καλείται να ελέγξει γενικές 

διευθύνσεις. Οι λόγοι αυτοί και όχι µόνο, είναι που θέλουν τον Εσωτερικό Έλεγχο να 

κατέχει µια θέση ισάξια των υψηλόβαθµων διευθύνσεων στην επιχείρηση. Ο βαθµός 

εξουσίας του προσδιορίζεται θεωρητικά και πρακτικά από τη θέση που κατέχει µέσα στον 

οργανισµό (Παπαστάθης, 2003). 

 

Η ιεραρχική υπαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

οργανωτική υποδοµή και το µέγεθος της επιχείρησης, την αντίληψη που έχουν οι 

διοικούντες για τον έλεγχο καθώς επίσης, αν η εταιρία, η Τράπεζα εν προκειµένω, είναι 

εισηγµένη ή όχι στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) (Παπαστάθης, 2003). Έτσι 

ακολουθεί η παρακάτω διάκριση: 

• Μη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Τράπεζες (βλ. σχήµα 1):  Η υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου για να είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει ίσως να υπάγεται απευθείας στο 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος µε τη σειρά του έχει την εξουσιοδότηση από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας να ενεργεί για την επίτευξη των στόχων του 

πιστωτικού ιδρύµατος και για την εύρυθµη γενικότερα λειτουργία του. Πλεονεκτήµατα 

αυτής της υπαγωγής είναι η πληροφόρηση από την πηγή, η συνεργασία, η επικοινωνία, 

η άµεση κινητοποίηση της ∆ιοίκησης για διορθωτικές ενέργειες και το γεγονός ότι 

προσδίδεται κύρος στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 
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   ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

      

       ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

          

∆/νση Νοµικών Υπηρεσιών   ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

  

∆ιεύθυνση Α  ∆ιεύθυνση Β  ∆ιεύθυνση Γ  ∆ιεύθυνση ∆ 

 

Πίνακας 2: ∆ΕΕ µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιριών 
 
• Εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Τράπεζες (βλ. σχήµα 2): Κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 24, ν. 3371/2005 ο Εσωτερικός Έλεγχος διορίζεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπάγεται σε αυτό, ενώ παράλληλα εποπτεύεται 

(DeZoort, 1997) από τριµελή ελεγκτική επιτροπή "Επιτροπή Ελέγχου", η οποία 

εκλέγεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και φέρει την ευθύνη των τελικών 

πορισµάτων και αναφορών που συντάσσει το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Αυτή µε τη 

σειρά της,  µε τακτικές εκθέσεις ή έκτακτες αναφορές ενηµερώνει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Τράπεζας Αυτή, όντας ενήµερη της κατάστασης που επικρατεί  

αποφασίζει να ακολουθήσει ή όχι τις συµβουλές που έχουν συντάξει οι εσωτερικοί 

ελεγκτές (Colbert, 2002). 

 

  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  Επιτροπή Ελέγχου 

  

∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

 ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 Πίνακας 3: ∆ΕΕ εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιριών 
 

4.4 Ο Ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής που εποπτεύει τη ∆ιεύθυνση φέρει τον τίτλο του Γενικού 

Επιθεωρητή και είναι αρµόδιος για την εποπτεία της δραστηριότητας του Εσωτερικού 

Ελέγχου στον Όµιλο και της συµµόρφωσης µε τα «Επαγγελµατικά Πρότυπα Άσκησης του 
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Εσωτερικού Ελέγχου» και τον «Κώδικα ∆εοντολογίας» του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών (ΙΙΑ). 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής: 

I. είναι στέλεχος της Τράπεζας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 

II.  τοποθετείται ή απαλλάσσεται των καθηκόντων του µόνο από το ∆.Σ. της Τράπεζας, 

κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και σχετικής πρότασης του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου, 

III.  αναφέρεται µέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας και 

απευθείας στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

IV.  διευθύνει υπαλλήλους που ανήκουν στο προσωπικό του Εσωτερικού Ελέγχου και έχουν 

υπαχθεί σε αυτόν, ή απασχολούνται στο πλαίσιο ελεγκτικών οµάδων, ή συµβάλλουν 

κατά κάποιο τρόπο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής και το κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Εσωτερικού 

Ελέγχου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση 

σε όλα τα στοιχεία ή αρχεία και επικοινωνούν ακώλυτα µε οποιαδήποτε συλλογικά όργανα 

και στελέχη της Τράπεζας, ενώ οφείλουν να συνεργάζονται µε τους εξωτερικούς ελεγκτές 

και τις Εποπτικές Αρχές, παρέχοντας την προβλεπόµενη πληροφόρηση. 

4.5 Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου -  Επιθεώρησης της Τράπεζας: 

• Αναφέρεται, µέσω του Γενικού Επιθεωρητή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την 

 Επιτροπή Ελέγχου και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

• Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες µονάδες της Τράπεζας και 

 στελεχώνεται από προσωπικό το οποίο είναι πλήρους και αποκλειστικής 

 απασχόλησης, χωρίς να έχει εκτελεστικές ή  λειτουργικές αρµοδιότητες σε 

 οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Τράπεζας και τοποθετείται ή  απαλλάσσεται 

 των καθηκόντων του µε αποφάσεις της ∆ιοίκησης, κατόπιν  εισήγησης του Γενικού 

 Επιθεωρητή. 

 

Σκοπός της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στις Τράπεζες είναι σε γενικές γραµµές να 

ελέγχει αν: 
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I. οι ενέργειες των εργαζοµένων συνάδουν µε τις διαδικασίες και τους νόµους σε 

 ισχύ, 

II.   οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και διαχειρίζονται καταλλήλως, 

III.  η χρηµατοοικονοµική, η διοικητική λειτουργική και παραγωγική πληροφόρηση 

 είναι ακριβής και έγκυρη, 

IV.  ο επιχειρησιακός σχεδιασµός υλοποιείται µε συνέπεια και οι στόχοι  επιτυγχάνονται, 

V. υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και προσαρµογή σε αυτές  όσον 

 αφορά την ποιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου (controls) και τεχνική  εξέλιξη 

 των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου, 

VI.   εντοπίζονται και αντιµετωπίζονται οι νοµικές και κανονιστικές εξελίξεις στα 

 ζητήµατα που έχουν επίδραση στον Οργανισµό. 

 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι ο εσωτερικός έλεγχος στις Τράπεζες δε µένει πλέον στα στενά 

όρια του ελέγχου των διαδικασιών, καθώς όπως έχει αναφερθεί, ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

και συµβουλευτική πλευρά. Έτσι, η µεθοδολογία του, παύει να βασίζεται σε ένα 

παραδοσιακό σύστηµα και λαµβάνει σοβαρά υπόψη τη συνεχή αποτίµηση του κινδύνου, 

το περιβάλλον ελέγχου, τις παρεχόµενες πληροφορίες και την επικοινωνία αυτών και την 

παρακολούθηση του συνόλου των κινδύνων. 

4.6 Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) συγκροτείται από ανώτατα στελέχη, κατόπιν 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελεί εκτελεστικό όργανο της ∆ιοίκησης 

(Carcello et al, 2002). Αυτή είναι αρµόδια για θέµατα ελέγχου που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή των διαδικασιών, οργανωτικούς ελέγχους, τη γενικότερη πολιτική της Τράπεζας 

και τους επιχειρησιακούς της στόχους. Επίσης, θεσπίζει τον οργανόγραµµα της Τράπεζας 

και το επανεξετάζει, αναλόγως τις διαπιστωθείσες αδυναµίες και τη µεταβολή της 

πολιτικής του πιστωτικού ιδρύµατος. Ακόµη, είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εκφράζοντας την άποψη της ∆ιοίκησης, αλλά 

παράλληλα συνεργάζεται µε αυτήν για τη διαµόρφωση του προγράµµατος ελέγχου σε 

κάθε διαχειριστική χρήση. Λαµβάνει τα πορίσµατα και τις εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου και κατόπιν συζητήσεως µε αυτή και τη ∆ιοίκηση, προωθεί τυχόν 

προτάσεις ή µεταβολές (Abbott et al., 2000). Τέλος, είναι υπεύθυνη να λαµβάνει µέριµνα 
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για τη συµµετοχή του Γενικού Επιθεωρητή στις συγκεντρώσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Τράπεζας. 

 

Όσον αφορά τη σχέση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µε την Ελεγκτική Επιτροπή, 

αυτή πρέπει να είναι σχέση συνεργασίας βασισµένη σε ειλικρίνεια και αξιοπιστία, µε 

διακεκριµένους ρόλους, καθώς έχουν αναγνωρισθεί βάσει µελετών, όπως προαναφέρθηκε, 

σηµαντικές απειλές, όπως η δυσλειτουργική υποβολή ελεγκτικών εκθέσεων από τα 

ανώτερα ελεγκτικά στελέχη προς την Ελεγκτική Επιτροπή, η µη πλήρης ανάθεση στην 

Ελεγκτική Επιτροπή των προσλήψεων, απολύσεων και εκτιµήσεων-κρίσεων των 

επικεφαλής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και ότι δεν είχαν όλες οι Ελεγκτικές 

Επιτροπές µέλη, ή τουλάχιστον ένα µέλος εκπαιδευµένο και µε προσόντα στη Λογιστική 

(Joe et al., 2009).  

4.7 Κατηγορίες Εσωτερικών Ελέγχων στις Τράπεζες 

∆εδοµένου ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επάρκειας του 

συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και αυτά εκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες της 

Τράπεζας, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι τα είδη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι όσα και οι 

δραστηριότητες του φορέα, δηλαδή διοικητικές, οικονοµικές, λειτουργικές, παραγωγικής 

φύσης και οποιαδήποτε άλλη θα είχε εφαρµογή σε ένα Τραπεζικό Ίδρυµα. 

 

 Για λόγους ευκολίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει αλληλοσύνδεση και σύγχυση 

της µιας δραστηριότητας µε την άλλη, θα θεωρήσουµε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι 

διακρίνονται σε µόνο τέσσερις βασικές κατηγορίες υπό την ευρεία έννοια. Αυτοί είναι οι: 

� Έλεγχοι Παραγωγής (Production Audits), που έχουν ως στόχο να  διαπιστώσουν 

κατά πόσο τηρούνται οι διάφορες διαδικασίες στον τοµέα της  παραγωγής σε  όλη τη 

διαχειριστική χρήση, αν δηλαδή γίνεται ορθή χρήση του µηχανολογικού εξοπλισµού, 

αν τηρείται η διαδικασία εφοδιασµού των καταστηµάτων, αν τηρούνται οι 

προδιαγραφές των προϊόντων και το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, αν ο 

προϋπολογισµός κάθε διαχειριστικής χρήσης είναι µέσα στα προβλεπόµενα όρια, αν 

υπάρχουν αποθέµατα και αν το  ύψος τους υπερβαίνει  το κανονικό. 

� Οικονοµικοί Έλεγχοι (Financial Audits), που σχετίζονται µε τον έλεγχο της 

ακρίβειας, αξιοπιστίας, ειλικρίνειας και αλήθειας των οικονοµικών καταστάσεων και 

µε έλεγχο για οικονοµικές ατασθαλίες των εργαζοµένων σε ∆ίκτυο και ∆ιοίκηση. 
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� Λειτουργικοί Έλεγχοι (Operational Audits), που αναφέρονται στον έλεγχο της 

τήρησης των προβλεπόµενων διαδικασιών και της σωστής λειτουργίας των επιµέρους 

τµηµάτων και της Τράπεζας στο σύνολό της.  

� ∆ιοικητικοί Έλεγχοι (Management Audits), που λειτουργούν διαφορετικά από 

τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους, καθώς αρχίζουν από τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας της επιχειρησιακής στρατηγικής του πιστωτικού ιδρύµατος, για 

να συνεχίσουν µε τους τεθέντες στόχους και να εισέλθουν  στον έλεγχο της ∆ιοίκησης 

εν γένει, όπως της διαχείρισης του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού και της 

κατάλληλης στελέχωσης και εκπαίδευσής του. Οι ∆ιοικητικοί Έλεγχοι αφορούν την 

ορθότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, αναφέρεται δηλαδή στο διοικητικό 

σκέλος της Τράπεζας. 

4.8 Κατηγορίες Συστηµάτων Ελέγχου και Εφαρµογή τους στις Τράπεζες 

Οι εργασίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος ελέγχονται µε διαφορετικούς τρόπους και από 

διαφορετικούς φορείς, όπως από τα υπηρεσιακά του όργανα, από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελεγκτές και από ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα αρµόδια 

υπηρεσιακά όργανα ασκούν προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο, ενώ οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές ασκούν τακτικούς και έκτακτους, ειδικούς και γενικούς, Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές 

τέλος, περιορίζονται στον έλεγχο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, σε συνεργασία 

συνήθως και µε τη συνδροµή και τα πορίσµατα της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, µε 

την προϋπόθεση πάντα ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις αντικειµενικότητας και 

ανεξαρτησίας, οι οποίες συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ποιότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

Σκόπιµο κρίνεται στο σηµείο αυτό να αναφερθούν και οι σηµαντικότερες κατηγορίες 

συστηµάτων ελέγχου και η ενδεικτική εφαρµογή τους στα πιστωτικά ιδρύµατα. Τα 

βασικότερα συστήµατα ελέγχου είναι τα: 

1. Γενικά, που δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα θα µπορούσε να είναι η χρησιµοποίηση κωδικού πρόσβασης στα 

µηχανογραφικά πληροφοριακά συστήµατα (on-line) των Τραπεζών. 

2. Ειδικά, που αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα και αντικείµενα της Τράπεζας. 

Τέτοια συστήµατα αποτελούν για παράδειγµα οι ειδικές εφαρµογές έγκρισης και 
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απόρριψης ή περιορισµού δανείων, µε εµφάνιση συγκεκριµένης αιτιολογίας, η οποία 

προκύπτει είτε µηχανογραφικά, είτε χειροκίνητα. 

3. Προληπτικά, είναι τα συστήµατα ελέγχου που έχουν δηµιουργηθεί για να αποτρέπουν 

καταστάσεις και λάθη, όπως για παράδειγµα όταν για το αίτηµα χορήγησης ενός 

συγκεκριµένου ποσού απαιτείται λήψη εγγυητή και πριν την προώθησή του στα 

αρµόδια εγκριτικά υπάρχει ειδοποίηση για τη συγκεκριµένη παράλειψη ή άλλες 

παραλείψεις, πρόκειται λοιπόν για κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες των 

µηχανογραφικών συστηµάτων. Προληπτικός έλεγχος θεωρείται και όταν επικεφαλής 

των διαφόρων υπηρεσιών της Τράπεζας ζητούν τη συνδροµή των Εσωτερικών 

Ελεγκτών για την αποφυγή λαθών που εντοπίζουν σε διαδικασίες κατά την εργασία 

τους. 

4. Κατασταλτικά-ανιχνευτικά, είναι τα συστήµατα ελέγχου που διενεργούνται µετά το 

πέρας της συναλλαγής, όπως για παράδειγµα το «κλείσιµο ταµείου», που έχει ως στόχο 

την συµφωνία των πραγµατικών συναλλαγών (µε βάση τον αριθµό και το ποσό τους) 

µε τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν µέσω του συστήµατος «on-line» των Τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ –
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσδιορισθεί αρχικά ο πληθυσµός που αποτελεί το “target group” 

της έρευνας και το δείγµα, το υποσύνολο δηλαδή του πληθυσµού που θα χρειαστεί για 

τους ερευνητικούς σκοπούς και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Αµέσως µετά θα 

περιγραφεί η τεχνική δειγµατοληψίας που επιλέχθηκε, για να ακολουθήσει η περιγραφή 

των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου που απεστάλη στο δείγµα. Τελευταία στο κεφάλαιο 

γίνεται η περιγραφή της µεθοδολογίας για τη στατιστική ανάλυση του ερωτηµατολογίου. 

5.2 Πληθυσµός και ∆είγµα 

5.2.1 Γενικά 
Πριν αρχίσουµε τη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, επιλέξαµε τα υποκείµενα της 

έρευνας (δείγµα) από τον πληθυσµό στον οποίο επικεντρώνεται η έρευνά µας, τη µέθοδο 

επιλογής τους (δειγµατοληψία), αλλά και εξασφαλίσαµε πρόσβαση προς τα υποκείµενα 

αυτά. 

5.2.2 Πληθυσµός 
Λόγω του ότι η έρευνα αφορά τη διερεύνηση της σηµασίας του Εσωτερικού Ελέγχου και 

των συστηµάτων του στον τραπεζικό χώρο, αποφασίσθηκε να εξεταστεί αυτό από την 

οπτική γωνία των τραπεζικών υπαλλήλων, στελεχών και µη, των περισσοτέρων και 

µεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυµάτων της Ελλάδας, και έτσι το ερωτηµατολόγιο 

απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, διαφόρων ηλικιών, µε πενταετή τουλάχιστον  

εµπειρία στον τραπεζικό τοµέα, καθώς αναφέρεται στη γνώση τους όσον αφορά τον 

Εσωτερικό Έλεγχο και τα συστήµατά του, όπως εκείνοι τα βιώνουν και τα εφαρµόζουν 

στην καθηµερινότητά τους, ερχόµενοι σε επαφή µε αυτά και τους ίδιους τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. 

 

Αρχικά υπήρξε η σκέψη  το ερωτηµατολόγιο να απευθύνεται στους ίδιους τους 

Εσωτερικούς Ελεγκτές των Τραπεζών, γιατί είναι σίγουρο ότι εκείνοι θα είχαν 

ακριβέστερη και ορθότερη γνώση όσον αφορά τις διαδικασίες κυρίως και τα συστήµατα 
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που χρησιµοποιούνται στα τραπεζικά ιδρύµατα, αφού αυτό αποτελεί  αντικείµενο της 

εργασίας τους. Στη συνέχεια όµως, αυτή η σκέψη απορρίφθηκε, καθώς σκοπός της 

έρευνας ήταν να φανεί η σηµασία του Εσωτερικού Ελέγχου και των συστηµάτων του στον 

τραπεζικό χώρο. Με την αρχική σκέψη υπήρχε µεγάλη πιθανότητα τα αποτελέσµατα να 

διέπονται από υπερβολικό βαθµό υποκειµενικότητας, διότι  είναι εύλογο και αναµενόµενο 

άτοµα που υπηρετούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα να το εξιδανικεύουν και να το 

παρουσιάζουν ως απαραίτητο για την υπηρεσία στην οποία πιθανόν αυτό εντάσσεται. Το 

σωστό λοιπόν, θεωρήθηκε ότι είναι να επικεντρωθεί η µελέτη σε τραπεζικούς υπαλλήλους, 

άνδρες και γυναίκες, µε πενταετή τουλάχιστον τραπεζική εµπειρία, οι οποίοι εκτιµούνται 

αρκετά έµπειροι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε τον εσωτερικό 

έλεγχο και ίσως να έχουν βιώσει και οι ίδιοι τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους από 

εσωτερικούς ελεγκτές. 

