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Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνλ θχξην Γθίλνγινπ Γεκήηξην γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, απνηειεί θνηλψο απνδεθηή πξαγκαηηθφηεηα ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ, ηδηαίηεξα ζηελ ηξέρνπζα θξίζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ αξρψλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία εκθαλίδεηαη πιένλ σο επηηαθηηθή, θαζψο νη 

πησρεχζεηο ηξαπεδψλ ζηελ ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε βάζπλαλ ηελ θξίζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή ζεκαληηθφηαην ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηελέξγεηα 

εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε βειηίσζε ή αθφκε θαη δηφξζσζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ. θνπφο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ειέγρσλ πνπ γίλεηαη ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ε 

αλάδεημε δηάθνξσλ δεηεκάησλ πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζε 

ζέκαηα ειέγρσλ θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο επηηαγέο 

ησλ ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ. Ζ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ελψ παξάιιεια έρεη θαηαιήμεη θαη ζε νξηζκέλα θνηλά 

παξαδεθηά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη θαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάγθε χπαξμεο ηξαπεδηθψλ ειέγρσλ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

αλαθνξηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

θηλδχλνπο, ζην επνπηηθφ πιαίζην ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ξφινπ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηδξπκάησλ.  

πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαζψο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, κηαο θαη ακθφηεξνη νη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο επηδηψθεηαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ ηεο Βαζηιείαο απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θαη εηδηθφηεξα, νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ε κνξθή ηεο εηαηξηθήο ηνπο δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ.  
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ABSTARCT 

In the modern world, it is commonly accepted that the role of banks is essential for 

the financial markets‟ condition, especially during the crisis that the global economy 

is currently facing. The need to redefine the principles of banking operations now 

appears as imperative, as bank failures in the already tense situation have deepened 

the crisis even further. Conducting external audits in banking institutions holds a key-

role in this process, by making it possible to improve or even correct the banking 

practices and maximize the quality and reliability of financial statements available to 

the public interested. The purpose of this study is to investigate the auditing 

procedures held in banks, to present and discuss various issues that are still troubling 

the scientific community concerning the auditors‟ work and to evaluate the 

compliance of Greek banks to the requirements of regulatory authorities. The recent 

literature is often characterized by conflicting views on this matter and also has 

resulted in some commonly accepted conclusions regarding the audit in banks.

 This thesis aims to present and support the need for bank audits by external 

auditors concerning the major risks that a financial institution may have to face 

eventually. There is an extensive reference to banking risks, the supervisory 

framework of the Basel Committee, the importance of the role of external audit to 

address the banking risks and to assist in improving the reliability of information 

provided to investors about the financial situation of institutions. Furthermore, 

reference is made to corporate governance and the functioning of internal audits in 

banks, since both internal and external audits are primarily aimed at proper 

functioning of banks and avoiding asymmetric information. It also seeks to investigate 

the implementation of the Basel proposals from the Greek banks in particular, the 

methods of dealing with a credit risk that are used, the corporate governance of the 

institutions, as well as the internal audits conducted and their effectiveness.
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Ο

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 

 

 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξνχκε λα δψζνπκε ζπλνπηηθά κηα γεληθή εηθφλα ηνπ έξγνπ 

θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο/ινγηζηέο, 

δίλεηαη κηα ζχληνκε καηηά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειεγθηηθνχ θιάδνπ θαη κηα 

πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

Καζίζηαηαη ζαθέο ην αληηθείκελν θαη ε θηινζνθία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα 

επηκέξνπο είδε πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο θαηά ηελ αλάιπζε ηεο γεληθήο 

κεζνδνινγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ην ζεκαληηθφηαην έξγν ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.  

 

1.1 Γεληθά  

1.1.1 Η ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο Διεγθηηθήο  

χκθσλα κε ηνλ πην δεκνθηιή θαη θαηαλνεηφ νξηζκφ, Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ, αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε ινγηζηηθν-

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε (Σζαθιάγθαλνο Α., 2005)  

Ζ αλάπηπμε ηεο Διεγθηηθήο σο μερσξηζηνχ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ έιαβε 

ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο σο ζεκαληηθφηαηνπ 

παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

θνηλσληψλ κεηά ην Μεζαίσλα, ηδηαίηεξα ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, πνπ ζεσξείηαη ε παηξίδα ηεο Διεγθηηθήο, κε ηνλ εηαηξηθφ λφκν ηνπ 1862 

άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα αθξηβή θαη αμηφπηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν θαη ηππνπνηεκέλν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα αλεμάξηεην έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ 
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κεγάισλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ε Λνγηζηηθή θαη ε Διεγθηηθή 

αθνινχζεζαλ ηε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Ακεξηθή, φπνπ ην 1912 δηαβάδνπκε ζηνλ R. Montgomery, φηη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ 

ειέγρνπ είλαη: 

 ε απνθάιπςε θαη ε πξφιεςε ηεο απάηεο  

 ε αλαθάιπςε θαη ε πξφιεςε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ιαζψλ 

 ε εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο  

Παξαηεξήζεθε κηα απμαλφκελε ηάζε κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ απνθάιπςε απάηεο θαη ιαζψλ πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο, ε νπνία ζπλερίζηεθε κέρξη θαη κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν ζηηο 

Αγγινζαμνληθέο ρψξεο.  

Αλάινγα κε ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ 

ειεγρφκελν θνξέα, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθνχο, εμσηεξηθνχο θαη κηθηνχο. 

 Δζσηεξηθνί, είλαη απηνί πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνλ ίδην θνξέα θαη δηελεξγνχληαη 

απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ηνπ, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη 

ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο.  

 Δμσηεξηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή θάπνηα ππαιιειηθή 

ηδηφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ηελ νπνία θαινχληαη λα ειέγμνπλ κεηά απφ 

πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ απηήο.  

 Μηθηνί έιεγρνη. Οξγαλψλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη δηελεξγνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

 

Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη θαη αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε ηνπο ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο. Αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε 

πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο. Σέινο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε 

κφληκνπο, ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο. 

ηελ Διιάδα, ε πξψηε εκθάληζε ηνπ νξγαλσκέλνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο 

γίλεηαη ην 1957 κε ηε ζχζηαζε ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.), κε ηελ 

βνήζεηα Άγγισλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ππφ ηνλ έκκεζν έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Ζ 

ηζηνξηθή εμέιημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ 

Διιάδα δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 
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α) ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ .Ο.Λ. ην 1957, θαηά ηελ 

νπνία ν έιεγρνο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ήηαλ 

εληειψο ηππηθφο, ιφγσ αλππαξμίαο νξγαλσκέλνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

β) ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ .Ο.Λ. απφ ην 1957 έσο ην 1992, θαηά ηελ νπνία 

νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ην ειεγθηηθφ επάγγεικα κε ηε κνξθή ππνρξεσηηθήο 

ελψζεσο πξνζψπσλ (επαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ) ζε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ 

ηα κέιε αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη έρνπλ θαηνρπξσκέλε ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο. 

γ) ηελ πεξίνδν απφ ην 1993 θαη κεηά, δειαδή απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο κνξθήο 

νξγαλψζεσο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ. 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(.Ο.Δ.Λ.), ν Διεγθηήο είλαη έλα απφ ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Κφζκνπ (καδί κε ηε Γεληθή 

πλέιεπζε θα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην). Ο ξφινο απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ έρεη 

αλαηεζεί ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή, άηνκν κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα θαη αλεμαξηεζία, πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή. Γεδνκέλνπ φηη ην ψκα 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ είλαη κέινο ηεο International Federation of 

Accountants (IFAC) απφ ηελ ίδξπζή ηεο, παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη φπνπ είλαη 

δπλαηφ ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Καηά 

ζπλέπεηα, ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ 8ε Οδεγία πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, νη θαλφλεο αζθήζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο 

IFAC, θαζνξίδνπλ φηη ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή αζθείηαη κέζα 

ζην πιαίζην δηεζλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. (www.soel.gr)  

Ζ ειεγθηηθή εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία ελδηαθέξνπλ ηφζν ηνλ 

εζσηεξηθφ φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, δειαδή:  

 Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Ση ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη 

πνηνη ζθνπνί επηδηψθνληαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν. Δλδηαθεξφκελνη γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη νη δηνηθνχληεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη 

κέηνρνη, νη πηζησηέο θαη νη ζπλαιιαζζφκελνη κε απηή.  

 Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Αθνξά ηνλ ειεγθηή, δειαδή πνηα πξφζσπα έρνπλ 

αλαιάβεη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν, πνηεο νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα 
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ησλ αηφκσλ απηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ειεγθηηθά ηνπο 

θαζήθνληα.  

 Σηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ηξφπνο θαη νη επηζηεκνληθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη πνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρζεί ειεγθηηθφ έξγν επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ.  

ήκεξα ε Διεγθηηθή σο ζεζκφο έρεη επεθηαζεί ζε φιν ην θάζκα ηεο 

δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο (ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο 

ηνκέαο, επηκέξνπο έιεγρνη απφ δηάθνξνπο θνξείο, π.ρ., θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Γηεζλή Σξάπεδα, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, θ.η.ι.). 

Πεξηζζφηεξν αμηνζεκείσηε είλαη ε θάζεηε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ζε 

κηα νηθνλνκία απφ ηδησηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο.  

 

Καηαλνκή κειώλ ώκαηνο Οξθωηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΟΔΛ) αλά βαζκό θαη εηαηξία Γεθέκβξηνο 2005 

 Οξθσηνί  Δπίθνπξνη  Γφθηκνη  Αζθνχκελνη Δηδηθφ Πξνζσξηλφ ύλνιν 

 Διεγθηέο Οξθσηνί  Οξθσηνί  Οξθσηνί  Μεηξψν Μεηξψν  

 Λνγηζηέο Διεγθηέο  Διεγθηέο  Διεγθηέο     

  Λνγηζηέο Λνγηζηέο Λνγηζηέο    

.Ο.Λ. Α.Δ.Ο.Λ. 313 127 134 130 0 0 704 

4 Ξέλεο         

Πνιπεζληθέο 71 100 93 294 1 6 565 

Δηαηξείεο        

14 Άιιεο ειιεληθέο        

ειεγθηηθέο εηαηξείεο 120 75 110 180 0 0 485 

ύλνιν 504 302 337 604 1 6 1754 
 

Πεγή: www.solae.gr 

 