5.2.3 ∆είγµα 
Η δειγµατοληψία απαιτεί τον ακριβή αριθµό του πληθυσµού, από τον οποίο θα κληθούµε 

να επιλέξουµε το δείγµα (Cohen et al, 2000). Συνολικά, στην Ελλάδα απασχολούνται 

55.718 υπάλληλοι στον τραπεζικό τοµέα, ενώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 

κοινοτικής υπηρεσίας, η Ελλάδα εµφανίζει το µεγαλύτερο αριθµό τραπεζικών υπαλλήλων, 

που απασχολούνται ανά χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µε 1.359 εργαζοµένους, σύµφωνα µε 

σχετική έκθεση της Εurostat του 2001. Το 2007 οι εργαζόµενοι στις ελληνικές τράπεζες 

φαίνεται να αυξήθηκαν σε 58.000. Στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, από τα 41 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα 19 είναι ανώνυµες εταιρείες, τα 13 συνεταιριστικές 

τράπεζες και τα 13 θυγατρικές τραπεζών από χώρες εκτός ευρωζώνης (δικτυακός τόπος 

in.gr, 2009). 

 Ο πληθυσµός της έρευνας περιορίσθηκε µόνο σε ελληνικές Τράπεζες και συγκεκριµένα 

κυρίως στις µεγαλύτερες από αυτές και ειδικότερα σε 16, στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε., την  Alpha Bank, την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, την Τράπεζα 

Πειραιώς, την Αγροτική Τράπεζα, την Εµπορική Τράπεζα, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, 

τη Citibank International, την Τράπεζα Κύπρου, τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, τη 

Marfin Laiki Bank, τη Millennium Bank, την Τράπεζα Αττικής, την Aspis Bank,  την 

Τράπεζα Probank και την Τράπεζα Ηπείρου. 
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∆είγµα είναι ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο του πληθυσµού που επιλέγεται για 

ερευνητικούς σκοπούς και εξαγωγή συµπερασµάτων για το σύνολο του πληθυσµού. Για να 

είναι ένα δείγµα αντιπροσωπευτικό πρέπει τα κρίσιµα χαρακτηριστικά του να είναι τα 

ίδια µε αυτά του πληθυσµού. Αυτό προσπαθήσαµε να πετύχουµε µε τον τυχαίο τρόπο 

επιλογής του δείγµατος ανάµεσα στους υπαλλήλους των τραπεζικών ιδρυµάτων και το 

πολυπληθές µέγεθός του (διανεµήθηκαν 150 ερωτηµατολόγια και απαντήθηκαν 100) στα 

πλαίσια και των περιορισµών που επιβάλλονταν από το είδος της εργασίας, από άποψη 

κόστους και χρόνου. Φυσικά όσο πιο µεγάλο το δείγµα, τόσο πιο µεγάλη και η ακρίβεια 

εξαγωγής των συµπερασµάτων. Θεωρώντας λοιπόν ότι το δείγµα ήταν αντιπροσωπευτικό 

και εξακριβώνοντας ότι αυτοί που απείχαν δεν παρουσίαζαν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό 

που θα µπορούσε να µολύνει τα αποτελέσµατα της έρευνας, προχωρήσαµε σε γενικεύσεις 

των συµπερασµάτων της έρευνας στο σύνολο του πραγµατικού πληθυσµού που 

καθορίσθηκε από το πλαίσιο δειγµατοληψίας. 

5.2.4 Τεχνική ∆ειγµατοληψίας 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε η απλή τυχαία δειγµατοληψία (random) 

(Ψαρρού και συν., 2001), που ορίζεται ως τη δυνατότητα κάθε µέλους του µελετώµενου 

πληθυσµού να επιλεγεί µε την ίδια πιθανότητα (απαιτείται πλήρης κατάλογος του 

πληθυσµού που δεν ήταν πάντα διαθέσιµος, οπότε έγινε χρήση τυχαίων αριθµών) και 

λειτουργεί σε επίπεδο ατόµου.  Εστάλησαν ερωτηµατολόγια τόσο σε έντυπη, όσο και σε 

ηλεκτρονική µορφή (e-mail) σε τραπεζικούς υπαλλήλους 

 

Επιπλέον η δειγµατοληψία µας ήταν βολική (convenience), δηλαδή τα ερωτηµατολόγιά 

µας διανεµήθηκαν σε καταστήµατα Τραπεζών που επιλέχθηκαν και υπήρχε η καλύτερη 

δυνατή πρόσβαση, όπως για παράδειγµα σε συναδέλφους, γνωστούς και φίλους που 

εργάζονται σε Τράπεζες. 

5.3 Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

Στόχος της έρευνας που διεξήχθη µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου, είναι να αναδειχθεί  

η άποψη των εργαζοµένων για τη σηµασία της ύπαρξης και λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης 

Επιθεώρησης, καθώς και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρµόζονται στα 

τραπεζικά ιδρύµατα του ελλαδικού χώρου, τόσο ως προς τη συµβουλευτική πλευρά της 
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∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, όσο και ως προς την πλευρά της αξιολόγησης και του ελέγχου. 

Στο τέλος επιδιώκεται να αναδειχθούν πιθανά περιθώρια και προτάσεις βελτίωσης.     

 

Στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις στις οποίες χρησιµοποιήθηκε η βαθµολογική κλίµακα 

του Likert (πενταβάθµια κλίµακα), πρόκειται δηλαδή για ερωτήσεις στις οποίες ο 

ερωτώµενος καλείται να δηλώσει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του µε µια σειρά 

προτάσεων σχετικά µε το αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου. Η κλίµακα που 

χρησιµοποιήθηκε είναι ισορροπηµένη (ίσος αριθµός θετικών και αρνητικών απαντήσεων), 

µονή και αναγκαστική. 

 

Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάσθηκε µε τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία συµπλήρωσή 

του και για το λόγο αυτό απαρτίζεται από τρία µέρη, εννοιολογικά συνδεδεµένα µεταξύ 

τους και ειδικότερα από τα παρακάτω: 

• Το Α µέρος αφορά θέµατα σε σχέση µε τα Πέντε Συστατικά Στοιχεία του 

Εσωτερικού Ελέγχου και τα οποία είναι το Περιβάλλον Ελέγχου, η Αξιολόγηση 

Κινδύνων, οι ∆ραστηριότητες Ελέγχου, η Πληροφόρηση και Επικοινωνία  και 

τέλος η Παρακολούθηση. 

• Το Β µέρος αφορά θέµατα σχετικά µε  τη ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης όπως αυτή 

υφίσταται σήµερα και τη σηµασία της: Η ∆.Ε. στην Τράπεζα, Στελέχωση της ∆.Ε.  

και Ευρήµατα & Εκθέσεις Ελέγχου- Follow Up. 

• Το Γ µέρος αναφέρεται σε διαδικασίες και τακτικές που αφορούν ένα 

χαρακτηριστικό αντικείµενο της Τράπεζας, τις Επιταγές. 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος, ως µια δυναµική και συνεχή διαδικασία, απαρτίζεται από πέντε 

συστατικά στοιχεία, που συνθέτουν αρµονικά τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τους 

µηχανισµούς του (Zabihollah et al., 2001) και αυτά είναι το «Περιβάλλον Ελέγχου 

(Control Environment)», η «Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment)», οι 

«∆ραστηριότητες Ελέγχου (Control Activities)», η «Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

(Information and Communication)» και η «Παρακολούθηση (Monitoring)». Το πρώτο 

µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στα επιµέρους αυτά στοιχεία και σε κάθε 

συστατικό αντιστοιχούν πέντε ερωτήσεις µε χρήση της βαθµολογικής κλίµακας του Likert 

(Καθόλου, Σε µικρή κλίµακα, Σε µέτρια κλίµακα, Σε µεγάλη κλίµακα, Πάρα πολύ). 
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Συγκεκριµένα, στο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου «Περιβάλλον Ελέγχου»  

(Α1) αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 1-5 και διερευνάται µέσα από αυτές η γενικότερη 

λειτουργία της ∆ιοίκησης και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Το Περιβάλλον Ελέγχου, 

αναφέρεται στην επίγνωση από τους ∆ιοικούντες και τους ∆ιοικούµενους της σηµασίας 

κάποιων παραγόντων, όπως της οργανωτικής δοµής (Ερωτήσεις 1 και 2), της ανάθεσης 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών (Ερωτήσεις 3 και 4) της ύπαρξης και εδραίωσης της 

ακεραιότητας και των ηθικών αξιών στην Τράπεζα (Ερώτηση 5). Ειδικότερα, εξετάζεται η 

ύπαρξη οργανογράµµατος για τα διάφορα τµήµατα και τις ∆ιευθύνσεις (ερ.1), όπως επίσης 

και η ύπαρξη ενιαίου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών που να έχει αποτυπωµένες τις εργασίες και 

τον τρόπο εκτελέσεώς τους (ερ. 2). Ακόµη, ερωτάται αν έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων 

των θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα (ερ. 3) και αν ο διαχωρισµός των καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων είναι σαφής από τη ∆ιοίκηση (ερ. 4). Τέλος, δίνοντας 

έµφαση στις ηθικές αξίες και την ακεραιότητα που πρέπει να διέπει έναν οργανισµό όπως 

η Τράπεζα, ρωτάται αν έχει θεσπισθεί και κοινοποιηθεί Κώδικας ∆εοντολογίας ή µε 

κάποιον άλλο τρόπο έχουν διακηρυχθεί αυτές οι αρχές και επιβληθεί η τήρησή τους από 

τους τραπεζικούς υπαλλήλους (ερ. 5). 

 

Το δεύτερο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στην «Αξιολόγηση 

των Κινδύνων» (Α2) και περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 6-10. Πρόκειται για ένα σηµαντικό 

κοµµάτι του εσωτερικού ελέγχου, καθώς όλες οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µια σειρά 

κινδύνων που θα µπορούσαν να µετατραπούν σε απειλή για την ύπαρξή τους, πόσο 

µάλλον οι Τράπεζες, που πρέπει, αντιµετωπίζοντας τυχόν απειλές, να διατηρήσουν την 

οικονοµική τους ευρωστία, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στόχος είναι 

η µείωση των κινδύνων και πρωταρχικός παράγων προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο 

καθορισµός ρεαλιστικών επιχειρηµατικών στόχων που να αναπροσαρµόζονται αναλόγως 

τις τρέχουσες εξελίξεις (Ερωτήσεις 7,8). Επόµενο βήµα είναι η διεξαγωγή και διενέργεια 

εµπεριστατωµένων µελετών αξιολόγησης των επιχειρηµατικών κινδύνων της Τράπεζας, 

οπότε και ρωτάται αν υπάρχει και κοινοποιείται στους εργαζόµενους συγκεκριµένη 

διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων της Τράπεζας (Ερώτηση 6). Έπειτα προστέθηκαν 

κάποιες ερωτήσεις για να αναδειχθεί η σηµασία της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων όχι 

µόνο σε προκαθορισµένα τακτά χρονικά διαστήµατα, αλλά και όταν οι συνθήκες το 

απαιτούν, δηλαδή σε έκτακτες περιπτώσεις (Ερώτηση 9) και η σηµασία της εφαρµογής 
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ελέγχου σε διαφορετικό βαθµό και ένταση αναλόγως την ένταση του κινδύνου (Ερώτηση 

10). 

 

Περαιτέρω, τρίτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν οι 

«∆ραστηριότητες Ελέγχου» (Α3), που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 11-15. Οι 

∆ραστηριότητες Ελέγχου είναι εκείνες οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που 

ενισχύουν το έργο της ∆ιοίκησης και λειτουργούν ως εξασφάλιση ότι οι στόχοι 

ακολουθούνται πιστά και κατά γράµµα. Υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και τµήµατα της 

επιχείρησης και περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, όπως οι εγκρίσεις και οι 

επαληθεύσεις. Έτσι αρχικά ερωτάται αν υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα 

και όρια των εγκρίσεων ή ευθυνών (Ερώτηση 11), αν το υπάρχον σύστηµα ελέγχου έχει 

ασφαλιστικές δικλείδες που να εµποδίζουν παράνοµες συναλλαγές (Ερώτηση 14) και αν οι 

περιγραφές των θέσεων εργασίας περιλαµβάνουν ειδικές αναφορές για συναφείς µε τον 

έλεγχο δραστηριότητες (Ερώτηση 15). Αυτές οι «∆ραστηριότητες Ελέγχου» εφαρµόζονται 

είτε µέσω χειρωνακτικών διαδικασιών, είτε µέσω αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών 

συστηµάτων, οπότε και ερωτήθηκε αν προηγείται έγκριση της ∆ιοίκησης για την 

υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών και άλλων συστηµάτων της Τράπεζας 

(Ερώτηση 13). Τέλος, η αποδοχή ευθύνης της ∆ιοίκησης για τις πληροφορίες που 

παράγονται και προέρχονται ή τυχόν έγγραφες αναφορές που γίνονται δεκτές από τις 

Υπηρεσίες της Τράπεζας, αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι των ∆ραστηριοτήτων ελέγχου, 

καθώς άπτεται µε τις πολιτικές που ακολουθεί ένας οργανισµός (Ερώτηση 12). 

 

Στη συνέχεια, τέταρτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου, αποτελεί η 

«Πληροφόρηση και Επικοινωνία» (Α4) και σε αυτό αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 16-20.  

Το πρώτο κοµµάτι αναφέρεται στο ότι η κάθε οικονοµική µονάδα και στην περίπτωσή µας 

η Τράπεζα, προκειµένου να εφαρµόσει και να ελέγξει ορθά τα συστήµατα, τους 

µηχανισµούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, πρέπει το εξωτερικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται να της µεταφέρει αξιόπιστες και έγκαιρες πληροφορίες. Για να 

εξακριβωθεί λοιπόν αυτό, ρωτάται αν κατά τη διενέργεια επιθεώρησης σε κάποια 

Υπηρεσία της Τράπεζας παρέχονται πληροφορίες άµεσα και κατά προτεραιότητα από του 

εργαζόµενους στους ελεγκτές (Ερώτηση 16) και αν οι πληροφορίες αυτές είναι όσο το 

δυνατόν πιο αξιόπιστες (Ερώτηση 17). Για την επιβεβαίωση του έγκαιρου και αξιόπιστου 

των πληροφοριών, ρωτάται επίσης αν έχουν οι επιθεωρητές πρόσβαση σε ειδικά 
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διαµορφωµένο λογισµικό, ώστε να είναι δυνατή η παροχή σε αυτούς  πληροφοριών και 

από άλλες ∆ιευθύνσεις (Ερώτηση 18). Το δεύτερο µέρος σχετίζεται µε την επικοινωνία 

των  πληροφοριών, κάτι που σχετίζεται µε ένα αίσθηµα ευθύνης και λογοδοσίας τόσο από 

την πλευρά της ∆ιοίκησης, όσο και από την πλευρά του προσωπικού. Για το λόγο αυτό 

ζητείται από τους ερωτώµενους να απαντήσουν αν στην περίπτωση αµφιβολίας για τη 

νοµιµότητα διενέργειας κάποιας συναλλαγής ζητείται από τους εργαζόµενους η συνδροµή 

της Υπηρεσίας Επιθεώρησης/Εσωτερικού Ελέγχου ή Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

(Ερώτηση 19) και αν οι ελεγκτές συµβάλλουν µε τις γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση 

ζητηµάτων που τυχαίνει να προκύψουν κατά τη διενέργεια ενός τακτικού ελέγχου τους σε 

κάποιο Κατάστηµα ή στη ∆ιοίκηση (Ερώτηση 20). 

 

Το πέµπτο και τελευταίο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

«Παρακολούθηση» (Α5), και οι ερωτήσεις που καλύπτουν αυτό το κοµµάτι είναι οι 21-

25. Η «Παρακολούθηση» σηµαίνει ότι τα συστήµατα ελέγχου πρέπει να επανελέγχονται 

και να επιβλέπονται, να αναπροσαρµόζονται, να βελτιώνονται ως προς τα αδύνατα σηµεία 

τους και να αναθεωρούνται αναλόγως τις επιταγές των τρεχουσών εξελίξεων, συνθηκών 

και στόχων της Τράπεζας. Αυτό µπορεί να γίνεται µέσω διαδικασιών που υπάρχουν σε 

µόνιµη βάση, αλλά και µέσω ειδικών έκτακτων αξιολογήσεων, οπότε και ερωτάται αν η 

επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της εργασίας των επιθεωρητών αξιολογείται από τη 

∆ιοίκηση της Τράπεζας (Ερώτηση 21) και από ειδικά αρµοδίως συσταθείσα προς το 

σκοπό αυτό Επιτροπή Ελέγχου, µέσω υποβληθεισών εκθέσεων σε αυτήν από τη 

∆ιεύθυνση Επιθεώρησης (Ερώτηση 22). Η αξιολόγηση και ο επανέλεγχος µπορεί να 

διενεργείται είτε από τρίτα προς τον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο άτοµα, είτε από τα ίδια 

(αυτοαξιολόγηση). Έτσι ρωτάται αν επανελέγχεται δειγµατοληπτικά το ελεγκτικό έργο 

των Επιθεωρητών από άλλα άτοµα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης που σε συµµετείχαν 

στον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο (Ερώτηση 23) και αν οι αρµοδιότητες στην Υπηρεσία των 

εργαζοµένων έχουν ανατεθεί µε τέτοιο τρόπο που να εµποδίζει ένα άτοµο να 

επεξεργάζεται στοιχεία µιας συναλλαγής στο σύνολό της, να την εκτελεί και τέλος να την 

αρχειοθετεί χωρίς περαιτέρω έλεγχο από άλλους (Ερώτηση 25). Τέλος, καλούνται οι 

ερωτώµενοι αν απαντήσουν στην ερώτηση αν υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες που να 

καθορίζουν τον τρόπο που πρέπει να εκτελεστούν και να ελεγχθούν οι διάφορες 

διεργασίες εντός της Τράπεζας (Ερώτηση 24). 
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Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 26-39, 

αποσκοπεί στην περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης που λειτουργεί σε µια Τράπεζα 

και φιλοδοξεί να κάνει έκδηλη την αξία της ύπαρξής της, κάτι που µπορεί να προκύπτει 

είτε άµεσα, ρωτώντας αν η ύπαρξη και λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης 

συµβάλλει στην προσθήκη αξίας στην Τράπεζας, είτε έµµεσα, ρωτώντας αν οι 

επιθεωρητές ανήκουν στους καλύτερα αµειβόµενους εργαζόµενους της Τράπεζας. Το 

µέρος αυτό απαρτίζεται από τρεις υποενότητες που περιλαµβάνουν τέσσερις ερωτήσεις οι 

δύο πρώτες και πέντε η τρίτη, µε χρήση της βαθµολογικής κλίµακας του Likert (Καθόλου, 

Σε µικρή κλίµακα, Σε µέτρια κλίµακα, Σε µεγάλη κλίµακα, Πάρα πολύ). Οι υποενότητες 

αυτές είναι το γενικό µέρος, «Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης στην Τράπεζα» (Β1), η 

«Στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης» (Β2) και  «Ευρήµατα -  Εκθέσεις Ελέγχου -  

Follow Up» (Β3). 

 

Η πρώτη υποενότητα είναι «Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Στην Τράπεζα» (Β1) και 

αποτελείται από τις ερωτήσεις 26-29. Αρχικά ερωτάται αν υπάρχει κανονισµός 

λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης εγκεκριµένος από τη ∆ιοίκηση που να 

περιγράφει την αποστολή και το σκοπό της (Ερώτηση 26), καθώς κρίνεται σκόπιµο και 

πρωταρχικής σηµασίας να υπάρχει καταγεγραµµένη τόσο η αποστολή, όσο και οι τρόποι 

που θα γίνει εφικτή η επίτευξη των στόχων της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και από τη 

στιγµή που η ∆ιοίκηση καθορίζει και αναπροσαρµόζει τους επιχειρηµατικούς της στόχους, 

επιβάλλεται ο κανονισµός λειτουργίας να είναι εγκεκριµένος από αυτή. Έπειτα, οι 

εργαζόµενοι ρωτούνται κατά πόσο θεωρούν ότι η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 

Επιθεώρησης συµβάλλει στην προσθήκη αξίας στην Τράπεζα (Ερώτηση 27) και αν η 

ύπαρξή της λειτουργεί προς όφελος του πελάτη (Ερώτηση 28), όσο και προς όφελος του 

υπαλλήλου (Ερώτηση 29), ώστε να καταστεί δυνατό στο τέλος να σταθµιστεί η 

σπουδαιότητά της. 

 

Η δεύτερη υποενότητα αναφέρεται στη «Στελέχωση Της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης» 

(Β2) και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 30-34. Η στελέχωση αυτής της ∆ιεύθυνσης θα 

συµβάλλει στο να γίνει αντιληπτή η βαρύτητα που προσδίδεται σε αυτήν από τη ∆ιοίκηση 

µιας Τράπεζας και τη θέση τελικά που καταλαµβάνει στο εσωτερικό της. Αρχικά ερωτάται 

αν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων επιθεωρητών σε σχέση 

µε την πλήρωση οποιασδήποτε άλλης θέσης στο ∆ίκτυο ή στη ∆ιοίκηση (Ερώτηση 30) και 
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αν η πρόσληψη  και πλήρωση των θέσεων επιθεωρητών γίνεται µε πλήρη διαφάνεια και 

αξιοκρατία (Ερώτηση 31). Προκειµένου να φανεί αν δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στο να 

είναι καλά και επαρκώς εκπαιδευµένα τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, ρωτάται 

αν τους παρέχεται επιπρόσθετη και εξειδικευµένη εκπαίδευση (Ερώτηση 32). Ένας ακόµα 

έµµεσος τρόπος να αναδειχθεί η αξία που προσδίδει η ∆ιοίκηση των Τραπεζών στο έργο 

των εσωτερικών ελεγκτών, ερωτάται αν οι τελευταίοι ανήκουν στους καλύτερα 

αµειβόµενους εργαζόµενους µέσα στο τραπεζικό ίδρυµα (Ερώτηση 33). Έρευνες έχουν 

δείξει (Celal, 1989) ότι η εργασία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα γερό θεµέλιο για 

υψηλές διευθυντικές θέσεις και επιδιώξαµε να επιβεβαιώσουµε ή απορρίψουµε ότι το ίδιο 

ισχύει και στα τραπεζικά ιδρύµατα µε την ερώτηση για το αν οι επιθεωρητές ανήκουν σε 

εκείνους τους εργαζόµενους που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη και 

σταδιοδροµία σε διάφορους τοµείς εντός της Τράπεζας (Ερώτηση 34). 

 

Η τρίτη υποενότητα αφορά τα «Ευρήµατα – Εκθέσεις Ελέγχου – Follow up» (Β3) της 

∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και οι ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτήν είναι οι 35-39. 

Καταρχήν ζητείται από τους εργαζόµενους στις Τράπεζες να απαντήσουν για το αν 

προβλέπεται δυνατότητα σχολιασµού και ενστάσεων από τους ελεγχόµενους πριν την 

έκδοση του τελικού πορίσµατος (Ερώτηση 35), καθώς κρίνεται ουσιώδους σηµασίας η 

δυνατότητα έκφρασης όλων των πλευρών, για ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσµα και µια πιο 

στοιχειοθετηµένη έκθεση ελέγχου. Έπειτα ρωτάται αν µετά από κάθε εύρηµα ελέγχου 

ακολουθεί σχετικό πόρισµα και πρόταση από τον εκάστοτε επιθεωρητή (Ερώτηση 36) και 

αν διατέθηκε αρκετός χρόνος κατά τη γνώµη των εργαζοµένων για έκτακτους και 

τακτικούς ελέγχους κατά το παρελθόν έτος για τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Τράπεζας 

(Ερωτήσεις 37 και 38). Τέλος, βασικό συστατικό ενός επαρκούς, αποτελεσµατικού και 

αποδοτικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί η ύπαρξη µηχανισµών που θα 

διασφαλίζουν την παρακολούθηση της έγκαιρης υλοποίησης των ενεργειών θεραπείας των 

διαπιστωµένων αδυναµιών (Follow-up). Αυτό άλλωστε επιβάλλει και η Εποπτική Αρχή 

(Π.∆.Τ.Ε. 2577/06) και για το λόγο αυτό ερωτάται αν υπάρχει και εφαρµόζεται 

συγκεκριµένη διαδικασία παρακολούθησης των συσταθέντων διορθωτικών ενεργειών 

(Ερώτηση 39). 

 

Τέλος, ξεκινώντας από τη βάση ότι τα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου προηγούνται 

κάθε ελέγχου και ότι προϋπόθεση για την κατάρτισή τους είναι να υπάρχουν 
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καταγεγραµµένες διαδικασίες στην επιχείρηση, γιατί κάθε πρόγραµµα ελέγχου ακολουθεί 

τη ροή των εργασιών µε λογική σειρά (Παπαστάθης, 2003), προστέθηκε το τρίτο και 

τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου. Επιδιώχθηκε να επιλεχθεί ένα κοµµάτι ή ένα 

αντικείµενο της Τράπεζας που να το γνωρίζουν και να έχουν εργασθεί µε αυτό λίγο-πολύ 

όλοι οι εργαζόµενοι σε µια Τράπεζα, ώστε να καταστεί εφικτό να περιγραφούν οι 

διαδικασίες  που το αφορούν και να φανεί αν αυτές είναι καταγεγραµµένες. Για το λόγο 

αυτό επιλέχθηκε το τρίτο µέρος να αναφέρεται στις επιταγές. Οι ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν σε αυτό είναι οι 40-45 και είναι κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής (Ναι ή 

Όχι). Έτσι, ρωτάται από τους εργαζοµένους στις Τράπεζες να απαντήσουν για το αν 

προβλέπεται η φύλαξη των επιταγών σε πυρασφαλή (Ερώτηση 40), αν ορίζεται αρµόδιος 

για τη φύλαξή τους (Ερώτηση 41), αν ελέγχεται η εµπορικότητα των επιταγών στην 

περίπτωση προεξόφλησής τους (Ερώτηση 42) και αν στην ίδια περίπτωση ελέγχεται η 

φερεγγυότητα των εκδοτών και οπισθογράφων τους (Ερώτηση 43). Ακόµη, ρωτάται αν 

απαγορεύεται η παραλαβή των επιταγών σε διαταγή «εµού του ιδίου» για προεξόφληση 

(Ερώτηση 44) και τέλος, αν τηρείται αυστηρή διαδικασία ελέγχου των ακάλυπτων 

επιταγών και παρακολούθησής τους µέχρι τέλους (Ερώτηση 45). 

5.4 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου 

Για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences), που αποτελεί ένα 

ολοκληρωµένο στατιστικό πακέτο λογισµικού. Προς επίρρωση των αποτελεσµάτων που 

διεξήχθησαν από το παραπάνω στατιστικό πακέτο, χρησιµοποιήθηκε και το Microsoft 

Office Excel 2003, µε το οποίο εξήχθησαν σχετικά γραφήµατα και συγκεκριµένα, στήλες 

για το Α’ Μέρος, πίτες για το Β’ Μέρος και ράβδοι για το Γ’ Μέρος του ερωτηµατολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων, όπως αυτά 

προέκυψαν από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που επεστράφησαν, µετά από 

στατιστική ανάλυση µε το λογισµικό πακέτο SPSS και τη γραφική απεικόνισή τους µε τη 

βοήθεια του EXCEL.  

6.2 Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου 

6.2.1 Τα Πέντε Συστατικά Στοιχεία του Εσωτερικού Ελέγχου  
Η πρώτη ερώτηση του Α’ Μέρους του ερωτηµατολογίου, που σχετίζεται µε το περιβάλλον 

ελέγχου (Control Environment), αναφέρεται στην ύπαρξη Οργανογράµµατος για κάθε 

∆ιεύθυνση και Τµήµα, το οποίο αναθεωρείται σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις και 

απαιτήσεις. Από την εικόνα 1 φαίνεται ότι µάλλον υπάρχει Οργανόγραµµα για κάθε 

∆ιεύθυνση και Τµήµα. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 1: Στήλες για την 1η ερώτηση 
 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων, ύψους τουλάχιστον 76% 

(Πάρα πολύ 31% και Σε µεγάλη κλίµακα 45%) απάντησε ότι υπάρχει οργανόγραµµα για 

τις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα των Τραπεζών, ενώ ένα µικρότερο ποσοστό ύψους 6% 

(Καθόλου 2% και Σε µικρή κλίµακα 4%) απάντησε ότι δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν 

είναι επαρκές και δεν αναθεωρείται όσο συχνά θα έπρεπε. Άρα στο σηµείο αυτό τα 

περιθώρια βελτίωσης είναι µικρά. 
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Ερ.1: Υπάρχει Οργανόγραµµα για κάθε ∆ιεύθυνση και Τµήµα που αναθεωρείται σύµφωνα µε 
τις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις;
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Κλίµακα: Βαθµολόγηση: 

Καθόλου 1 

Σε µικρή κλίµακα 2 

Σε µέτρια κλίµακα 3 

Σε µεγάλη κλίµακα 4 

Πάρα πολύ 5 

                            Πίνακας 4: Αριθµητική κλίµακα για τη βαθµολόγηση των ερωτήσεων 1-39 
  

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS. Για το σκοπό αυτό 

παρατέθηκε ο ως άνω πίνακας 4, µε τα περιγραφικά στατιστικά µέτρα που αντιστοιχούν 

στις κλίµακες Καθόλου, Σε µικρή κλίµακα, Σε µέτρια κλίµακα, Σε µεγάλη κλίµακα και 

Πάρα πολύ. Πιο συγκεκριµένα, από τους τέσσερις συγκεντρωτικούς πίνακες του SPSS που 

θα ακολουθήσουν στο τέλος του κεφαλαίου, θα φανεί για τις 39 πρώτες ερωτήσεις ο µέσος 

(mean), η διάµεσος (median), η επικρατούσα τιµή (mode), η τυπική απόκλιση (std 

deviation), η διακύµανση (variance) και τα τεταρτηµόρια (percentile). Ακόµη, κάτω από 

τα γραφήµατα θα ακολουθήσει ξεχωριστός πίνακας SPSS µε την κατανοµή συχνότητας 

για κάθε ερώτηση ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πίνακας 5: Κατανοµή Συχνότητας για την 1η ερώτηση 
 

Η δεύτερη ερώτηση του Α µέρους του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στο αν υπάρχει 

λεπτοµερές Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών της Τράπεζας, το οποίο να αποτυπώνει τις εργασίες 

και τον τρόπο εκτελέσεώς τους. Στην εικόνα 2 διακρίνεται καθαρά από τις στήλες, ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων απάντησαν ότι υπάρχει λεπτοµερές εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών, ενώ ένα αµελητέο ποσοστό θεώρησε ότι δεν υπάρχει. Ειδικότερα, ένα 

VAR00001 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 4 4,0 4,0 6,0 

3 18 18,0 18,0 24,0 

4 45 45,0 45,0 69,0 

5 31 31,0 31,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
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ποσοστό ύψους 48% των εργαζοµένων είναι πεπεισµένοι ότι υπάρχει Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών, ένα ποσοστό ύψους 24% είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχει και ένα ποσοστό 

ύψους 22% θεωρεί ότι ίσως υπάρχει. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει 

πάντα η πιθανότητα κάποιος εργαζόµενος να µην είναι επαρκώς ενηµερωµένος για κάποια 

υπηρεσιακά θέµατα και στη συγκεκριµένη περίπτωση για το αν υπάρχει ή όχι Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών της Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Στήλες για την 2η ερώτηση 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 6): 

VAR00002 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 4 4,0 4,0 6,0 

3 22 22,0 22,0 28,0 

4 24 24,0 24,0 52,0 

5 48 48,0 48,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 6: Κατανοµή Συχνότητας για την 2η ερώτηση 
 

Έπειτα, στην τρίτη ερώτηση ρωτάται αν έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων 

εργασίας σε όλα τα επίπεδα από το γράφηµα της εικόνας 3 προκύπτει ότι παρόλο που το 

προσωπικό δεν απαντάει µε την ίδια βεβαιότητα που απάντησε στις δύο προηγούµενες 

ερωτήσεις, ωστόσο πάλι, το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι σε µεγάλη κλίµακα έχει 
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Ερ.2: Υπάρχει λεπτοµερές Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών της Τράπεζας µε 
αποτυπωµένες τις εργασίες και τον τρόπο εκτελέσεώς τους;
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γίνει περιγραφή. Πάλι ένα αµελητέο ποσοστό απάντησε ότι σε µικρή κλίµακα ή ότι δεν 

έχει γίνει καθόλου περιγραφή των καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

Συγκεκριµένα, ένα ποσοστό εργαζοµένων στις Τράπεζες ύψους 20% το πιστεύει απόλυτα, 

ποσοστό ύψους 48% το πιστεύει σε µεγάλο βαθµό, ποσοστό ύψους 24% το πιστεύει σε 

µέτριο βαθµό, ποσοστό ύψους 4% σε µικρό βαθµό και 4% δεν το πιστεύει καθόλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Στήλες για την 3η ερώτηση 
 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 3): 

VAR00003 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 4 4,0 4,0 4,0 

2 4 4,0 4,0 8,0 

3 24 24,0 24,0 32,0 

4 48 48,0 48,0 80,0 

5 20 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 7: Κατανοµή Συχνότητας για την 3η ερώτηση 
 
 
Στην 4η ερώτηση ρωτάται αν είναι σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων. Αξίζει να παρατηρηθεί από την εικόνα 4 το γεγονός ότι η 

στήλη που αντιστοιχεί στην απάντηση «σε µέτρια κλίµακα» είναι αρκετά ψηλή και µάλλον 

είναι η ψηλότερη µαζί µε τη στήλη που αντιστοιχεί στην απάντηση «σε µεγάλη κλίµακα». 

Αυτό σηµαίνει ότι ενώ και πάλι το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού πιστεύει ότι όντως 

έχει γίνει σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων στους εργαζόµενους, 
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Ερ.3:Έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα;
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ένα σηµαντικό κοµµάτι, δεν είναι βέβαιο για αυτό και αµφιταλαντεύεται στην απάντησή 

του. Η επιβεβαίωση έρχεται από τις τιµές των στηλών, σύµφωνα µε τις οποίες ποσοστό 

εργαζοµένων ύψους 18% θεωρεί ότι ο διαχωρισµός είναι σαφής «πάρα πολύ», 35% «σε 

µεγάλη κλίµακα», 35% «σε µέτρια κλίµακα», 10% « σε µικρή κλίµακα» και µόλις ένα 2% 

θεωρεί ότι δεν έχει γίνει καθόλου σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων στις Τράπεζες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 4: Στήλες για την 4η ερώτηση 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 8): 

VAR00004 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 10 10,0 10,0 12,0 

3 35 35,0 35,0 47,0 

4 35 35,0 35,0 82,0 

5 18 18,0 18,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 8: Κατανοµή Συχνότητας για την 4η ερώτηση 
 

Έπειτα, για την ολοκλήρωση του Α’ µέρους που αναφέρεται στο «Περιβάλλον Ελέγχου», 

ερωτάται αν έχει θεσπισθεί και κοινοποιηθεί Κώδικας ∆εοντολογίας ή αν µε κάποιο άλλο 

τρόπο έχει διακηρυχθεί η αρχή της ακεραιότητας και η τήρηση ηθικών αξιών από τους 

εργαζόµενους. Από τις απαντήσεις των εργαζοµένων, όπως απεικονίζονται στις στήλες της 
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Ερ.4: Είναι σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των 
εργαζοµένων;
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εικόνας 5, φαίνεται ότι τουλάχιστον σε µεγάλη κλίµακα αυτό έχει γίνει. Από τα ποσοστά 

των εργαζοµένων που έχουν απαντήσει, ένα ποσοστό ύψους 32% απάντησε ότι οι αρχές 

τις ακεραιότητας και ηθικές αρχές έχουν διακηρυχθεί και κοινοποιηθεί σε πάρα πολύ 

µεγάλο βαθµό, ένα ποσοστό ύψους 47% απάντησε «σε µεγάλη κλίµακα», ποσοστό ύψους 

15% απάντησε «σε µέτρια κλίµακα», ποσοστό  ύψους µόλις 4% απάντησε «σε µικρή 

κλίµακα» και µόλις ένα 2% απάντησε ότι δεν έχουν διακηρυχθεί καθόλου τέτοιες αρχές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5: Στήλες για την 5η ερώτηση 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 9): 

VAR00005 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 4 4,0 4,0 6,0 

3 15 15,0 15,0 21,0 

4 47 47,0 47,0 68,0 

5 32 32,0 32,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 9: Κατανοµή Συχνότητας για την 5η ερώτηση 
 

Το δεύτερο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι η «Αξιολόγηση Κινδύνων» 

(Risk Assessment). Καταρχήν, ρωτάται αν υπάρχει και κοινοποιείται συγκεκριµένη 

διαδικασία για την αξιολόγηση των κινδύνων της Τράπεζας. Οι απαντήσεις ήταν θετικές 

στο µεγαλύτερο βαθµό, όπως φαίνεται από την εικόνα 6, όπου οι στήλες «Πάρα πολύ» και 
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Ερ.5: Έχει θεσπισθεί και κοινοποιηθεί Κώδικας ∆εοντολογίας ή µε άλλο 
τρόπο έχει διακηρυχθεί η αρχή της ακεραιότητας και η τήρηση ηθικών 

αξιών από τους εργαζόµενους;
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« Σε µεγάλη κλίµακα» είναι ψηλότερες συγκριτικά µε τις υπόλοιπες στήλες που 

αντιστοιχούν στις απαντήσεις «Σε µέτρια κλίµακα», «Σε µικρή κλίµακα» και «Καθόλου». 