1.1.2 Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη νη ζηόρνη ηεο Διεγθηηθήο  

Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ειεγθηηθήο, είλαη 

θαηά θχξην ιφγν ν ηξφπνο κέηξεζεο αιιά θαη ε αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ εηθφλα κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηα πιαίζηα απηά ειέγρεηαη, αλαγθαζηηθά, ην (ινγηζηηθφ) 

ζχζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αξρηθή κέηξεζε θαη αλαθνξά, θαζψο επίζεο θαη 

ε νξγάλσζε ηεο κνλάδαο, νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε επάξθεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ.   

 χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 226/92, νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη 
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απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη γηα ηελ άζθεζε ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πιελ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εμππεξεηνχλ δεκφζην ή 

θνηλσθειή ζθνπφ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απνιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα πξνλφκηα βάζεη εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ ή θαη' εμνπζηνδφηεζε 

απηνχ. 

 ησλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ, ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ησλ 

εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. 

 ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ησλ 

εηεξφξξπζκσλ θαηά κεηνρέο εηαηξεηψλ, θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ. 

 ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηνπ άξζξνπ 100 

παξ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην έρεη, ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, αλαιεθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή. 

 ησλ εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ ή θαη δξαζηεξηνηήησλ γεληθά πνπ κε βάζε 

δηαηάμεηο λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη επίζεο απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη γηα ηε 

δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο πάλσ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή 

θαηάζηαζεο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, θνηλνπξαμίαο, εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή νκάδαο πεξηνπζίαο, πνπ απαηηεί 

ινγηζηηθέο γλψζεηο. Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε απηή δηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πεξί πξαγκαηνγλσκνζχλεο, είηε κε 

δηθαζηηθή πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα δίθεο, θαηφπηλ αηηήζεσο δηαδίθνπ πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο, κεηά απφ αίηεζε νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ή ππεξεζίαο ηνπ 

θξάηνπο πνπ έρεη αξκνδηφηεηα πξνο ηνχην θαη εθφζνλ επηθαιείηαη θαη απνδεηθλχεη 

φηη ζπληξέρεη πξνο ηνχην ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. (www.soel.gr)  

 



“Ο ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ” 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ                                                                

 6 

1.1.3 Σν έξγν ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ θαη νη δηαθνξέο ηνπο από ηνπο 

εζσηεξηθνύο ειεγθηέο  

Δλψ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ειέγρεηαη, νη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη αλεμάξηεηνη απφ απηφ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλελφο 

είδνπο εμάξηεζε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ. Γηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινπλ θαη ηελ έθζεζή ηνπο κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ,  

φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο θαηφρνπο απνζεκάησλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Οη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο εμππεξεηνχλ ηε δηαρείξηζε, ελψ ε επζχλε ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη απέλαληη ζην επξχ θνηλφ (επελδπηηθφ θαη φρη κφλν) θαη φρη 

απνθιεηζηηθά απέλαληη ζηε δηεχζπλζε. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ έλαλ 

πεξηνξηζκφ θπξίσο ζηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε έκθαζε ζηα 

ινγηζηηθά θχιια: ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη πνιχ επξχηεξν πεδίν. Δλ γέλεη, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ην εξγαιείν κε ηε κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα θαη επειημία γηα 

ηε δηαρείξηζε, είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα δψζεη αθξηβείο κεηξήζεηο ηνπ παικνχ ηεο 

νξγάλσζεο θαη λα πξνεηδνπνηήζεη γηα έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη εληνπίδνπλ ζε 

πνηα ζεκεία έρνπλ απνηχρεη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ νη εμσηεξηθνί έιεγρνη 

έρνπλ πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα έξεπλαο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ. 

Άξα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ην πξψην εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα ηελ 

αλίρλεπζε αηειεηψλ ή ζθαικάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο, νη νπνίεο 

ιακβάλνληαη σο βάζε γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο ή βειηηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ, πξηλ νη 

ειιείςεηο απηέο μεθχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηξάπεδαο θαη εθηεζνχλ ζην πφξηζκα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. (Eden D. & Moriah L. 1996) 

 
 

1.2 Θεσξία ηεο Διεγθηηθήο  

1.2.1 Η ζεσξία θαη θηινζνθία ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ  

Οη βαζηθέο αξρέο απφ ηηο νπνίεο αληιεί αιιά θαη ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο, ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαθάησ αηηίεο θαη αλαγθαηφηεηεο:  

 1
νλ

: χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζεκεξηλή δνκή ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Αλέθαζελ ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ππήξρε ε αλάγθε αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο 
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νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε άηνκα πνπ δελ είραλ ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο κε ηηο 

εμεηαδφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Δληνχηνηο, απηή έγηλε πην επηηαθηηθή ζηε 

κνληέξλα βηνκεραληθή θνηλσλία, φπνπ ν δηαρσξηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ 

ηδηνθηεηψλ θαηέζηε αλαπφθεπθηνο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο δηαζπνξάο.  