Τα ποσοστά που αναλογούν στις παραπάνω απαντήσεις, είναι 33%, 35%, 20%, 8% και 4% 

αντιστοίχως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Στήλες για την 6η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 10): 

VAR00006 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 4 4,0 4,0 4,0 

2 8 8,0 8,0 12,0 

3 20 20,0 20,0 32,0 

4 35 35,0 35,0 67,0 

5 33 33,0 33,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 10: Κατανοµή Συχνότητας για την 6η ερώτηση 
 

Μια ακόµη ερώτηση που σχετίζεται µε την αξιολόγηση των κινδύνων είναι αν 

καθορίζονται επιµέρους στόχοι που αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Πρόκειται για µια ερώτηση ουσιώδους σηµασίας, αφού ο καθορισµός στόχων συνδέεται 

άµεσα µε την αξιολόγηση των κινδύνων. Από τις απαντήσεις και την εικόνα 7 προκύπτει 

ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο ισχύει. 

Ειδικότερα, 50% του δείγµατος (50 ερωτηθέντες τραπεζικοί υπάλληλοι από σύνολο 100) 
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Ερ.6: Υπάρχει και  κοινοποιείται συγκεκριµένη διαδικασία για την 
αξιολόγηση των κινδύνων της Τράπεζας;
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απάντησαν ότι καθορίζονται στόχοι σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ το 35%  (δηλαδή 35 

εργαζόµενοι) σε µεγάλο βαθµό και 12% σε µέτρια κλίµακα (12 εργαζόµενοι). Σηµειώνεται 

ότι θεώρησαν πως σε  µικρή κλίµακα καθορίζονται επιµέρους στόχοι που 

αναπροσαρµόζονται 2 µόνο εργαζόµενοι (2%), ενώ ένας θεώρησε ότι δεν καθορίζονται 

καθόλου (1%), ποσοστό που κρίνεται αµελητέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Στήλες για την 7η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 11): 

VAR00007 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 1,0 1,0 1,0 

2 2 2,0 2,0 3,0 

3 12 12,0 12,0 15,0 

4 35 35,0 35,0 50,0 

5 50 50,0 50,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 11: Κατανοµή Συχνότητας για την 7η ερώτηση 
 

Σχετική µε την παραπάνω ερώτηση είναι η ερώτηση 8, που σχετίζεται µε το βαθµό 

ρεαλισµού που διακρίνει τους στόχους που τίθενται από τη ∆ιοίκηση, κατά πόσο µπορούν 

δηλαδή να επιτευγχθούν από το προσωπικό. Από την εικόνα 8 παρατηρείται ότι οι απόψεις 

διίστανται για το βαθµό ρεαλισµού των τεθέντων στόχων από τη ∆ιοίκηση, αφού η 

µεγαλύτερη στήλη είναι αυτή που αντιστοιχεί στην απάντηση «Σε µέτρια κλίµακα». 

Μάλιστα, φαίνεται ότι 48 εργαζόµενοι θεωρούν ότι σε µέτρια κλίµακα είναι οι στόχοι 
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Ερ.7: Καθορίζονται επιµέρους στόχοι που αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα;
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ρεαλιστικοί (48%), µόλις 1 ότι είναι πάρα πολύ ρεαλιστικοί (1%), 28 ότι είναι σε µεγάλο 

βαθµό (28%), 20 ότι είναι σε µικρό βαθµό ρεαλιστικοί (20%) και 3 ότι δεν είναι καθόλου 

ρεαλιστικοί (3%). Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν αρκετά µεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης, πράγµα που σηµαίνει ότι η ∆ιοίκηση των Τραπεζών ίσως θα όφειλε 

να προσαρµόσει τους στόχους που θέτει στην πραγµατικότητα, ώστε να είναι εφικτοί και 

υλοποιήσιµοι, καθώς ο καθορισµός επιχειρηµατικών στόχων είναι από τα πιο σηµαντικά 

βήµατα για τον καθορισµό των κινδύνων και την αποφυγή απειλών από τις Τράπεζες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Στήλες για την 8η ερώτηση 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 12): 

VAR00008 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 3 3,0 3,0 3,0 

2 20 20,0 20,0 23,0 

3 48 48,0 48,0 71,0 

4 28 28,0 28,0 99,0 

5 1 1,0 1,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 12: Κατανοµή Συχνότητας για την 8η ερώτηση 
 

Σηµαντικό κρίθηκε να ερωτηθεί σε αυτήν την ενότητα αν διενεργείται έλεγχος και σε 

έκτακτες περιπτώσεις (αναλόγως δηλαδή την ένταση του κινδύνου). Ο µεγαλύτερος 

αριθµός των εργαζοµένων απάντησε ότι σε µεγάλο βαθµό διενεργούνται έλεγχοι και σε 

έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαγράφεται και στην εικόνα 9 από τις στήλες. Συγκεκριµένα, 

77% των εργαζοµένων πιστεύουν ότι διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι πάρα πολύ και σε 
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Ερ.8: Οι στόχοι που τίθενται από τη ∆ιοίκηση είναι ρεαλιστικοί και µπορούν να 
επιτευγχθούν;



 70 

µεγάλο βαθµό (16% και 61% αντιστοίχως). Ένα 17% των εργαζοµένων πιστεύει ότι 

διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι σε µέτριο βαθµό και µόλις 6 εργαζόµενοι (6%) πιστεύουν 

ότι σε µικρό βαθµό διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι, ποσοστά που κρίνονται µάλλον 

ικανοποιητικά και φαίνεται πως λαµβάνονται υπόψη οι έκτακτες συνθήκες για τη 

διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Στήλες για την 9η ερώτηση 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 13): 

VAR00009 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 6 6,0 6,0 6,0 

3 17 17,0 17,0 23,0 

4 61 61,0 61,0 84,0 

5 16 16,0 16,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 13: Κατανοµή Συχνότητας για την 9η ερώτηση 
 

Η 10η ερώτηση αναφέρεται στο αν εφαρµόζονται  ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό 

βαθµό και έκταση, αναλόγως την ένταση του κινδύνου που εµφανίζει η ελεγχόµενη 

Υπηρεσία ή Τµήµα Τράπεζας. «Σε µεγάλη κλίµακα» είναι η επικρατέστερη απάντηση 

(Εικόνα 10) και αυτό σε ποσοστό 54%. Ένα ποσοστό εργαζοµένων ύψους 16% απάντησε 

«Πάρα πολύ», 25% «Σε µέτρια κλίµακα» και 5% «Σε µικρή κλίµακα». Σε ικανοποιητικό 
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Ερ.9: ∆ιενεργείται εσωτερικός έλεγχος, όχι µόνο σε τακτές, αλλά και σε έκτακτες 
περιπτώσεις;
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βαθµό οι ελεγκτικές διαδικασίες λαµβάνουν υπόψη την ένταση του κινδύνου που 

εµφανίζει η Υπηρεσία ή το Τµήµα που πρόκειται να ελεγχθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Στήλες για την 10η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 14): 

VAR00010 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 5 5,0 5,0 5,0 

3 25 25,0 25,0 30,0 

4 54 54,0 54,0 84,0 

5 16 16,0 16,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 14: Κατανοµή Συχνότητας για την 10η ερώτηση 
 

Το τρίτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται µε τις «∆ραστηριότητες 

Ελέγχου» (Control Activities) και περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 11-15. Η 11η ερώτηση 

αναφέρεται στην ύπαρξη και γνωστοποίηση των επιπέδων και ορίων των εγκρίσεων ή 

ευθυνών των εργαζοµένων. Έτσι, από την εικόνα 11 διακρίνεται ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό εργαζοµένων θεωρεί ότι υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί σχετικά επίπεδα και 

όρια εγκρίσεων/ευθυνών. Ειδικότερα, 41 εργαζόµενοι (ποσοστό ύψους 41%) σε αυτήν την 

ερώτηση απάντησαν «Πάρα πολύ», 41 εργαζόµενοι (41%) απάντησαν «Σε µεγάλη 

κλίµακα», 12 εργαζόµενοι (ποσοστό ύψους 12%) απάντησαν «Σε µέτρια κλίµακα» και 
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Ερ.10: Εφαρµόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό βαθµό και έκταση 
αναλόγως την ένταση κινδύνου που εµφανίζει η ελεγχόµενη Υπηρεσία/Τµήµα;
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µόλις 6 εργαζόµενοι (ποσοστό ύψους 6%) απάντησαν «Σε µικρή κλίµακα». Κανένας δεν 

απάντησε «Καθόλου», πράγµα πολύ θετικό. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 11: Στήλες για την 11η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 15): 

VAR00011 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 6 6,0 6,0 6,0 

3 12 12,0 12,0 18,0 

4 41 41,0 41,0 59,0 

5 41 41,0 41,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 15: Κατανοµή Συχνότητας για την 11η ερώτηση 
 

Στη 12η ερώτηση ρωτάται αν η ∆ιοίκηση αποδέχεται την ευθύνη για τις πληροφορίες που 

παράγονται και προέρχονται από τις Υπηρεσίες της Τράπεζας ή τις έγγραφες αναφορές 

που λαµβάνουν οι Υπηρεσίες της από πελάτες. Από την εικόνα 12 γίνεται φανερό ότι το 

προσωπικό στο µεγαλύτερο µέρος του πιστεύει ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει «Σε µεγάλη 

κλίµακα», πράγµα ικανοποιητικό. ∆ιαβάζοντας τα νούµερα, παρατηρείται ότι  14 

εργαζόµενοι (14%)  απαντούν θετικά µε βαθµό «Πάρα πολύ», 57 εργαζόµενοι (57%) 

απαντούν θετικά µε βαθµό «Σε µεγάλη κλίµακα», 21 εργαζόµενοι είναι πιο ουδέτεροι και 

απαντούν «Σε µέτρια κλίµακα», ενώ µόλις 8 εργαζόµενοι (8%) είναι πιο αρνητικοί 

απαντώντας «Σε µικρή κλίµακα» και κανένας δεν απάντησε «Καθόλου». 
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Ερ.11: Υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των 
εγκρίσεων/ευθυνών;
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Εικόνα 12: Στήλες για την 12η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 16): 

VAR00012 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 8 8,0 8,0 8,0 

3 21 21,0 21,0 29,0 

4 57 57,0 57,0 86,0 

5 14 14,0 14,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 16: Κατανοµή Συχνότητας για την 12η ερώτηση 
 

Στη 13η ερώτηση κρίνεται σηµαντικό να  ρωτηθεί αν προηγείται έγκριση της ∆ιοίκησης 

για την υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών και άλλων συστηµάτων της 

Τράπεζας, διότι θεωρείται ουσιώδους σηµασίας η ∆ιοίκηση να προηγείται της υιοθέτησης 

των συστηµάτων της Τράπεζας µε προηγούµενη έγκρισή της και είναι βασικό συστατικό 

του εσωτερικού ελέγχου. Η εικόνα 13 δείχνει ότι αυτό συµβαίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

Ειδικότερα, 92 εργαζόµενοι (ποσοστό ύψους 92%) συµφωνούν ότι αυτό συµβαίνει «Πάρα 

πολύ» και «Σε µεγάλη κλίµακα» (47% και 45% αντιστοίχως), ενώ µόνο το 6% είναι 

ουδέτερο και το 2% µάλλον αρνητικό, απαντώντας «Σε µικρό βαθµό». 

 

 

 

 
 

 

 
Εικόνα 13: Στήλες για την 13η ερώτηση 

8

21

57

14

0

20

40

60

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

Ερ.12: Αποδέχεται η ∆ιοίκηση την ευθύνη για τις πληροφορίες και τις έγγραφες 
αναφορές που παράγονται και προέρχονται από τις Υπηρεσίες της Τράπεζας;
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Ερ.13: Προηγείται έγκριση της ∆ιοίκησης για την υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων 
πληροφοριακών και άλλων συστηµάτων της Τράπεζας;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 17): 

VAR00013 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 6 6,0 6,0 8,0 

4 45 45,0 45,0 53,0 

5 47 47,0 47,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 17: Κατανοµή Συχνότητας για την 13η ερώτηση 
 

Έπειτα, ακολουθεί η 14η ερώτηση για το αν το υπάρχον στις Τράπεζες σύστηµα ελέγχου 

εµποδίζει παράνοµες συναλλαγές µε τις ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει. Από τη 14η 

εικόνα καταλαβαίνει κανείς ότι το προσωπικό στην πλειονότητά του πιστεύει ότι 

πραγµατικά αυτό ισχύει στις Τράπεζες που εργάζονται. Κανένας εργαζόµενος δεν 

απαντάει αρνητικά, µόλις 4 απαντούν «Σε µικρή κλίµακα» (δηλαδή ποσοστό ύψους 4%), 

ουδέτεροι απαντώντας «Σε µέτρια κλίµακα» είναι 19% των εργαζοµένων (19 εργαζόµενοι 

σε σύνολο 100) και 48 και 29 τραπεζικοί υπάλληλοι είναι πεπεισµένοι ότι αυτό συµβαίνει, 

απαντώντας «Σε µεγάλη κλίµακα» και «Πάρα πολύ» αντιστοίχως (δηλαδή ποσοστά ύψους 

48% και 29%). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Εικόνα 14: Στήλες για την 14η ερώτηση 
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Ερ.14: Εµποδίζει παράνοµες συναλλαγές το σύστηµα ελέγχου µε 
τις ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 18): 

VAR00014 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 4 4,0 4,0 4,0 

3 19 19,0 19,0 23,0 

4 48 48,0 48,0 71,0 

5 29 29,0 29,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 18: Κατανοµή Συχνότητας για την 14η ερώτηση 
 

Τέλος, ακολουθεί το γράφηµα - στήλες για την 15η ερώτηση στην εικόνα 15. Ερωτάται αν 

οι περιγραφές των θέσεων εργασίας περιλαµβάνουν ειδικές αναφορές για συναφείς µε τον 

έλεγχο δραστηριότητες, για την εύρυθµη λειτουργία του προσωπικού της Τράπεζας. Οι 

απαντήσεις του προσωπικού των Τραπεζών είναι πάλι θετικές στο µεγαλύτερο βαθµό. 

Αναλυτικότερα 13% των εργαζοµένων θεωρεί ότι αυτό ισχύει «Πάρα πολύ», 52% «Σε 

µεγάλο βαθµό», 28% «Σε µέτρια κλίµακα» και 7% «Σε µικρή κλίµακα». Τα ποσοστά αυτά 

αντιστοιχούν σε 13, 52, 28 και 7 εργαζόµενους από πλήθος 100 ερωτώµενων. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Εικόνα 15: Στήλες για την 15η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 19): 
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Ερ.15: Οι περιγραφές των  θέσεων  εργασίας για την  εύρυθµη 
λειτουργία του προσωπικού της Τράπεζας περιλαµβάνουν  ειδικές 

αναφορές για συναφείς µε τον  έλεγχο δραστηριότητες;
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VAR00015 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 7 7,0 7,0 7,0 

3 28 28,0 28,0 35,0 

4 52 52,0 52,0 87,0 

5 13 13,0 13,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 19: Κατανοµή Συχνότητας για την 15η ερώτηση 
 

Το τέταρτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι η «Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία» (Information and communication) και απαρτίζεται στο ερωτηµατολόγιο από 

τις ερωτήσεις 16-20. Προχωρώντας στην ανάλυση των ερωτήσεων µε τη βοήθεια των 

γραφηµάτων, παρατηρούµε τα ακόλουθα. 

 

Η 16η ερώτηση ασχολείται µε το αν παρέχονται πληροφορίες άµεσα και κατά 

προτεραιότητα από τους εργαζόµενους στους ελεγκτές κατά τη διενέργεια επιθεώρησης σε 

κάποια Υπηρεσία της Τράπεζας. Από την εικόνα 16 καθίσταται σαφές ότι 83% πιστεύει 

ότι κάτι τέτοιο λαµβάνει χώρα «Πάρα πολύ»  (46%) και «Σε µεγάλη κλίµακα» (37%). 