2
νλ

: Αλάγθε επαιήζεπζεο. Ζ αληηθεηκεληθή θξίζε ζηελ επαιήζεπζε ησλ 

κεγεζψλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο απηήο.  

3
νλ

: Σεθκήξηα δηαπηζηψζεσλ. Σα ηεθκήξηα ζηα νπνία ν ειεγθηήο ζα ζηεξίμεη 

ηε γλψκε ηνπ πεξί ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ζηφρν ηνπ δηελεξγνχκελνπ 

ειέγρνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θάζε επίδξαζε πνπ κπνξεί επεξέαζε ηε 

δηακφξθσζε ηεο θξίζεψο ηνπ πεξί ηεο νξζφηεηαο ή κε ησλ ελ ιφγσ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

4
νλ

: Δχινγε επαγγεικαηηθή (ειεγθηηθή) ππεπζπλφηεηα. Αλαθέξεηαη ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα εθαξκφζεη ηηο απαξαίηεηεο ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηε δηεμαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

θξαηνχζεο ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ζπλζήθεο.  

5
νλ

: Οξζφηεηα παξνπζίαζεο (fairness). Αλαθέξεηαη ζηελ νξζφηεηα 

παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο. Γεδνκέλσλ άιισζηε ησλ αδπλακηψλ ζηε κέηξεζε αιιά θαη ηε 

ζρεηηθή αζπκθσλία ησλ πξνο κέηξεζε κεγεζψλ πνπ απαληψληαη ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή νξνινγία (θαζαξφ θέξδνο, απνζβέζεηο θ.ιπ.), 

θαζψο θαη ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα πνπ ππεηζέξρεηαη ζηηο κεηξήζεηο απηψλ ησλ 

κεγεζψλ, ν ειεγθηήο δελ έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα βεβαηψζεη θαη απηφο ηελ θαηά 

πξνζέγγηζε θαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο παξνπζίαζε 

ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ εμέηαζε κεγεζψλ.  

6
νλ

: Αλεμαξηεζία. Σν ζηνηρείν ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε 

ζεσξία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιφγσ ηεο επζχλεο ηελ νπνία νη εμσηεξηθνί (νξθσηνί) 

ειεγθηέο αλαιακβάλνπλ έλαληη ηξίησλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσκαηεχζεηο πνπ 

δηαηππψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ σο αληηθεηκεληθνί θξηηέο ηεο κέηξεζεο θαη 

παξνπζίαζεο νηθνλνκηθψλ θαηλφκελσλ.  

7
νλ

:. Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία. Αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηελ νπνία 

αλαιακβάλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα 
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ηεο γξαπηήο αιιά θαη άγξαθεο δενληνινγίαο θαη ησλ εζηθψλ θαλφλσλ ηνπ 

επαγγέικαηνο, ην νπνίν εθπξνζσπεί θαη ππεξεηεί. (Carnero C. & Delgado S. 2008) 

 

 

1.2.2 Γηαθξίζεηο ζηελ Διεγθηηθή  

ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη επηπιένλ λα ειεγρζνχλ νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο 

θαη ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο 

κνλάδαο, ε επάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ΜΗS), 

θ.ιπ. Ζ θχξηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ ειεγθηηθψλ ππνθαηεγνξηψλ, γίλεηαη 

κε βάζε ην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή. Έηζη, ε Διεγθηηθή σο ιεηηνπξγία ζηελ επξχηεξε 

δηνίθεζε (ηδησηηθή θαη θξαηηθή) κηαο θνηλσλίαο, δηαθξίλεηαη ζε:  

1. Δμωηεξηθή, αλεμάξηεηε Διεγθηηθή. Ο εμσηεξηθφο αλεμάξηεηνο έιεγρνο 

είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηίεο θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο  

ινγηζηέο/ειεγθηέο, πνπ αλαθέξνληαη σο νξθσηνί ειεγθηέο, ΟΔ ή νξθσηνί ινγηζηέο. 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη επί ηνπ ινγηζηηθνχ, θπξίσο, ζπζηήκαηνο κηαο 

κνλάδαο, αιιά θαη επί ησλ άιισλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

κπνξνχλ εκκέζσο λα επεξεάδνπλ ησλ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ, ηηο νπνίεο 

ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε αλαγθαίεο ν ειεγθηήο (Carnero C. & Delgado S. 2008). Σν 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλεμάξηεηνπ, εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη έρεη σο θχξην 

ζηφρν λα ζηεξίμεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή δηακφξθσζε γλψκεο, αλαθνξηθά κε ηελ 

νξζή ή κε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο 

ζηηο ειεγρφκελεο  ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γεχηεξν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο νπζηαζηηθά θέξεη 

επζχλε πξνο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο 

(κέηνρνη, επελδπηηθφ θνηλφ) γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ εμάιινπ νη νξθσηνί ειεγθηέο δε ζα  

πξέπεη λα έρνπλ θακία ζρέζε ή εμάξηεζε κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

2. Δζωηεξηθή Διεγθηηθή. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο νξγαλψλεηαη απφ ηελ ίδηα 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δηελεξγείηαη απφ άηνκα πνπ είλαη εμαξηεκέλα απφ απηήλ. 