Μόνο ένα ποσοστό ύψους 15% τηρεί ουδέτερη στάση, ενώ µόλις 2% απάντησε «Σε µικρή 

κλίµακα». Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού διακρίνεται η 

διάθεση των εργαζοµένων να συµβάλλουν και να µην παρακωλύουν χρονικά το έργο των 

επιθεωρητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 16: Στήλες για την 16η ερώτηση 
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Ερ.16: Παρέχονται πληροφορίες άµεσα και κατά προτεραιότητα από 
τους εργαζόµενους στους ελεγκτές κατά τη διενέργεια επιθεώρησης 

σε κάποια Υπηρεσία της Τράπεζάς σας;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 20): 

VAR00016 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 15 15,0 15,0 17,0 

4 37 37,0 37,0 54,0 

5 46 46,0 46,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 20: Κατανοµή Συχνότητας για την 16η ερώτηση 
 

Την παραπάνω ερώτηση έρχεται να συµπληρώσει η 17η ερώτηση, η οποία σχετίζεται µε 

την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται από τους τραπεζικούς υπαλλήλους προς 

τους επιθεωρητές κατά το έργο των τελευταίων. Και πάλι τα πράγµατα παρουσιάζονται 

θετικά, ίσως όχι µε τη βεβαιότητα που προέκυψε από τις απαντήσεις της προηγούµενης 

ερώτησης. Ειδικότερα (Εικόνα 17),  25 υπάλληλοι πιστεύουν ακράδαντα ότι οι 

παρεχόµενες πληροφορίες είναι αξιόπιστες (25%) και 53 ότι είναι τουλάχιστον σε µεγάλη 

κλίµακα αξιόπιστες (53%). Ουδέτεροι παρουσιάζονται 20 υπάλληλοι (20%) και ένας 

αµελητέος αριθµός εργαζοµένων, 2, διαφωνούν και θεωρούν τις παρεχόµενες προς τους 

επιθεωρητές πληροφορίες αναξιόπιστες (ποσοστό ύψους 2%).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Εικόνα 17: Στήλες για την 17η ερώτηση 
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Ερ.17: Κατά τη γνώµη σας παρέχονται όσο το δυνατόν  πιο 
αξιόπιστες πληροφορίες στους επιθεωρητές από τους τραπεζικούς 

υπαλλήλους; 
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 21): 

 

VAR00017 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

3 20 20,0 20,0 22,0 

4 53 53,0 53,0 75,0 

5 25 25,0 25,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 21: Κατανοµή Συχνότητας για την 17η ερώτηση 
 

Περαιτέρω, ερωτάται (Ερώτηση 18) αν οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση σε ειδικά 

διαµορφωµένο λογισµικό για την προσκόµιση πληροφοριών από άλλες ∆ιευθύνεις και από 

την εικόνα 18 προκύπτει ότι  επικρατεί αυτή η άποψη σχεδόν από το σύνολο του 

προσωπικού των Τραπεζών. Αυτό σηµαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 47 

εργαζόµενοι απάντησαν «Πάρα πολύ» (47%) και 42 «Σε µεγάλη κλίµακα» (42%). Μόλις 

9% απάντησαν «Σε µικρή κλίµακα» και 2 (ποσοστό 2%) καθόλου. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 18: Στήλες για την 18η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 22): 
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Ερ.18: Έχουν πρόσβαση οι επιθεωρητές σε ειδικά διαµορφωµένο 
λογισµικό για την προσκόµιση πληροφοριών από άλλες 

∆ιευθύνσεις;



 79 

 

VAR00018 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

3 9 9,0 9,0 11,0 

4 42 42,0 42,0 53,0 

5 47 47,0 47,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 22: Κατανοµή Συχνότητας για την 18η ερώτηση 
 

Στη 19η ερώτηση, ερευνάται αν ζητείται η συνδροµή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

σε περίπτωση αµφιβολίας για τη νοµιµότητα διενέργειας κάποιας συναλλαγής ή ενέργειας. 

Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, αλλά επιδέχονται περιθώρια βελτίωσης, αφού 

σύµφωνα µε την εικόνα 19, ένα ποσοστό εργαζοµένων 64%  (22% «πάρα πολύ» και 42% 

«σε µεγάλη κλίµακα») θεωρεί ότι ζητείται η συνδροµή των επιθεωρητών σε περιπτώσεις 

που οι ίδιοι οι εργαζόµενοι το χρειάζονται, ένα ποσοστό εργαζοµένων όµως ύψους 36% 

είναι είτε ουδέτερο (21%) είτε αντίθετο (11% «σε µικρή κλίµακα» και 4% «καθόλου») µε 

αυτήν την άποψη. Τα περιθώρια βελτίωσης είναι ορατά. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 19: Στήλες για την 19η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 23): 
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Ερ.19: Ζητείται η συνδροµή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης/Εσωτερικού 
Ελέγχου/Κανονιστικής Συµµόρφωσης σε περίπτωση αµφιβολίας για 

τη νοµιµότητα διενέργειας κάποιας συναλλαγής ή ενέργειας;
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VAR00019 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 4 4,0 4,0 4,0 

2 11 11,0 11,0 15,0 

3 21 21,0 21,0 36,0 

4 42 42,0 42,0 78,0 

5 22 22,0 22,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 23: Κατανοµή Συχνότητας για την 19η ερώτηση 
 

Τέλος, στην 20η ερώτηση ρωτάται αν οι ελεγκτές συµβάλλουν µε τις γνώσεις τους στην 

ασφαλή επίλυση ζητηµάτων που τυχαίνει να προκύψουν κατά τη διενέργεια τακτικού 

ελέγχου τους σε κάποιο Κατάστηµα ή στη ∆ιοίκηση. Αυτή η ερώτηση ολοκληρώνει το 

συστατικό στοιχείο «Πληροφόρηση και Επικοινωνία» του εσωτερικού ελέγχου. Το 

γράφηµα – στήλες της εικόνας 20 δείχνει ότι ένα ποσοστό ύψους 26% των εργαζοµένων 

σε Τράπεζες θεωρεί ότι αυτό ισχύει «Πάρα πολύ», 49% «Σε µεγάλη κλίµακα», 19% «Σε 

µέτρια κλίµακα», 6% «Σε µικρή κλίµακα» και κανένας δε διαφωνεί πλήρως. Από τα 

ποσοστά αυτά συµπεραίνεται ότι οι επιθεωρητές έχουν σε γενικές γραµµές τη διάθεση να 

συµβάλουν µε τις γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση ζητηµάτων που προκύπτουν κατά τη 

διενέργεια τακτικού ελέγχου τους σε κάποιο Κατάστηµα ή στη ∆ιοίκηση και αυτό 

πράττουν. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 20: Στήλες για την 20η ερώτηση 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 24): 
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Ερ.20: Συµβάλλουν οι ελεγκτές µε τις γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση 
ζητηµάτων που τυχαίνει να προκύψουν κατά τη διενέργεια τακτικού 

ελέγχου τους σε κάποιο Κατάστηµα ή ∆ιοίκηση;
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VAR00020 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 6 6,0 6,0 6,0 

3 19 19,0 19,0 25,0 

4 49 49,0 49,0 74,0 

5 26 26,0 26,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 24: Κατανοµή Συχνότητας για την 20η ερώτηση 
 

Το τελευταίο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι η «Παρακολούθηση» 

(Monitoring). Οι ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτό, είναι οι 21-25. Ακολουθεί η 

στατιστική αξιολόγηση των δοθέντων απαντήσεων. 

 

Η 21η ερώτηση σχετίζεται µε την αξιολόγηση της εργασίας των επιθεωρητών από τη 

∆ιοίκηση της Τράπεζας. Από την εικόνα 21 φαίνεται ότι οι περισσότερες απαντήσεις 

κυµαίνονται στη θετική κλίµακα. Παρατηρείται λοιπόν πως το 34% των εργαζοµένων 

θεώρησαν ότι η εργασία των επιθεωρητών αξιολογείται από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, 

50% ότι αξιολογείται «Σε µεγάλη κλίµακα», 12% «Σε µέτρια κλίµακα» και µόλις 4% «Σε 

µικρή κλίµακα». 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 21: Στήλες για την 21η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας  25): 
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Ερ.21: Αξιολογείται η εργασία των επιθεωρητών από τη ∆ιοίκηση της 
Τράπεζάς σας;
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VAR00021 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 4 4,0 4,0 4,0 

3 12 12,0 12,0 16,0 

4 50 50,0 50,0 66,0 

5 34 34,0 34,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 25: Κατανοµή Συχνότητας για την 21η ερώτηση 
 
Περαιτέρω, ερωτάται (Ερώτηση 22) σε ποιο βαθµό αξιολογείται η επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από αρµόδια συσταθείσα 

Επιτροπή ελέγχου, µέσω υποβληθεισών εκθέσεων σε αυτήν από τη ∆ιεύθυνση 

Επιθεώρησης και από την εικόνα 22 προκύπτει ότι  επικρατεί η άποψη ότι αξιολογείται σε 

µεγάλο βαθµό, σχεδόν από το σύνολο του προσωπικού των Τραπεζών. Αυτό σηµαίνει στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ότι 25 εργαζόµενοι απάντησαν «Πάρα πολύ» (25%) και 55 «Σε 

µεγάλη κλίµακα» (55%). Μόλις 18% απάντησαν «Σε µέτρια κλίµακα» και 2 (ποσοστό 

2%) «Σε µικρή κλίµακα». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικόνα 22: Στήλες για την 22η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 26): 
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Ερ.22: Αξιολογείται η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από αρµόδια συσταθείσα Επιτροπή 
Ελέγχου, µέσω υποβληθεισών  εκθέσεων σε αυτήν  από τη ∆/νση 

Επιθεώρησης;
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VAR00022 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 18 18,0 18,0 20,0 

4 55 55,0 55,0 75,0 

5 25 25,0 25,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 26: Κατανοµή Συχνότητας για την 22η ερώτηση 
 

Στην 23η ερώτηση κρίνεται σηµαντικό να ρωτηθεί αν επανελέγχεται δειγµατοληπτικά το 

ελεγκτικό έργο επιθεωρητών από άλλα άτοµα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης που δε 

συµµετείχαν ‘στον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο. Την εικόνα 23 δείχνει ότι αυτό συµβαίνει σε 

µάλλον σε µέτρια κλίµακα. Ειδικότερα, 12 εργαζόµενοι (ποσοστό ύψους 12%) πιστεύουν 

ότι αυτό συµβαίνει «Πάρα πολύ», 29 ότι συµβαίνει «Σε µεγάλη κλίµακα» (29%), ενώ το 

42% είναι ουδέτερο, το 15% µάλλον αρνητικό, απαντώντας «Σε µικρό βαθµό» και το 2% 

θεωρεί ότι ένας τέτοιου είδους επανέλεγχος δε λαµβάνει καθόλου χώρα. Εδώ παρατηρείται 

ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Η ∆ιοίκηση των Τραπεζών θα πρέπει να λάβει 

υπόψη της ότι είναι σηµαντικό για την «Παρακολούθηση» του εσωτερικού ελέγχου να 

γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος του ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών από τρίτα 

άτοµα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης που δε συµµετείχαν στον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο, 

για επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού αντικειµενικότητας και αξιοπιστίας. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 23: Στήλες για την 23η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 27): 
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Ερ.23: Επανελέγχεται δειγµατοληπτικά το ελεγκτικό έργο επιθεωρητών από άλλα 
άτοµα της ∆/νσης Επιθεώρησης που δε συµµετείχαν στον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο;
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VAR00023 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 15 15,0 15,0 17,0 

3 42 42,0 42,0 59,0 

4 29 29,0 29,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 27: Κατανοµή Συχνότητας για την 23η ερώτηση 
 

Μια ακόµη ερώτηση που σχετίζεται µε την παρακολούθηση “monitoring”, στον εσωτερικό 

έλεγχο είναι σε ποιο βαθµό υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο 

που πρέπει να εκτελεστούν και να ελεγχθούν οι διάφορες διαδικασίες εντός της Τράπεζας. 

Πρόκειται για µια ερώτηση ουσιώδους σηµασίας, αφού ο καθορισµός των πολιτικών και 

διαδικασιών κρίνεται αναγκαίος και βασική προϋπόθεση για την ικανοποιητική 

παρακολούθηση σε σχέση µε τον εσωτερικό έλεγχο. Από τις απαντήσεις και την εικόνα 24 

προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο 

ισχύει σε µεγάλο βαθµό. Ειδικότερα, το γράφηµα απεικονίζει ένα ποσοστό 33% του 

δείγµατος (33 ερωτηθέντες τραπεζικοί υπάλληλοι από σύνολο 100) απάντησαν ότι 

υπάρχουν τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ το 55%  

(δηλαδή 55 εργαζόµενοι) σε µεγάλο βαθµό και 10% σε µέτρια κλίµακα (10 εργαζόµενοι). 

Σηµειώνεται ότι θεώρησαν πως σε  µικρή κλίµακα απάντησαν µόνο 2 εργαζόµενοι (2%), 

ενώ κανένας δε θεώρησε ότι το παραπάνω δε λαµβάνει χώρα καθόλου. 

 

 

 

 

 
 

 
Εικόνα 24: Στήλες για την 24η ερώτηση 
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Ερ.24: Υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο που πρέπει να 
εκτελεστούν και να ελεγχθούν οι διάφορες διεργασίες εντός της Τράπεζας;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 28): 

VAR00024 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 10 10,0 10,0 12,0 

4 55 55,0 55,0 67,0 

5 33 33,0 33,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 28: Κατανοµή Συχνότητας για την 24η ερώτηση 
 

Στο τέλος, αποφασίσθηκε να ερωτηθεί (ερώτηση 25) σε ποιο βαθµό οι αρµοδιότητες στην 

Υπηρεσία των εργαζοµένων έχουν ανατεθεί µε τέτοιο τρόπο που να εµποδίζει ένα άτοµο 

να επεξεργάζεται στοιχεία µιας συναλλαγής στο σύνολό της, να µην την εκτελεί δηλαδή 

και τέλος να την αρχειοθετεί χωρίς περαιτέρω έλεγχο από άλλους. Οι εντυπώσεις για το 

θέµα αυτό φαίνεται να διίστανται. Από το γράφηµα της εικόνας 25, προκύπτει ότι 30% 

απάντησαν «Πάρα πολύ» (30 εργαζόµενοι), 26% «Σε µεγάλο  βαθµό» (26 εργαζόµενοι), 

17% «Σε µέτρια κλίµακα» (17 εργαζόµενοι), 21% «Σε µικρό βαθµό» (21 εργαζόµενοι) και 

τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 6% (6 εργαζόµενοι δηλαδή) απάντησε «Καθόλου». Το 

συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι οι ∆ιοικήσεις των Τραπεζών καλό θα ήταν µε 

καθορισµό αρµοδιοτήτων να µην επιτρέπουν µια συναλλαγή να διεξάγεται και να 

αρχειοθετείται από ένα και µόνο άτοµο, καθώς ο κίνδυνος είναι ευδιάκριτος και τα 

περιθώρια λάθους µεγάλα. Ασφαλιστικέ δικλείδες θα έπρεπε να αποτρέπουν να συµβαίνει 

κάτι τέτοιο στον τραπεζικό χώρο.  
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Στήλες για την 25η ερώτηση 
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Ερ.25: Οι αρµοδιότητες στην Υπηρεσία σας έχουν ανατεθεί µε τέτοιο τρόπο που να 
εµποδίζει ένα άτοµο να επεξεργάζεται στοιχεία µιας συναλλαγής στο σύνολό της, να την 

εκτελεί και τέλος να την αρχειοθετεί χωρίς περαιτέρω έλεγχο από άλλους;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 29): 

VAR00025 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 6 6,0 6,0 6,0 

2 21 21,0 21,0 27,0 

3 17 17,0 17,0 44,0 

4 26 26,0 26,0 70,0 

5 30 30,0 30,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 29: Κατανοµή Συχνότητας για την 25η ερώτηση 
 

6.2.2 ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης 
Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου ακολουθούν  ερωτήσεις (26-39) που σχετίζονται 

µε τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης. Το πρώτο κοµµάτι που ακολουθεί αφορά γενικά τη 

∆ιεύθυνση Επιθεώρησης στην  Τράπεζα.  

 

Στην ερώτηση 26 του δεύτερου µέρους που σχετίζεται µε τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης στην 

Τράπεζα, ερωτάται αν υπάρχει κανονισµός λειτουργίας  της ∆Ε εγκεκριµένος από  τη 

∆ιοίκηση που να περιγράφει την αποστολή και το σκοπό της. Στην εικόνα 26 που 

απεικονίζονται µε τη µορφή πίτας από τις απαντήσεις των εργαζοµένων προκύπτει ότι  

47% απάντησαν «Πάρα πολύ» (47 εργαζόµενοι), 40% «Σε µεγάλο  βαθµό» (40 

εργαζόµενοι), 11% «Σε µέτρια κλίµακα» (11 εργαζόµενοι), 2% «Σε µικρό βαθµό» (2 

εργαζόµενοι) και τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 0% (κανείς εργαζόµενος δηλαδή) δεν 

απάντησε «Καθόλου». Το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 26: Πίτα για την 26η ερώτηση 

Ερ.26: Υπάρχει κανονισµός λειτουργίας της ∆Ε εγκεκριµένος από τη ∆ιοίκηση που 
περιγράφει την αποστολή και το σκοπό της;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 30): 

VAR00026 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 11 11,0 11,0 13,0 

4 40 40,0 40,0 53,0 

5 47 47,0 47,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 30: Κατανοµή Συχνότητας για την 26η ερώτηση 

 

Στην ερώτηση 27  γίνεται λόγος  για τη  λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και αν 

συµβάλλει στην προσθήκη αξίας  στην Τράπεζα. Στην εικόνα 27 που εµφαίνονται µε τη 

µορφή πίτας οι απαντήσεις των εργαζοµένων προκύπτει ότι  50% εξ αυτών απάντησαν 

«Πάρα πολύ» (50 εργαζόµενοι), 43% «Σε µεγάλο  βαθµό» (43 εργαζόµενοι), 5% «Σε 

µέτρια κλίµακα» (5 εργαζόµενοι), 2% «Σε µικρό βαθµό» (2 εργαζόµενοι) και τέλος, ένα 

ποσοστό της τάξης του 0% (κανείς εργαζόµενος δηλαδή) δεν απάντησε «Καθόλου». Οι 

απαντήσεις µας  οδηγούν  στο συµπέρασµα  της  χρησιµότητας  της ∆ιεύθυνσης 

Επιθεώρησης και στη θετική συµβολή της  ως προς την  προσθήκη αξίας στην Τράπεζα. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικόνα 27: Πίτα για την 27η ερώτηση 
 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 31): 

Ερ.27: Η λειτουργία της ∆Ε συµβάλλει στην προσθήκη αξίας στην 
Τράπεζα;

43%
50%

2%0% 5%

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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VAR00027 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 2 2,0 2,0 2,0 

3,00 5 5,0 5,0 7,0 

4,00 43 43,0 43,0 50,0 

5,00 50 50,0 50,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 31: Κατανοµή Συχνότητας για την 27η ερώτηση 
 
Στην ερώτηση 28  διερευνάται εάν η ύπαρξη της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης λειτουργεί 

προς όφελος του πελάτη. Στην εικόνα 28 το γράφηµα µε τη µορφή πίτας µας  δίνει τις  

απαντήσεις των εργαζοµένων και προκύπτει ότι  51% εξ αυτών απάντησαν «Πάρα πολύ» 

(51 εργαζόµενοι), 24% «Σε µεγάλο  βαθµό» (24 εργαζόµενοι), 21% «Σε µέτρια κλίµακα» 

(21 εργαζόµενοι), 4% «Σε µικρό βαθµό» (4 εργαζόµενοι) και τέλος, ένα ποσοστό της 

τάξης του 0% (κανείς εργαζόµενος δηλαδή) δεν απάντησε «Καθόλου». Οι απαντήσεις µας  

οδηγούν  στο συµπέρασµα  της  χρησιµότητας  της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και την 

καθιστά απαραίτητη στη διαδικασία  που αποσκοπεί  προς όφελος του πολίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Πίτα για την 28η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 32): 

 

 

Ερ.28: Η ύπαρξη της ∆Ε λειτουργεί προς όφελος του πελάτη;
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ΚΑΘΟΛΟΥ
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ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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VAR00028 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 4 4,0 4,0 4,0 

3 21 21,0 21,0 25,0 

4 24 24,0 24,0 49,0 

5 51 51,0 51,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 32: Κατανοµή Συχνότητας για την 28η ερώτηση 
 