Μπνξεί λα νξηζηεί σο κηα μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία, ε νπνία είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ην ζπλερή έιεγρν θαη ηε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
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ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Eden D.& Moriah L.1996). Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

Δζσηεξηθήο Διεγθηηθήο είλαη:  

α. Ζ ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο.  

β. Ζ δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο.   

γ. Ζ δηαπίζησζε απάηεο, αηαζζαιηψλ, ιαζψλ θαη αδπλακηψλ ζηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία (θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ).  

δ. Ζ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο κνλάδαο.  

ε. Ζ αλαθνξά ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο θαη ε 

εηζήγεζε κέηξσλ δηφξζσζεο ή βειηίσζεο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

3. Κξαηηθή Διεγθηηθή. ε απηή πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ 

εμαζθνχλ θαη δηελεξγνχλ δηάθνξνη θξαηηθνί θαη εκηθξαηηθνί θνξείο. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη έιεγρνη απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηελ εθνξία θαη αθνξά ηελ αλαδήηεζε ή επαιήζεπζε ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ ππνθείκελσλ ζε θνξνινγία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ν έιεγρνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ αθνξά ζε λνκηζκαηηθά θαη 

πηζησηηθά ζέκαηα θαη ν έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ζην δεκφζην ηνκέα. 

 

1.2.3 Δίδε ειέγρσλ  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα κε βάζε ην ζηνηρείν ζην 

νπνίν επηιέγεη λα δψζεη έκθαζε ν θάζε έιεγρνο, παξά κε βάζε ηνλ ηξφπν ή ηε 

κέζνδν πνπ αθνινπζεί. Έηζη έρνπκε ηα εμήο είδε ειέγρνπ:  

1. Υξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο. Δίλαη ν γλσζηφο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο νξζήο παξνπζίαζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

δξάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.  

2. Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο επηδηψθεη λα αμηνινγήζεη 

ην θαηά πφζν κηα ιεηηνπξγία (ζπλνιηθή ή απνζπαζκαηηθή θαη φρη απαξαίηεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο) εθηειείηαη ζχκθσλα κε θάπνηα δενληνινγηθά ή 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη αξρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, αιιά θαη ζχκθσλα κε 

ηηο γεληθφηεξεο επηρεηξεζηαθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο (θαλνληζκνχο, ειέγρνπο 

πιεξνθφξεζεο, θ.η.ι.).  
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3. Έιεγρνο απνδνηηθόηεηαο. Ο έιεγρνο απηφο απαζρνιεί θπξίσο ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην αλ κηα δηαδηθαζία ή ιεηηνπξγία ζε 

έλαλ νξγαληζκφ θέξλεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία έρεη εγθαζηδξπζεί, ή έζησ αλ 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν είλαη 

εληαγκέλε.  

4. Έιεγρνο ζπκκόξθωζεο. Έρεη ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

θάπνηνπο πξνζπκθσλεκέλνπο φξνπο ή πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (π.ρ. ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο δαλεηαθψλ ζπκβνιαίσλ, 

θ.η.ι.).  

5. Δηδηθνί έιεγρνη. Δηδηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη θάζε έιεγρνο ν νπνίνο δελ 

εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, αξθεί λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ν ειεγθηήο λα ηνλ δηεθπεξαηψζεη (Seal W. & Croft L. 1997). 

 

 

1.3 Μεζνδνινγία ηεο Διεγθηηθήο  

1.3.1 Γεληθή κέζνδνο ηνπ ειέγρνπ  

Αλαδξνκηθόο έιεγρνο. Ζ γεληθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζηε δηελέξγεηα ελφο 

ειέγρνπ είλαη απηή πνπ νλνκάδεηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία κάθεηος ή 

αναδρομικός έιεγρνο. Ο ειεγθηήο μεθηλά κε ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην ησλ 

ινγαξηαζκψλ ή θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη 

πξνζπαζεί λα επαιεζεχζεη ηα ζρεηηθά κεγέζε/θνλδχιηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηφλ, 

αθνινπζψληαο ηελ αληίζηξνθε πνξεία απφ απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ ελ ιφγσ κεγεζψλ ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Φηάλεη κέρξη θαη ηα 

αξρηθά παξαζηαηηθά, ειέγρεη κεηαγελέζηεξεο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ 

αζθαιέζηεξα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή δηακφξθσζε ησλ κεγεζψλ απηψλ θαη ηέινο 

ελεκεξψλεη ηα ελδηαθεξφκελα (εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο) κέξε ζρεηηθά κε ηελ 

αληηθεηκεληθή ηεθκεξίσζε πξάμεσλ θαη ζρέζεσλ, εηδηθά φηαλ ηα παξαζηαηηθά απηψλ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα ηζρπξά ηεθκήξηα.  