Στην ερώτηση 29  διερευνάται εάν η ύπαρξη της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης λειτουργεί 

προς όφελος του υπαλλήλου. Στην εικόνα 29 το γράφηµα µε τη µορφή πίτας µας  δίνει τις  

απαντήσεις των εργαζοµένων και προκύπτει ότι  39% εξ αυτών απάντησαν «Πάρα πολύ» 

(39 εργαζόµενοι), 37% «Σε µεγάλο  βαθµό» (37 εργαζόµενοι), 21% «Σε µέτρια κλίµακα» 

(21 εργαζόµενοι), 3% «Σε µικρό βαθµό» (3 εργαζόµενοι) και τέλος, ένα ποσοστό της 

τάξης του 0% (κανείς εργαζόµενος δηλαδή) δεν απάντησε «Καθόλου». Οι απαντήσεις µας  

οδηγούν  στο συµπέρασµα  της  χρησιµότητας  της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και την 

καθιστά απαραίτητη και ωφέλιµη για την  δραστηριοποίηση και εργασία του υπαλλήλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Πίτα για την 29η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 33): 

 

 

Ερ.29: Η ύπαρξη της ∆Ε λειτουργεί προς όφελος του υπαλλήλου;

0%
21%

39%

37%

3%

ΚΑΘΟΛΟΥ
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ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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VAR00029 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 3 3,0 3,0 3,0 

3,00 21 21,0 21,0 24,0 

4,00 39 39,0 39,0 63,0 

5,00 37 37,0 37,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
  Πίνακας 33: Κατανοµή Συχνότητας για την 29η ερώτηση 
 

Το δεύτερο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου για τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης αφορά τη 

στελέχωσή της και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 30-34. Στην ερώτηση 30  ερωτάται εάν 

απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για την πλήρωση  των θέσεων των Επιθεωρητών σε 

σχέση  µε την πλήρωση κάποιων άλλων θέσεων στο ∆ίκτυο ή τη ∆ιοίκηση. Στην εικόνα 

30 το γράφηµα µε τη µορφή πίτας µας  εµφανίζει τις απαντήσεις των εργαζοµένων και 

προκύπτει ότι  45% εξ αυτών απάντησαν «Πάρα πολύ» (45 εργαζόµενοι), 29% «Σε µεγάλο  

βαθµό» (29 εργαζόµενοι), 22% «Σε µέτρια κλίµακα» (22 εργαζόµενοι), 2% «Σε µικρό 

βαθµό» (2 εργαζόµενοι) και τέλος, ένα ακόµη  ποσοστό της τάξης του 2% (2 εργαζόµενοι 

δηλαδή)  απάντησαν «Καθόλου». Οι απαντήσεις µας  οδηγούν  σαφέστατα στο 

συµπέρασµα  της αναγκαιότητας της κατοχής ιδιαίτερων προσόντων σχετικά µε  τη 

στελέχωση των θέσεων των Επιθεωρητών της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης συγκριτικά µε τη 

στελέχωση  κάποιων άλλων θέσεων στο ∆ίκτυο ή τη ∆ιοίκηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 30: Πίτα για την 30η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 34): 

Ερ.30: Απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων επιθεωρητών σε 
σχέση µε την πλήρωση κάποιας άλλης θέσης στο ∆ίκτυο ή τη ∆ιοίκηση;
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VAR00030 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 2 2,0 2,0 4,0 

3 29 29,0 29,0 33,0 

4 45 45,0 45,0 78,0 

5 22 22,0 22,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 34: Κατανοµή Συχνότητας για την 30η ερώτηση 
 

Στην ερώτηση 31  ερωτάται εάν η πλήρωση των  θέσεων των Επιθεωρητών γίνεται µε  

πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Στην εικόνα 31 εµφανίζονται µε τη µορφή πίτας οι 

απαντήσεις των εργαζοµένων και προκύπτει ότι  31% εξ αυτών απάντησαν «Πάρα πολύ» 

(31 εργαζόµενοι), 31% «Σε µεγάλο  βαθµό» (31 εργαζόµενοι), 19% «Σε µέτρια κλίµακα» 

(19 εργαζόµενοι), 14% «Σε µικρό βαθµό» (14 εργαζόµενοι) και τέλος, ένα ακόµη  

ποσοστό της τάξης του 5% (5 εργαζόµενοι δηλαδή)  απάντησαν «Καθόλου». Οι 

απαντήσεις µας  οδηγούν  στο συµπέρασµα ότι είναι ασαφές το τοπίο και  δεν υπάρχουν 

µεγάλες αποκλίσεις,  υπάρχει προβληµατισµός και αµφιβολία ως προς την πλήρη 

επικράτηση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις αυτές. Αδιαφάνεια στην 

πρόσληψη των επιθεωρητών των Τραπεζών υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να µεταφραστεί 

και ως αντίποδας στην αντικειµενικότητα και αξιοπιστία που αυτοί οφείλουν να έχουν, 

σύµφωνα µε το επαγγελµατικό πρότυπο 1100. Σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο κατά τη 

διενέργεια των ελέγχων πρέπει να είναι αντικειµενικοί., ενώ ο Κώδικας ∆εοντολογίας του 

∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) εξειδικεύει τους κανόνες 

συµπεριφοράς τους, ως προσώπων και επαγγελµατιών, όσον αφορά την Ακεραιότητα, 

Αντικειµενικότητα και Εµπιστευτικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 31: Πίτα για την 31η ερώτηση 

Ερ.31: Η πρόσληψη και πλήρωση των θέσεων επιθεωρητών γίνεται µε πλήρη 
διαφάνεια και αξιοκρατία;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 35): 

VAR00031 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 5 5,0 5,0 5,0 

2 19 19,0 19,0 24,0 

3 31 31,0 31,0 55,0 

4 31 31,0 31,0 86,0 

5 14 14,0 14,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 35: Κατανοµή Συχνότητας για την 31η ερώτηση 
 

Έπειτα, η ερώτηση 32 πραγµατεύεται το αν παρέχεται επιπρόσθετη και εξειδικευµένη 

εκπαίδευση στους Επιθεωρητές της Τράπεζας. Στην εικόνα 32 εκτίθενται οι απαντήσεις, οι 

οποίες εµφανίζονται µε τη µορφή πίτας και παρατηρείται ότι ποσοστό  40% έχει 

απαντήσει «Πάρα πολύ» (40 εργαζόµενοι), 39% «Σε µεγάλο  βαθµό» (39 εργαζόµενοι), 

17% «Σε µέτρια κλίµακα» (17 εργαζόµενοι), 4% «Σε µικρό βαθµό» (4 εργαζόµενοι) και 

τέλος,  ποσοστό 0% (0 εργαζόµενοι δηλαδή)  απάντησαν «Καθόλου». Αβίαστα  

συµπεραίνει κανείς πως σε  συντριπτικό ποσοστό υπάρχει βεβαιότητα  παροχής 

εξειδικευµένης   εκπαίδευσης  στους απασχολούµενους στην επιθεώρηση της Τράπεζας 

(Επιθεωρητές). Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρέχει τη διασφάλιση ότι η 

τεχνική επάρκεια γνώσεων και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών είναι 

κατάλληλα για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, σύµφωνα και µε τα επαγγελµατικά 

πρότυπα. Η ∆ιοίκηση των Τραπεζών είναι υπεύθυνη ώστε ο εσωτερικός ελεγκτής στον 

οποίο ανατίθεται η πραγµατοποίηση ενός ελέγχου να είναι ικανός να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις αυτού του έργου. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 32: Πίτα για την 32η ερώτηση 

Ερ.32: Παρέχεται επιπρόσθετη και εξειδικευµένη εκπαίδευση στους επιθεωρητές της 
Τράπεζας;

0%4%
17%

40%

39%
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ



 93 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 36): 

VAR00032 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 4 4,0 4,0 4,0 

3 17 17,0 17,0 21,0 

4 40 40,0 40,0 61,0 

5 39 39,0 39,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 36: Κατανοµή Συχνότητας για την 32η ερώτηση 
 
Ακολουθεί η ερώτηση 33 που αναφέρεται στο θέµα της αµοιβής των Επιθεωρητών της 

Τράπεζας. Στην εικόνα 33 απεικονίζονται οι απαντήσεις µε τη µορφή πίτας και προκύπτει 

ποσοστό  40%  να έχει απαντήσει «Πάρα πολύ» (40 εργαζόµενοι), 27% «Σε µεγάλο  

βαθµό» (27 εργαζόµενοι), 25% «Σε µέτρια κλίµακα» (25 εργαζόµενοι), 7% «Σε µικρό 

βαθµό» (7 εργαζόµενοι) και τέλος,  ποσοστό 1% (1 εργαζόµενος δηλαδή)  απάντησε 

«Καθόλου». Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα ανωτέρω  ποσοστά είναι ότι ποσοστό 

92% έχει τη βεβαιότητα  πως οι απασχολούµενοι µε την επιθεώρηση της Τράπεζας είναι 

από τους καλύτερα αµειβόµενους υπαλλήλους αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 33: Πίτα για την 33η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 37): 

 

 

 

Ερ.33: Οι επιθεωρητές ανήκουν στους καλύτερα αµειβόµενους εργαζόµενους στην 
Τράπεζα;
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VAR00033 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 1,0 1,0 1,0 

2 7 7,0 7,0 8,0 

3 25 25,0 25,0 33,0 

4 40 40,0 40,0 73,0 

5 27 27,0 27,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 37: Κατανοµή Συχνότητας για την 33η ερώτηση 
 

Περαιτέρω ακολουθεί η ερώτηση 34 που αναφέρεται στην καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη 

των Επιθεωρητών της Τράπεζας σε σχέση µε τους άλλους  εργαζοµένους εντός της 

Τράπεζας. Στην εικόνα 34 απεικονίζονται οι απαντήσεις µε τη µορφή πίτας και προκύπτει 

ποσοστό  54%  να έχει απαντήσει «Πάρα πολύ» (54 εργαζόµενοι), 27% «Σε µεγάλο  

βαθµό» (27 εργαζόµενοι), 11% «Σε µέτρια κλίµακα» (11 εργαζόµενοι), 8% «Σε µικρό 

βαθµό» (8 εργαζόµενοι) και τέλος,  ποσοστό 0% (0 εργαζόµενος δηλαδή) δεν  απάντησε 

«Καθόλου». Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος εργαζόµενος που να διαφωνεί, 

καταφανώς µας δείχνει και  µας επιβεβαιώνει την µεγαλύτερη εξέλιξη και ταχύτερη 

σταδιοδροµία των Επιθεωρητών σε διάφορους τοµείς εντός της Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 34: Πίτα για την 34η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 38): 

 

Ερ.34: Οι επιθεωρητές ανήκουν σε εκείνους τους εργαζόµενουςπου 
παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη εξέλιξη και σταδιοδροµία σε διάφορους 

τοµείς εντός της Τράπεζας;
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VAR00034 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 8 8,0 8,0 8,0 

3 11 11,0 11,0 19,0 

4 54 54,0 54,0 73,0 

5 27 27,0 27,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 38: Κατανοµή Συχνότητας για την 34η ερώτηση 
 
Στη συνέχεια αναλύονται οι απαντήσεις του τρίτου µέρους της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, 

που σχετίζεται µε τα ευρήµατα των εκθέσεων ελέγχου και το “follow up”. Η ερώτηση 35 

εξειδικεύοντας θέµατα και ασχολούµενη µε τις εκθέσεις ελέγχου, διερευνά  τη χορήγηση  

δυνατότητας σχολιασµού και κατάθεσης  ενστάσεων από τους  εκάστοτε ελεγχόµενους  

πριν την έκδοση του τελικού πορίσµατος και ως  συµπέρασµα έχουµε τα όσα εµφαίνονται 

στην εικόνα 35 όπου απεικονίζονται οι απαντήσεις µε τη µορφή πίτας και προκύπτει 

ποσοστό  54%  να έχει απαντήσει «Πάρα πολύ» (54 εργαζόµενοι), 24% «Σε µεγάλο  

βαθµό» (24 εργαζόµενοι), 15% «Σε µέτρια κλίµακα» (15 εργαζόµενοι), 4% «Σε µικρό 

βαθµό» (4 εργαζόµενοι) και τέλος,  ποσοστό 3% (3 εργαζόµενοι δηλαδή)  απάντησαν 

«καθόλου». Εποµένως  υπάρχει η δυνατότητα ενστάσεως  και σχολιασµού  εκ µέρους των 

ελεγχοµένων πριν την έκδοση των τελικών πορισµάτων από τους Επιθεωρητές, πράξη 

αναγκαία και δηµοκρατική. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 35: Πίτα για την 35η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 39): 

Ερ.35: Προβλέπεται η δυνατότητα σχολιασµού και ενστάσεων από τους 
ελεγχόµενους πριν την έκδοση του τελικού πορίσµατος;
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VAR00035 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 4 4,0 4,0 4,0 

2 3 3,0 3,0 7,0 

3 24 24,0 24,0 31,0 

4 54 54,0 54,0 85,0 

5 15 15,0 15,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 39: Κατανοµή Συχνότητας για την 35η ερώτηση 
 
Η επόµενη ερώτηση, οι απαντήσεις της οποίας αναλύονται, είναι η 36, µε την οποία 

ρωτάται σε ποιο βαθµό µετά από κάθε εύρηµα ελέγχου ακολουθεί σχετικό πόρισµα και 

πρόταση από τον επιθεωρητή. Και πάλι, η συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού των 

Τραπεζών απάντησε είτε «Πάρα πολύ», είτε «Σε µεγάλη κλίµακα», µε ποσοστά 47% και 

47% και στις δύο περιπτώσεις. Μόλις ένα 6% απάντησε «Σε µέτρια κλίµακα» και κανένας 

δε διαφώνησε. Αυτό φανερώνει ότι τηρείται η απαιτούµενη διαδικασία σε σχέση µε το 

πόρισµα και την πρόταση από τον επιθεωρητή, όπως και προβλέπεται για έναν 

αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο.  

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 36: Πίτα για την 36η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 40): 

 

 

Ερ.36: Μετά από κάθε εύρηµα ελέγχου, ακολουθεί σχετικό πόρισµα και 
πρόταση από τον επιθεωρητή;
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VAR00036 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

3 6 6,0 6,0 6,0 

4 47 47,0 47,0 53,0 

5 47 47,0 47,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 40: Κατανοµή Συχνότητας για την 36η ερώτηση 
 

Στην 37η ερώτηση ρωτάται αν διατέθηκε ικανοποιητικός χρόνος για τη διενέργεια 

έκτακτων ελέγχων κατά το παρελθόν έτος για τον έλεγχο των Υπηρεσιών. Από τις 

απαντήσεις και την εικόνα 37 προκύπτει ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι θεωρούν ότι 

έκτακτοι έλεγχοι κατά το παρελθόν έτος διενεργήθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Ειδικότερα, το 

γράφηµα απεικονίζει ένα ποσοστό 12% του δείγµατος (12 ερωτηθέντες τραπεζικοί 

υπάλληλοι από σύνολο 100) απάντησαν «Πάρα πολύ», το 55%  (δηλαδή 55 εργαζόµενοι) 

«Σε µεγάλο βαθµό» και 20% «Σε µέτρια κλίµακα» (20 εργαζόµενοι). Σηµειώνεται πως «Σε  

µικρή κλίµακα» απάντησαν µόνο 13 εργαζόµενοι (13%), ενώ κανένας δε θεώρησε ότι δεν 

διενεργήθηκαν ούτε στο ελάχιστο έκτακτοι έλεγχοι. Στο σηµείο αυτό αξίζει να ειπωθεί 

πως διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης. Συγκεκριµένα, δεν είναι αµελητέο το ποσοστό 

του 13% των εργαζοµένων που απάντησαν «Σε µικρή κλίµακα» και άρα θεωρώντας πως οι 

συνθήκες κατά το έτος 2008 µάλλον απαιτούσαν και έκτακτους ελέγχους, θα πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαιτέρως το θέµα αυτό (να αυξηθούν οι έκτακτοι έλεγχοι), για την οµαλότερη, 

χωρίς πλήθος κινδύνων πορεία της Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 37: Πίτα για την 37η ερώτηση 
 

 
Ερ.37: ∆ιατέθηκε ικανοποιητικός χρόνος για έκτακτους ελέγχους κατά 

το παρελθόν  έτος για τον έλεγχο των Υπηρεσιών ;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 41): 

VAR00037 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 13 13,0 13,0 13,0 

3 20 20,0 20,0 33,0 

4 55 55,0 55,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 41: Κατανοµή Συχνότητας για την 37η ερώτηση 
 
Ανάλογη µε την προηγούµενη ερώτηση έγινε και για τους τακτικούς ελέγχους (ερώτηση 

38), µε αντίστοιχα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Από την εικόνα 38, «διαβάζοντας» 

το γράφηµα-πίτα, παρατηρείται ότι 19% απάντησε, σε σχέση µε το βαθµό διενέργειας 

τακτικών ελέγχων κατά το παρελθόν έτος, «Πάρα πολύ», 42% «Σε µεγάλη κλίµακα», 26% 

«Σε µέτρια κλίµακα», 11% «Σε µικρή κλίµακα» και 2% «Καθόλου». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Εικόνα 38: Πίτα για την 38η ερώτηση 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 42): 

 

 

Ερ.38: ∆ιατέθηκε ικανοποιητικός χρόνος για τακτικούς ελέγχους 
κατά το παρελθόν έτος για τον έλεγχο των Υπηρεσιών;
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VAR00038 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 11 11,0 11,0 13,0 

3 26 26,0 26,0 39,0 

4 42 42,0 42,0 81,0 

5 19 19,0 19,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 42: Κατανοµή Συχνότητας για την 38η ερώτηση 
 
Τέλος, ακολουθεί η ερώτηση 39, για το αν εφαρµόζεται συγκεκριµένη διαδικασία 

παρακολούθησης (Follow-up) των συσταθέντων διορθωτικών ενεργειών. Το προσωπικό 

των τραπεζικών ιδρυµάτων σε ποσοστό 49% (49 εργαζόµενοι από σύνολο δείγµατος 100) 

έχει παρατηρήσει ότι τέτοια διαδικασία παρακολούθησης εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα 

και 16% πάρα πολύ. Ένα ποσοστό εργαζοµένων ύψους 28% απάντησε «Σε µέτρια 

κλίµακα», ενώ µόλις 7% «Σε µικρή κλίµακα», γεγονός που επιβεβαιώνει την τήρηση 

τέτοιων απαραίτητων ενεργειών εσωτερικού ελέγχου. Οι ενέργειες αυτές εξάλλου είναι 

και επιβεβληµένες, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές σύµφωνα µε το επαγγελµατικό πρότυπο 

2500 πρέπει να πραγµατοποιούν ανασκόπηση, συνεχή παρακολούθηση για να 

διαπιστώσουν ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες σχετικά µε τις αναφερθείσες στην 

έκθεση διαπιστώσεις του ελέγχου. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζουν ότι έλαβε χώρα 

διορθωτική ενέργεια και ότι αυτή επιτυγχάνει τα επιθυµητά αποτελέσµατα ή ότι η 

ανώτατη διοίκηση ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αναλάβει τον κίνδυνο της µη 

επιτέλεσης διορθωτικής ενέργειας σχετικά µε τις αναφερθείσες διαπιστώσεις. 