Οξηδόληηνο έιεγρνο. Αθνινπζψληαο αληίζεηε πνξεία απφ απηήλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαη έρνληαο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, 

εμάγεη απφθαζε ζρεηηθά κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγγξαθψλ/πξάμεσλ δείγκα, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ην θάθειν ησλ 
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πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηα πιένλ αληηθεηκεληθά 

ηεθκήξηα, αιιά θαη ηελ πεγή ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

ηνπ νπνίνπ πξντφλ είλαη νη ειεγρφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. ηα πιαίζηα ελφο 

νξηδφληηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη φρη κφλν ηελ ηέιεζε ησλ 

πξάμεσλ απηψλ, αιιά θαη ηε κε αθχξσζή ηνπο αξγφηεξα, θάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ ζπληζηά ε δηεζλήο ειεγθηηθή πξαθηηθή, φπσο επηβεβαίσζε ππνινίπσλ 

πειαηψλ (επηβεβαηψλνληαο ηαπηνρξφλσο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηηο ππνθείκελεο 

πσιήζεηο θαηεπζείαλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πειάηεο) θαη άιιεο.  

πζηεκαηηθόο θαη κε ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο. Ζ νξνινγία ζσζηημαηικός θαη 

μη ζσζηημαηικός έιεγρνο ζηελ ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία, αλαθέξεηαη, αληίζηνηρα, ζηελ 

εθαξκνγή πιήξνπο πξνγξάκκαηνο θαη γεληθψο παξαδεθηψλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ ή ζηε ρξήζε έκκεζσλ κεζφδσλ δηαπίζησζεο (θαηά πξνζέγγηζε θαη 

κεησκέλεο αμηνπηζηίαο θαη κεγάινπ ξίζθνπ, ζπλεπψο) πξνο επίηεπμε ησλ ηδεψλ, 

πάλησο, ζηφρσλ κε ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν (Seal W. & Croft L. 1997). 

Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη σο θαλνληθέο δηαδηθαζίεο ηνλ 

πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη άιισλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ελδηακέζσο, ηε ζπλερή επαθή κε ηε δηνίθεζε θαη ην ελεξγφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα.  

Ο κε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαηαθεχγεη πεξηζζφηεξν ζε πνηνηηθέο κεζφδνπο 

αλαγλψξηζεο θαη αλάιπζεο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, ζε απηνζρεδηαζκνχο ειέγρνπ 

θαη ζχληνκεο θαη ζπλνπηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κε ρξήζε κεζφδσλ φπσο νη 

αξηζκνδείθηεο, ζε ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε κε άιιεο παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ 

κνλάδεο ή κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ε ειεγρφκελε κνλάδα αλήθεη θ.ιπ. 

 

 

 1.3.2 Η Έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/1920 θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζθέιε. Σν 

πξψην ζθέινο αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο δηαπηζηψζεηο ησλ ειεγθηψλ γηα νξηζκέλα 

ζέκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ην δεχηεξν ζθέινο αλαθέξεηαη ζηα πνξίζκαηα ειέγρνπ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη νκαδνπνηεκέλεο θαηά 

ζέκα), ελψ ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζθέινο εθθξάδεη ην γεληθφ πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ. 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.324 ηνπ Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ γηα ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ (ΦΔΚ η.β‟126/1993) θαη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ θσλ\δ.Ν.2190/20, 

νη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζφηεηα ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ ή ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ή ηνπ πίλαθα Γηάζεζεο 

Απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο κεζφδνπ 

απνγξαθήο ή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ παξάζεζή ηνπο θαη ζην πξνζάξηεκα. Ζ αλαγξαθή 

ηνπο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάζεζε 

ζρεηηθψλ πνζψλ, απφ ηα νπνία έρνπλ επεξεαζηεί ηα θνλδχιηα Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο. χκθσλα κε ηα ειιεληθά ειεγθηηθά πξφηππα ησλ νπνίσλ 

ε εθαξκνγή ηέζεθε κε ηε Γεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ 1589/β/22.10.2004, ην πεξηερφκελν 

ηεο έθζεζεο ειέγρνπ (ή αιιηψο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ φπσο ιεγφηαλ παιηφηεξα) 

έρεη αιιάμεη, θαη ε εθαξκνγή ηνπ αθνξά φιεο ηηο ειεγρφκελεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 νηθνλνκηθέο κνλάδεο (Spathis Ch., 

Doumpos M. & Zopounidis C. 2003).  

Ο ππνθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ειεγθηή λα δηακνξθψζεη γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ νξζή παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Ζ γλψκε απηή ζα απνηειέζεη 

ηε βαζηθή θαη πιένλ ζεκαληηθή ελφηεηα ηεο έθζεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ε νπνία 

έθζεζε ζην ζχλνιφ ηεο ζπληζηά θαη ην βαζηθφηεξν πξντφλ ηνπ ειέγρνπ.  