 

 

 

 
  

 
 
Εικόνα 39: Πίτα για την 39η ερώτηση 
 

Ερ.39: Υπάρχει και εφαρµόζεται συγκεκριµένη διαδικασία παρακολούθησης (Follow -
up) των συσταθέντων διορθωτικών ενεργειών;
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Κατ’ ανάλογο τρόπο, στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση που προκύπτει από το λογισµικό πακέτο SPSS (Πίνακας 43): 

VAR00039 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 7 7,0 7,0 7,0 

3 28 28,0 28,0 35,0 

4 49 49,0 49,0 84,0 

5 16 16,0 16,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
   Πίνακας 43: Κατανοµή Συχνότητας για την 39η ερώτηση 
 

6.2.3 Επιταγές 
Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου ακολουθούν οι ερωτήσεις 40-45 που αναφέρονται 

στο αντικείµενο της Τράπεζα «Επιταγές» και είναι κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής 

(Ναι ή Όχι). 

 

Στη 40η ερώτηση οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν προβλέπεται η φύλαξη των 

επιταγών σε πυρασφαλή και κατά πλειοψηφία απαντήθηκε ότι όντως τηρούνται σε 

πυρασφαλή. Ειδικότερα, στην εικόνα 40 παρουσιάζεται ότι 94 εργαζόµενοι (δηλαδή 

ποσοστό ύψους 94%) υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται, ενώ µόνο ένα ποσοστό 

ύψους 6% θεωρεί ότι αυτό δεν προβλέπεται. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 40: Ράβδοι για την 40η ερώτηση 
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Ερ.40: Προβλέπεται η φύλαξη των επιταγών σε πυρασφαλή;
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Έπειτα, στην 41η ερώτηση οι εργαζόµενοι απαντούν στο αν ορίζεται αρµόδιος για τη 

φύλαξη των επιταγών και πάλι οι απαντήσεις είναι θετικές κατά πλειοψηφία. 

Συγκεκριµένα, 93 εργαζόµενοι (93%) θεωρούν ότι πράγµατι ορίζεται αρµόδιος για τη 

φύλαξη των επιταγών, ενώ µόλις 7 άτοµα του προσωπικού (δηλαδή ποσοστό ύψους 

7%)πιστεύουν ότι δεν ορίζεται . 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 41: Ράβδοι για την 41η ερώτηση 
 
Επιπλέον, ερωτάται αν η εµπορικότητα των επιταγών ελέγχεται (µε τιµολόγια εξοφληµένα 

κ.τ.λ.) στην περίπτωση της προεξόφλησης (Ερώτηση 42) και το ποσοστό εργαζοµένων 

που απάντησε θετικά ανήλθε στο 92%, ενώ µόλις το 8% θεώρησε ότι η εµπορικότητα των 

επιταγών δεν ελέγχεται στην περίπτωση προεξόφλησης, όπως φαίνεται και στην εικόνα 

42. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 42: Ράβδοι για την 42η ερώτηση 
 

Ανάλογη µε την προηγούµενη, είναι και η 43η ερώτηση, στην οποία ερωτάται αν ελέγχεται 

η φερεγγυότητα των εκδοτών και οπισθογράφων των επιταγών στην περίπτωση της 

προεξόφλησης. Στην εικόνα 43 όπου παρουσιάζονται η ράβδοι των απαντήσεων, 
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Ερ.41: Ορίζεται αρµόδιος για τη φύλαξη των επιταγών;
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Ερ.42: Ελέγχεται η εµπορικότητα των επιταγών (µε τιµολόγια εξοφληµένα 
κ.τ.λ.) στην περίπτωση προεξόφλησης;
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παρατηρείται ότι 97% του προσωπικού των Τραπεζών πιστεύει ότι ελέγχεται, ενώ το 3% 

ότι αυτό δεν ισχύει. Για µια ακόµη φορά συνεπώς, η συντριπτική πλειονότητα απάντησε 

θετικά.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 43: Ράβδοι για την 43η ερώτηση 
 

Μια ακόµη ερώτηση που σχετίζεται µε το µέσο πληρωµών «επιταγές», είναι αν 

απαγορεύεται η παραλαβή τους όταν είναι σε διαταγή «εµού του ιδίου» και πρόκειται για 

προεξόφλησή τους. Ένα πιο αυξηµένο ποσοστό εργαζοµένων, ύψους 17% απάντησε 

αρνητικά και πάλι όµως οι περισσότεροι, ποσοστό δηλαδή ύψους 83% απάντησε θετικά 

ως προς την απαγόρευση (Εικόνα 44). 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 44: Ράβδοι για την 44η ερώτηση 
 

Τέλος, στην ερώτηση 45 ρωτάται αν τηρείται αυστηρή διαδικασία ελέγχου των ακάλυπτων 

επιταγών και παρακολούθησής τους µέχρι τέλους και ένα ποσοστό ύψους 95% απάντησε 
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Ερ.43: Ελέγχεται η φερεγγυότητα των εκδοτών και οπισθογράφων 
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Ερ.44: Απαγορεύεται η παραλαβή επιταγών σε διαταγή "εµού του ιδίου" 
στην περίπτωση προεξόφλησης;
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ότι όντως τηρείται αυστηρή διαδικασία, ενώ µόνο το 5% απάντησε ότι η διαδικασία που 

τηρείται δεν είναι αυστηρή (Σχήµα 45). Ποσοστά που και πάλι κρίνονται ικανοποιητικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 45: Ράβδοι για την 45η ερώτηση 
 
Στο σηµείο αυτό θα ακολουθήσουν οι τέσσερις πίνακες του SPSS για τις 39 ερωτήσεις που 

προηγήθηκαν. 

Frequencies: 

 

Πίνακας 44: Συχνότητες για τις ερωτήσεις 1-10 

 

 

Statistics  

  VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 

Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,99 4,12 3,76 3,57 4,03 3,85 4,31 3,04 3,87 3,81 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 3,00 4,00 4,00 

Mode 4 5 4 3a 4 4 5 3 4 4 

Std. Deviation ,916 1,018 ,955 ,967 ,904 1,095 ,837 ,803 ,747 ,761 

Variance ,838 1,036 ,912 ,934 ,817 1,199 ,701 ,645 ,559 ,580 

25 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 3,00 4,00 4,00 

Perce

ntiles 

75 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Ερ.45: Τηρείται αυστηρή διαδικασία ελέγχου των ακάλυπτων 
επιταγών και παρακολούθησής τους µέχρι τέλους;
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Statistics  

  VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 

Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,17 3,77 4,37 4,02 3,71 4,27 3,99 4,32 3,67 3,95 

Std. Error of Mean ,087 ,079 ,069 ,080 ,078 ,079 ,080 ,080 ,106 ,083 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4a 4 5 4 4 5 4 5 4 4 

Std. Deviation ,865 ,790 ,691 ,804 ,782 ,790 ,798 ,803 1,064 ,833 

Variance ,749 ,623 ,478 ,646 ,612 ,623 ,636 ,644 1,132 ,694 

25 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,25 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Percentile

s 

75 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,75 5,00 4,00 5,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Πίνακας 45: Συχνότητες για τις ερωτήσεις 11-20 

 

 

Statistics  

  VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 

Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,14 4,03 3,34 4,19 3,53 4,32 4,43 4,22 4,11 3,83 

Std. Error of Mean ,078 ,072 ,095 ,069 ,128 ,075 ,067 ,092 ,083 ,087 

Median 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 

Std. Deviation ,779 ,717 ,945 ,692 1,283 ,750 ,671 ,917 ,827 ,865 

Variance ,606 ,514 ,893 ,479 1,646 ,563 ,450 ,840 ,685 ,749 

25 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,25 4,00 3,00 

50 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 

Percentile

s 

75 5,00 4,75 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

Πίνακας 46: Συχνότητες για τις ερωτήσεις 21-30 
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Statistics  

  VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 

Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,30 4,14 3,85 4,00 3,73 4,41 3,66 3,65 3,74 

Std. Error of Mean ,109 ,084 ,094 ,084 ,090 ,060 ,086 ,098 ,081 

Median 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 3a 4 4 4 4 4a 4 4 4 

Std. Deviation 1,087 ,841 ,936 ,841 ,897 ,605 ,855 ,978 ,812 

Variance 1,182 ,707 ,876 ,707 ,805 ,366 ,732 ,957 ,659 

25 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Percentiles 

75 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Πίνακας 47: Συχνότητες για τις ερωτήσεις 31-39 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της διπλωµατικής 

εργασίας όπως προκύπτουν τόσο από την ανασκόπηση ερευνών όσο και από την ανάλυση 

των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, ακολουθούν κάποιες επισηµάνσεις – βελτιώσεις 

και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου των 

τραπεζικών ιδρυµάτων. 

7.2 Εξαγωγή Συµπερασµάτων 

7.2.1 Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικής Επισκόπησης 

Από  την ανασκόπηση ερευνών που προηγήθηκε στο σχετικό κεφάλαιο, εύκολα θα 

µπορούσε κανείς να αναφερθεί σε κάποια στοιχεία που µπορούν να εξαχθούν για τη 

διευκόλυνση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και 

µάλιστα να τις επεκτείνει και στον τραπεζικό τοµέα, καθώς πρόκειται για γενικά 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες που αναφέρονται στον εσωτερικό έλεγχο. 

 

Έτσι, µπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι είναι προτιµότερο για την αποτελεσµατικότητα 

και αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις Τράπεζες να επιλέγεται σύστηµα 

ελέγχου που να λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο κάθε τοµέα και να προσαρµόζεται αναλόγως 

τη διακύµανσή του, κάτι που απαιτεί τόσο η Επιτροπή Βασιλείας, όσο και τα πρότυπα 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Ένα σηµαντικό ακόµα βήµα για τη βελτίωση των υπηρεσιών 

του εσωτερικού ελέγχου είναι το να συµµορφωθούν οι  εσωτερικοί ελεγκτές µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Εσωτερικών Ελεγκτών και να πεισθεί η ∆ιοίκηση για το ότι προσθέτουν αξία  

στις Τράπεζες.  Η συνεχής ανανέωση των επαγγελµατικών προτύπων των εσωτερικών 

ελεγκτών, θεωρείται αναγκαία για την ανταπόκριση των δεξιοτήτων και γνώσεων των 

εσωτερικών ελεγκτών στις τρέχουσες εξελίξεις. Μέσα από την ποικιλοµορφία 

επιτυγχάνεται πολλές φορές η οµοιοµορφία στον εσωτερικό έλεγχο (π.χ. διεθνούς 

Τράπεζας µε πολλά παραρτήµατα σε περιοχές µε διαφορετική κουλτούρα). Η 

συµπληρωµατική σχέση και συνεχής συνεργασία ανάµεσα σε όλες τις δοµές µε 

δραστηριότητες ελέγχου, µπορεί επίσης να συµβάλει στον πιο ποιοτικό εσωτερικό έλεγχο. 
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Ακόµη, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι καλό να εργάζονται χωρίς πίεση χρόνου πάντα, γιατί 

ενίοτε αυτή η πίεση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη συγκέντρωση επαρκών και 

κατάλληλων αποδείξεων. Τέλος, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές οι καταγγελίες για δυσλειτουργίες, διότι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους και 

συνήθως είναι αληθείς και όχι κατασκευασµένες. 

 

Για την διατήρηση και ενδυνάµωση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών, πρέπει 

να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο η σύγχυση και σύγκρουση των ρόλων τους 

µε άλλων µέσα στον οργανισµό. Τότε µόνο µπορούν και οι εξωτερικοί ελεγκτές να 

βασισθούν στη εργασία τους και να λειτουργήσει καλύτερα το γενικότερο σύστηµα 

ελέγχου, όταν βέβαια αυτή συνδυάζεται µε την ύπαρξη λειτουργικότητας και τεχνικής 

ανταγωνιστικότητας. 

 

Για την εύρεση αδυναµιών στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, έχει αποδειχθεί πιο 

καλή µέθοδος η χρήση ερωτηµατολογίων, ειδικά στην περίπτωση έµπειρων ελεγκτών, 

παρά η αφηγηµατική καταγραφή τους. Επιπλέον απαιτείται ολοκληρωµένη, συστηµατική 

προσέγγιση απέναντι στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 

 

Επιπρόσθετα, σηµαντικό στοιχείο κρίνεται ότι η εργασία του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί γερό θεµέλιο για υψηλές διευθυντικές θέσεις, κάτι που µπορεί όµως να 

αποτελέσει και απειλή, όσον αφορά τη σχέση εσωτερικού ελέγχου και ∆ιοίκησης. 

 

Τέλος απαιτείται να αναδιαµορφωθούν οι σχέσεις των εσωτερικών ελεγκτών µε τους 

ελεγχόµενους, λόγω της αλλαγής της οπτικής τους, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες 

επιτελούν πλέον και συµβουλευτικές.  

7.2.2 Συµπεράσµατα Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου 

Μετά από την πλήρη εικόνα που αποκοµίσθηκε από τη στατιστική ανάλυση του 

ερωτηµατολογίου και µε τη συνδροµή της χρήσης της αριθµητικής κλίµακας Likert που 

διαβαθµίζει τις απαντήσεις («Καθόλου», «Σε µικρή κλίµακα», «Σε µέτρια κλίµακα», «Σε 

µεγάλη κλίµακα» και «Πάρα Πολύ») αβίαστα προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα.  
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Κρίνεται σκόπιµο να εστιαστεί η προσοχή στις ερωτήσεις που είχαν µεγαλύτερη διασπορά 

απαντήσεων και που το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων ήταν αρκετά υψηλό 

συγκριτικά και µε τις απαντήσεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 

Ειδικότερα, στο Α’ µέρος που αναφέρεται στα πέντε συστατικά στοιχεία του εσωτερικού 

ελέγχου και συγκεκριµένα στο Α1, δηλαδή στο «Περιβάλλον Ελέγχου», οι απαντήσεις 

όσον αφορά την ύπαρξη οργανογράµµατος, ενιαίου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών και Κώδικα 

∆εοντολογίας στις Τράπεζες, ήταν θετικές στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, όπως επίσης 

έγινε παραδεκτό ότι είχε γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσε ν εργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

Αυτό που προέκυψε, είναι ότι ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των 

εργαζοµένων δεν είναι όσο σαφής θα έπρεπε, αφού ποσοστό εργαζοµένων ύψους 47%, 

δηλαδή σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες, θεωρεί ότι είναι σε µέτριο βαθµό ή 

καθόλου σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων στις 

Τράπεζες, µε αποτέλεσµα τη σύγχυση κατά την εκτέλεση της εργασίας και σαφώς και 

κατά τον έλεγχο. 

 

Το Α2 στοιχείο «Αξιολόγηση Κινδύνων» του Α’ µέρους, κρίνεται ότι στοιχειοθετείται σε 

ικανοποιητικό βαθµό σε σχέση µε τις απαντήσεις, αφού οι περισσότεροι εργαζόµενοι 

θεωρούν ότι τηρείται συγκεκριµένη διαδικασία για την αξιολόγηση των κινδύνων της 

Τράπεζας, διενεργείται εσωτερικός έλεγχος τόσο σε τακτές, όσο και σε έκτακτες 

περιπτώσεις, εφαρµόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό βαθµό και έκταση 

αναλόγως την ένταση κινδύνου που εµφανίζει η ελεγχόµενη Υπηρεσία και καθορίζονται 

επιµέρους στόχοι που σε µεγάλο βαθµό αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Ωστόσο,  ποσοστό εργαζοµένων που αγγίζει το 71% του δείγµατος, θεωρούν 

ότι οι στόχοι που τίθενται από τη ∆ιοίκηση είναι είτε σε µέτριο βαθµό, είτε πολύ λίγο, είτε 

καθόλου ρεαλιστικοί και ίσως για το λόγο αυτό να µη µπορούν και να επιτευγχθούν. 

Πρόκειται για ένα κρίσιµο σηµείο, στο οποίο οι ∆ιοικήσεις των Τραπεζών θα πρέπει να 

δώσουν σηµασία στο µέλλον, καθώς πλήγεται το συστατικό στοιχείο του εσωτερικού 

ελέγχου που αναφέρεται στην  αξιολόγηση των κινδύνων. 

 

Στη συνέχεια, στο τρίτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου κατά την έκθεση 

COSO, τις «∆ραστηριότητες Ελέγχου» (Α.3), οι απαντήσεις ήταν θετικές και κατά 

συνέπεια ικανοποιητικές στο µεγαλύτερο βαθµό, ενώ στο τέταρτο στοιχείο, την 



 109 

«Πληροφόρηση και Επικοινωνία» είναι εξίσου ικανοποιητικές, µε εξαίρεση το σηµείο που 

σχετίζεται µε το κατά πόσο  το προσωπικό των Τραπεζών στρέφεται προς την Υπηρεσία 

Επιθεώρησης/ Εσωτερικού Ελέγχου/ Κανονιστικής Συµµόρφωσης σε περίπτωση 

αµφιβολίας για τη νοµιµότητα διενέργειας κάποιας συναλλαγής ή ενέργειας. Περίπου το 

40% θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν λαµβάνει χώρα ή θεωρεί ότι συµβαίνει σε µικρή ή µέτρια 

κλίµακα. 

 

Το τελευταίο στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου, είναι η «Παρακολούθηση (Monitoring)» 

(Α.5) και τα σηµεία που χρήζουν επιπλέον προσοχής από τις ∆ιοικήσεις των Τραπεζών 

είναι καταρχήν ότι πρέπει να επανελέγχεται δειγµατοληπτικά το ελεγκτικό έργο των 

επιθεωρητών από άλλα άτοµα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης που αρχικά δε συµµετείχαν 

στον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο (ποσοστό εργαζοµένων ύψους 57% θεώρησε ότι αυτό είτε 

συµβαίνει µέτρια και λίγο, είτε καθόλου) και κατά δεύτερον, ότι δε θα πρέπει οι 

αρµοδιότητες στις Υπηρεσίες να ανατίθενται µε τέτοιο τρόπο που να αναγκάζει ένα άτοµο 

να επεξεργάζεται στοιχεία µιας συναλλαγής στο σύνολό της, να την εκτελεί και τελικά να 

την αρχειοθετεί χωρίς περαιτέρω έλεγχο από άλλους εργαζόµενους. Ποσοστό 

εργαζοµένων ύψους 44% πιστεύει ότι είτε το παραπάνω δε λαµβάνει χώρα, είτε λαµβάνει, 

αλλά σε ανεπαρκή βαθµό. 