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 483 ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ αξ. θχιινπ 1589/22.10.2004, απφ ηε 

ρξήζε 2005 ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ηα λέα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα. Ωο εθ 

ηνχηνπ άιιαμε θαη ν ηχπνο ηνπ πνξίζκαηνο σο «Πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή Λνγηζηή», ην νπνίν κε ηελ λέα εθαξκνγή νλνκάδεηαη «Έκθεζη Ελέγτοσ» 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν κίαο ρξήζεο κίαο εηαηξείαο θαη «Έκθεζη 

Επιζκόπηζης» φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελδηάκεζσλ πξνζσξηλψλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σφζν βέβαηα ε Έκθεζη Ελέγτοσ φζν θαη ε Έκθεζη 

Επιζκόπηζης απεπζχλνληαη ζηνπο κεηφρνπο (www.elte.org.gr).  

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα. θαη ηηο κέρξη ηψξα εθδνζείζεο 

νδεγίεο ηεο ΔΛΣΔ, ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη Δθζέζεσλ Δπηζθφπεζεο Διιεληθψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ είλαη νη εμήο:  



“Ο ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ” 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ                                                                

 13 

 Έθζεζε Δπηζθφπεζεο ρσξίο επηθχιαμε ή κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή Λνγηζηή. Με απηφ ηνλ ηχπν ηεο Έθζεζεο ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

Λνγηζηήο δειψλεη φηη δελ πξνέθπςε θακηά παξαηήξεζε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ.  

 Γηαθνξνπνηεκέλε Έθζεζε Δπηζθφπεζεο. ε απηφ ηνλ ηχπν ηεο Έθζεζεο ν 

Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο παξνπζηάδεη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηνλ έιεγρν ηνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη κε 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηφζν επί ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο φζν θαη επί 

ηεο Καζαξήο Θέζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο.  

 Έθζεζε Δπηζθφπεζεο κε άξλεζε έθθξαζεο γλψκεο. Απηφο ν ηχπνο έρεη 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ απνηειεί ζνβαξφ ιφγν αλαζηνιήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΔΘΝΧΝ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ  

 
 

 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε θαζηέξσζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή πξαθηηθή. Γίλεηαη αληηζηνηρία κε θάπνηεο 

παιαηφηεξεο ηζρχνπζεο ζέζεηο ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη 

παξαηεξνχληαη νη βειηηψζεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηε δνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρνκέλσλ κνλάδσλ θαη σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη 

ηελ ηππνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ/ινγηζηψλ. εκεηψλνληαη ηα 

βαζηθφηεξα ζηνηρεία ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ 

ζηηο ειιεληθέο ειεγρφκελεο κνλάδεο θαη ε ηδηαίηεξε επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ 

επθξίλεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ 

αθνινχζσλ δεκνζηνπνηνχκελσλ εθζέζεσλ. 

 

2.1 Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα θαη νξηνζέηεζε ηεο επζύλεο ηνπ 

νξθσηνύ ειεγθηή/ινγηζηή 

Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) είλαη επηθνξηηζκέλε, 

κεηαμχ άιισλ, κε ηε δηνηθεηηθή επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. Απηή ε δηνηθεηηθή επνπηεία εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηε δπλαηφηεηα πνπ 

παξέρεηαη απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην λα δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Λ.Σ.Δ. 

πνηνηηθφο έιεγρνο ζηελ εξγαζία ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Ο λφκνο έρεη 

αλαζέζεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (www.elte.org.gr).  

Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη πνιιέο εθθξάζεηο, φπσο «ζσζηή 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο», «δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ», «θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε» θαη «επαξθήο πιεξνθφξεζε». Ωο 

φξγαλα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ έρνπλ επηηειηθφ ή εθηειεζηηθφ ή επνπηηθφ 

ραξαθηήξα, έρνπλ ζεζπηζζεί: 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί απφ ηα παξαπάλσ είλαη 

φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο έρεη ζεζκνζεηεζεί σο επνπηηθφ φξγαλν κηαο απφ ηηο 

εθθξάζεηο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, πνπ 

ζεζκηθά έρεη αλαηεζεί σο έξγν ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν λνκνζεηηθφ καο πιαίζην πξνλνεί γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζεζκνζεηψληαο 

ηνλ έιεγρφ ηεο ή ηελ επηζθφπεζή ηεο απφ επαγγεικαηίεο απμεκέλσλ ηππηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην δεχηεξν βαζηθφ ζπκπέξαζκα, πνπ 

ζπλνςίδεηαη ζην φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ 

αλαμηνπηζηία ηεο δεκνζηνπνηνχκελεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, αιιά εθηειεί ην 

έξγν πνπ ζεζκηθά ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη ζπλνςίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν 

χπαξμεο (ή κε) αμηνπηζηίαο ζηε δεκνζηνπνηνπκέλε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

Δληζρπηηθφ ηνπ παξαπάλσ επηρεηξήκαηνο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν Νφκνο 

(Ν.3148/2003 άξζξν 12) θαζηεξψλεη σο αζπκβίβαζην έξγν ηελ νπνηαδήπνηε 

ζπκκεηνρή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηε ζχληαμε ηεο θάζε είδνπο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ έρεη αλαιάβεη λα ειέγμεη ή λα επηζθνπήζεη. 