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων του Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου, προέκυψε ότι 

υπάρχει κανονισµός λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και ότι οι εργαζόµενοι σε 

µεγάλο ποσοστό τους ενστερνίζονται την άποψη ότι η ύπαρξη και λειτουργία της 

∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης συµβάλλει στην προσθήκη αξίας στην Τράπεζα, λειτουργεί προς 

όφελος και του πελάτη και του υπαλλήλου (Β.1). 

 

 Όταν όµως επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η διαδικασία και γενικότερα η στελέχωση της 

∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης (Β.2), τότε προέκυψε ότι ναι µεν θεωρήθηκε ότι απαιτούνται 

ιδιαίτερα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων επιθεωρητών και µάλιστα τους 

παρέχεται και επιπρόσθετη εκπαίδευση, ανήκουν στους καλύτερα αµειβόµενους (εµµέσως 

διαφαίνεται η αξία που η Τράπεζα προσδίδει στον εσωτερικό έλεγχο) και έχουν µετέπειτα 

την καλύτερη, πιο πρόσφορη εξέλιξη και σταδιοδροµία, ωστόσο παρουσιάσθηκε 

δυσπιστία στις απαντήσεις για το αν η πρόσληψη και πλήρωση τέτοιων θέσεων γίνεται µε 

πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Πρόκειται για αλληλοσυγκρουόµενα συµβάντα, πόσο 
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µάλλον όταν αναλογισθεί κανείς ότι η έννοια του εσωτερικού ελεγκτή θα έπρεπε να είναι 

συνυφασµένη µε την ανεξαρτησία και αξιοκρατία. Είναι µάλιστα ένα σηµείο για 

περαιτέρω έρευνα, καθώς θα µπορούσαν να αναδειχθούν σηµεία προς βελτίωση για έναν 

πιο αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. 

 

Το Β.3 του Β’ µέρους που περιλαµβάνει ερωτήσεις για τα ευρήµατα, τις εκθέσεις ελέγχου 

και την µετέπειτα παρακολούθηση (follow-up) φαίνεται να τηρείται σε ικανοποιητικό 

βαθµό. Θεωρείται ότι διατέθηκε ικανοποιητικός χρόνος τόσο για τακτικούς, όσο και για 

έκτακτους ελέγχους, υπάρχει επαρκής δυνατότητα σχολιασµού από τους ελεγχόµενους 

πριν την έκδοση του τελικού πορίσµατος και παράλληλα υπάρχει και κοινοποιείται 

συγκεκριµένη διαδικασία παρακολούθησης των συσταθέντων διορθωτικών ενεργειών. 

 

Τέλος, από την ανάλυση των απαντήσεων του Γ’ µέρους, που αναφέρεται στις επιταγές, 

προκύπτει ότι τηρούνται καταγεγραµµένες διαδικασίες, γεγονός που κρίνεται πολύ θετικό, 

αφού αυτό είναι πάντα η προϋπόθεση για την υιοθέτηση συστηµάτων ελέγχου και έναν 

αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο.   

 

Σηµείο επίσης για περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να αποτελέσει το κοµµάτι της 

παρακολούθησης, “follow-up” των συσταθέντων διορθωτικών ενεργειών, δηλαδή θα 

µπορούσε να µελετηθεί η περίπτωση Τραπεζών πριν την υιοθέτηση συστήµατος “follow-

up” και µετά, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για τον εσωτερικό έλεγχο και την 

αποτελεσµατικότητά του, αλλά και την αναγκαιότητα της λεγόµενης µετέπειτα 

«παρακολούθησης».  

 

Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι 

διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου καλούνται να ανταποκριθούν  σε καινούριες προκλήσεις, 

προβαίνοντας σε σηµαντικές αλλαγές, µέσω της επισκόπησης της αποτελεσµατικότητας 

της υφιστάµενης δοµής τους, ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 

ποιοτική αναβάθµιση του Συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, στην εξασφάλιση των 

µετόχων των οργανισµών, αλλά και όλων των φορέων – ενδιαφεροµένων που έχουν 

νόµιµο συµφέρον σε αυτόν (stakeholders) (Baker, 2007). Η διαρκής αξιολόγηση των 

επιχειρηµατικών κινδύνων, οι σαφείς αναφορές για τα πορίσµατα ελέγχου,  το “follow up” 

σχετικά µε τα ευρήµατα ελέγχου & τα πρωτόκολλα αναφοράς, η επένδυση σε τεχνικές, 
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εκπαίδευση και διαδικασίες ποιοτικής διασφάλισης, είναι κάποια χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών για την καλή λειτουργία των εσωτερικών ελεγκτών 

και του εσωτερικού ελέγχου γενικότερα. Τέλος, σηµαντική είναι η στήριξη που πρέπει να 

προσφέρουν οι επιχειρήσεις γενικότερα, αλλά και οι ∆ιοικήσεις των Τραπεζών ειδικότερα, 

στους Εσωτερικούς Ελεγκτές, ώστε να εισπράττουν αντίστοιχα οφέλη, “help us to help 

you” , όπως είπε και ο κ. Grossi (CIA, CFSA, CCSA, CGAP, CFE, RC, Επίτιµος 

Πρόεδρος του Ιταλικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, πρώην Πρόεδρος της ECIIA, 

CAE, της TIM, Board member of Telecom Italia), σε σχετική οµιλία του. 
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Αξιότιµοι/ες Κύριοι/Κυρίες, 
 
Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι διευθύνσεις 
εσωτερικού ελέγχου καλούνται να ανταποκριθούν  σε καινούριες προκλήσεις, προβαίνοντας σε 
σηµαντικές αλλαγές, µέσω της επισκόπησης της αποτελεσµατικότητας της υφιστάµενης δοµής 
τους, ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθµιση του Συστήµατος 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ επέκταση στην εξασφάλιση των µετόχων των οργανισµών, αλλά και 
όλων των φορέων – ενδιαφεροµένων που έχουν νόµιµο συµφέρον σε αυτόν (stakeholders).  
 
Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, το σκοπό της οποίας καλείται να εξυπηρετήσει το 
ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θα αναδειχθεί η εξέχουσα σηµασία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης 
και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρµόζονται στις Τράπεζες στον ελλαδικό χώρο, 
τόσο από συµβουλευτική άποψη, όσο και από άποψη αξιολόγησης και ελέγχου. Τέλος, θα αναδειχθούν 
πιθανές διαφορές και περιθώρια βελτίωσης στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιπτώσεων µεταξύ 
των Τραπεζών. 
 
Η εµπειρίας σας ως στέλεχος Τράπεζας, θα συνέβαλε τα µέγιστα στην διεξαγωγή της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας και εξαγωγή ουσιωδών συµπερασµάτων. 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιασθεί µε τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία συµπλήρωσή του. 
Απαρτίζεται από τρία (3) µέρη: 
 

1. Το Α µέρος αφορά θέµατα σε σχέση µε τα Πέντε Συστατικά Στοιχεία του Εσωτερικού 
Ελέγχου: 

    Περιβάλλον Ελέγχου – Αξιολόγηση Κινδύνων – ∆ραστηριότητες Ελέγχου – 
 Πληροφόρηση    
       και Επικοινωνία – Παρακολούθηση 
2. Το Β µέρος αφορά θέµατα σχετικά µε  τη ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης όπως αυτή υφίσταται 

σήµερα και τη σηµασία της: 
  Η ∆.Ε. στην Τράπεζα – Στελέχωση της ∆.Ε. – Ευρήµατα & Εκθέσεις Ελέγχου- Follow Up 
3. Το Γ µέρος αναφέρεται σε διαδικασίες και τακτικές που αφορούν ένα χαρακτηριστικό 

αντικείµενο της Τράπεζας, τις Επιταγές. 
 

Θα σας ήµουν ευγνώµων εάν διαθέτατε περίπου 10 λεπτά για τη συµπλήρωσή του παρόντος 
ερωτηµατολογίου. Οι απαντήσεις µπορούν να αποσταλούν: 
 

� ηλεκτρονικά στο mbaex0833@uom.gr ή  alexakii@hotmail.com 
� µέσω fax στο 26510-54757 ή 26510-54770 

 
-Οι απαντήσεις που θα ληφθούν  από τα ερωτηµατολόγια, θα αξιοποιηθούν συγκεντρωτικά 
(Καταστήµατα -  Υποκαταστήµατα  - Παραρτήµατα  Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Τραπεζών) και 
θα είναι εµπιστευτικές σε επίπεδο συγκεκριµένης Τράπεζας. 
-Αν κάποια ερώτηση θεωρηθεί άκρως εµπιστευτική ή δεν γνωρίζετε την απάντηση, τότε παρακαλώ 
να µην απαντηθεί και να συνεχίσετε µε τις επόµενες. 
-Υπάρχει περίπτωση κάποιες έννοιες να µη χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο όρο στις διάφορες Τράπεζες 
και για το λόγο αυτό ίσως χρησιµοποιείται διαφορετική ορολογία στο παρόν ερωτηµατολόγιο από 
αυτή που χρησιµοποιεί η Τράπεζα στην οποία εργάζεστε. 
-Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί απαντήσεις να θεωρηθούν αυτονόητες (π.χ. λόγω ισχύοντος νόµου ή 
Π. ∆.) παρακαλώ ωστόσο να απαντηθούν, προκειµένου να επιβεβαιωθούν και να καταδειχθεί η 
σηµασία της ύπαρξης σχετικής θεσµοθέτησης. 
 
 
  Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με εκτίµηση 
∆ήµου Αλεξάνδρα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
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Στοιχεία Επιχείρησης 
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        Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL ENVIRONMENT)  
        Σε ποιο βαθµό: Κ
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1. Υπάρχει οργανόγραµµα για κάθε ∆ιεύθυνση και Τµήµα που αναθεωρείται σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις;      

2. Υπάρχει λεπτοµερές ενιαίο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών της Τράπεζας µε αποτυπωµένες τις 
εργασίες και τον τρόπο εκτελέσεώς τους;         

3. Έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα;      

4. Είναι σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων;      

5. Έχει θεσπισθεί και κοινοποιηθεί Κώδικας ∆εοντολογίας ή µε άλλο τρόπο έχει διακηρυχθεί η 
αρχή της ακεραιότητας και η τήρηση ηθικών αξιών από τους εργαζόµενους;      

Α.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (RISK ASSESSMENT) 
      Σε ποιο βαθµό: 
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6. Υπάρχει και κοινοποιείται συγκεκριµένη διαδικασία για την αξιολόγηση των κινδύνων της 
Τράπεζας;      

7. Καθορίζονται επιµέρους στόχοι που αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα;      

8. Οι στόχοι που τίθενται από τη ∆ιοίκηση είναι ρεαλιστικοί και µπορούν να επιτευχθούν;      

9. ∆ιενεργείται εσωτερικός έλεγχος όχι µόνο σε τακτές, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις;      

10. Εφαρµόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό βαθµό και έκταση αναλόγως την  
ένταση κινδύνου που εµφανίζει η ελεγχόµενη Υπηρεσία/Τµήµα;      

       Α.3 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL ACTIVITIES)    
       Σε ποιο βαθµό: 
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11. Υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών;      

12. Αποδέχεται η ∆ιοίκηση την ευθύνη για τις πληροφορίες και τις έγγραφες αναφορές που 
παράγονται και προέρχονται από τις Υπηρεσίες της Τράπεζας;      

13. Προηγείται έγκριση της ∆ιοίκησης για την υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών 
και άλλων συστηµάτων της Τράπεζας;      

14. Εµποδίζει παράνοµες συναλλαγές το σύστηµα ελέγχου µε τις ασφαλιστικές δικλείδες  που 
διαθέτει;      
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15. Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας για την εύρυθµη λειτουργία του προσωπικού της 
Τράπεζας περιλαµβάνουν ειδικές αναφορές για συναφείς µε τον έλεγχο δραστηριότητες;      

       Α.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
       (INFORMATION AND COMMUNICATION)  
       Σε ποιο βαθµό: Κ

α
θ
ό
λ
ο
υ
 

Σ
ε 
µ
ικ
ρ
ή
 

κ
λ
ίµ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
έτ
ρ
ια

 
κ
λ
ίµ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
εγ
ά
λ
η
 

κ
λ
ίµ
α
κ
α
 

Π
ά
ρ
α
 

π
ο
λ
ύ
 

16. Παρέχονται πληροφορίες άµεσα και κατά προτεραιότητα από τους εργαζόµενους στους 
ελεγκτές κατά τη διενέργεια επιθεώρησης σε κάποια Υπηρεσία της Τράπεζάς σας;      

17. Κατά τη γνώµη σας παρέχονται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες πληροφορίες στους 
επιθεωρητές από τους τραπεζικούς υπαλλήλους;      

18. Έχουν πρόσβαση οι επιθεωρητές σε ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό για την προσκόµιση 
πληροφοριών από άλλες ∆ιευθύνσεις;      

19. Ζητείται η συνδροµή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης/Εσωτερικού Ελέγχου/Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης σε περίπτωση αµφιβολίας για τη νοµιµότητα διενέργειας κάποιας συναλλαγής ή 
ενέργειας;  

     

20. Συµβάλλουν οι ελεγκτές µε τις γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση ζητηµάτων που τυχαίνει να 
προκύψουν κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου τους σε κάποιο Κατάστηµα ή ∆ιοίκηση;      

      Α.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING)  
      Σε ποιο βαθµό: 
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21. Αξιολογείται η εργασία των επιθεωρητών από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζάς σας;      

22. Αξιολογείται  η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από 
αρµόδια συσταθείσα Επιτροπή Ελέγχου, µέσω υποβληθεισών εκθέσεων σε αυτήν από τη 
∆/νση Επιθεώρησης; 

     

23. Επανελέγχεται δειγµατοληπτικά το ελεγκτικό έργο επιθεωρητών από άλλα άτοµα της ∆/νσης 
Επιθεώρησης που δε συµµετείχαν στον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο;      

24. Υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο που πρέπει να εκτελεστούν 
και να ελεγχθούν οι διάφορες διεργασίες εντός της Τράπεζας;      

25. Οι αρµοδιότητες στην Υπηρεσία σας έχουν ανατεθεί µε τέτοιο τρόπο που να εµποδίζει ένα 
άτοµο να επεξεργάζεται στοιχεία µιας συναλλαγής στο σύνολό της, να την εκτελεί και τέλος 
να την αρχειοθετεί χωρίς περαιτέρω έλεγχο από άλλους; 

     

 
ΜΕΡΟΣ Β: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Ερωτήσεις 26 - 39) 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
Β1. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Σε ποιο βαθµό: 
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26. Υπάρχει  κανονισµός λειτουργίας της ∆Ε εγκεκριµένος από τη ∆ιοίκηση που περιγράφει την 
αποστολή και το σκοπό της;      

27. Η λειτουργία της ∆Ε συµβάλλει στην προσθήκη αξίας στην Τράπεζα;      

28. Η ύπαρξη της ∆Ε λειτουργεί προς όφελος του πελάτη;      

29. Η ύπαρξη της ∆Ε λειτουργεί προς όφελος του υπαλλήλου;      
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Β2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Σε ποιο βαθµό: 
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30. Απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα (γραµµατικές και άλλες γνώσεις) για την πλήρωση των 
θέσεων επιθεωρητών σε σχέση µε την πλήρωση κάποιας άλλης θέσης στο ∆ίκτυο ή τη 
∆ιοίκηση; 

     

31. Η πρόσληψη και πλήρωση των θέσεων επιθεωρητών γίνεται µε πλήρη διαφάνεια και 
αξιοκρατία;       

32. Παρέχεται επιπρόσθετη και εξειδικευµένη εκπαίδευση στους επιθεωρητές της Τράπεζας;      

33. Οι επιθεωρητές ανήκουν στους καλύτερα αµειβόµενους  εργαζοµένους στην Τράπεζα;      

34. Οι επιθεωρητές ανήκουν σε εκείνους τους εργαζόµενους που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη 
εξέλιξη και σταδιοδροµία σε διάφορους τοµείς εντός της Τράπεζας; 

     

 
Β3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ –ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – FOLLOW UP 
Σε ποιο βαθµό: 
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35. Προβλέπεται η δυνατότητα σχολιασµού και ενστάσεων από τους ελεγχόµενους πριν την 
έκδοση του τελικού πορίσµατος;      

36. Μετά από κάθε εύρηµα ελέγχου, ακολουθεί σχετικό πόρισµα και πρόταση από τον 
επιθεωρητή;      

37. ∆ιατέθηκε ικανοποιητικός χρόνος για έκτακτους ελέγχους κατά το παρελθόν έτος για τον 
έλεγχο των Υπηρεσιών;      

38. ∆ιατέθηκε ικανοποιητικός χρόνος για τακτικούς ελέγχους κατά το παρελθόν έτος για τον 
έλεγχο των Υπηρεσιών;       

39. Υπάρχει και εφαρµόζεται συγκεκριµένη διαδικασία παρακολούθησης (Follow-up)  των 
συσταθέντων διορθωτικών ενεργειών;      

 
ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Ερωτήσεις 40 -45) 

 (Απαντήστε µε Χ µπροστά από την απάντηση που επιθυµείτε) 
 

40. Προβλέπεται η φύλαξη των επιταγών σε πυρασφαλή. 
  � Ναι   � Όχι 
 
41. Ορίζεται αρµόδιος για τη φύλαξη των επιταγών. 
  � Ναι     � Όχι 
 
42. Ελέγχεται η εµπορικότητα των επιταγών (µε τιµολόγια εξοφληµένα κ.τ.λ.) στην περίπτωση 

προεξόφλησης. 
  � Ναι   � Όχι 
 
43. Ελέγχεται η φερεγγυότητα των εκδοτών και οπισθογράφων των επιταγών στην περίπτωση 

προεξόφλησης. 
  � Ναι     � Όχι 
 
44. Απαγορεύεται η παραλαβή επιταγών σε διαταγή «εµού του ιδίου» στην  προεξόφληση επιταγών. 
  � Ναι   � Όχι 
 
45. Τηρείται αυστηρή διαδικασία ελέγχου των ακάλυπτων επιταγών και παρακολούθησής τους µέχρι 

τέλους. 
  � Ναι   � Όχι 

Σας ευχαριστώ θερµά για τον χρόνο που αφιερώσατε! 