Έηζη, σο γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε φηη ην 

λνκνζεηηθφ καο πιαίζην θαζηεξψλεη: 

 Σε κε επζχλε ηνπ ειεγθηή αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θαη αθξίβεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

 Σελ πιήξε επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηε κε απνθάιπςε ηεο αλεπάξθεηαο 

θαη αλαθξίβεηαο ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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2.2 Καζηέξσζε ησλ Γηεζλώλ Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ θαη ζύγθιηζε κε 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Σα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα (International Standards on Auditing, ISA) θαη ηα 

δηεζλή πξφηππα πνηνηηθνχ ειέγρνπ (International Standards on Quality Control, 

ISQC) θαζνξίδνληαη απφ ην International Assurance and Auditing Standards Board 

(IAASB), κηα επηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants, IFAC). Ζ Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θπξηφηεξνπο 

δηεζλείο εηαίξνπο ηεο θαη νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηεο ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο ησλ θνξέσλ πνπ  θαζνξίδνπλ ηα πξφηππα. Μεηαμχ 2006 

θαη 2009, ην IAASB αλαζεψξεζε θαη απνζαθήληζε πιήξσο ηα ISA ζην πιαίζην ηνπ 

«ζρεδίνπ ζαθήλεηαο» (Clarity Project). Σα «απνζαθεληζκέλα ISA» ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηνπο ειέγρνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. Σα 

«απνζαθεληζκέλα ISA» κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απζηεξφηεξα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

απφ ηα ISA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ κέρξη ην 

2009. Δηδηθφηεξα, ηα απνζαθεληζκέλα ISA κπνξνχλ λα δψζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

απαληήζεηο ζηηο αιιαγέο ηεο θχζεο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ φζνλ 

αθνξά ηε ινγηζηηθή βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εθηηκήζεηο θαη ηηο επαηζζεζίεο, ή ηελ πξνζέγγηζε ησλ πξάμεσλ κε ζπλδεφκελα κέξε 

(www.intosai.org). 

Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα πξνβιέπνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζπλνιηθή 

«πνζνηηθνπνίεζε» ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζεκεηψλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ 

έθζεζή ηνπ. Γειαδή, πψο ζα δηακνξθψλνληαλ ηα θέξδε ή νη δεκηέο κίαο εηαηξείαο, 

αιιά θαη ε θαζαξή ζέζε, εάλ είραλ ιεθζεί ππφςε ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο. Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα αλαθέξνληαη, επίζεο, ζε έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ ειεγρφκελν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εηήζηα πεξηνδηθή ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη έλαο ειεγθηηθφο θνξέαο απφ 

κηα εηαηξεία δελ πξέπεη λα απνηειεί νπζηαζηηθφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα. Αλ θαη δελ πξνζδηνξίδνληαη αθξηβή 

πνζνζηά απφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, ππάξρνπλ σζηφζν ζεζκηθνί θνξείο ζην 

εμσηεξηθφ (π.ρ. Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο) πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

Kεληξηθφο νκηιεηήο ζηελ 31ε εηήζηα ζχλνδν ηνπ Γηεζλνχο Oξγαληζκνχ 

Eπηηξνπψλ Kεθαιαηαγνξάο ήηαλ ν θαζεγεηήο ηαχξνο Θσκαδάθεο, πξφεδξνο ηνπ 
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PIOB (Public Interest Oversight Board). O θ. Θσκαδάθεο ηφληζε φηη: «Tν PIOB 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπκκαρία πέληε δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πνπ φινη έρνπλ 

ζπκθέξνλ λα πξνάγνπλ ηελ παγθφζκηα ζχγθιηζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ θαη 

ζπλαθψλ πξνηχπσλ: ην Γηεζλή Oξγαληζκφ Eπηηξνπψλ Kεθαιαηαγνξάο, ηελ Eπηηξνπή 

ηεο Bαζηιείαο γηα ηελ Tξαπεδηθή Eπνπηεία, ηε Γηεζλή Tξάπεδα, ηε Γηεζλή Έλσζε 

ησλ Aζθαιηζηηθψλ Eπνπηηθψλ Aξρψλ θαη ην Γηεζλέο Φφξνπκ Xξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηαζεξφηεηαο. H δηεζλήο επνπηεία κπνξεί θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. H 

ζχγθιηζε ησλ πξνηχπσλ ζα κεηψζεη πνιχ ηνλ θίλδπλν ειεγθηηθψλ ζθαικάησλ θαη 

παξαιείςεσλ, αθνχ νη δηαδηθαζίεο ζα είλαη ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. H 

δηαθπβέξλεζε ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ζα κπνξέζεη, κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ζε πξφηππα 

πςειήο πνηφηεηαο, λα θαηαθηήζεη πςειφηεξν βαζκφ αζθάιεηαο απφ θηλδχλνπο φπσο 

ε ινγηζηηθή απάηε, ε ρεηξαγψγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε 

έιιεηςε επζπθξηζίαο, αλεμαξηεζίαο θαη δενληνινγίαο ησλ ειεγθηψλ». 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο επζχλεο ηνπ ειεγθηή βξίζθνληαη ζηα 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ηελ Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο ΔΛΣΔ 483/6-10-2004 (ΦΔΚ 1589 Β ηεο 

22-10-2007).  

Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ ζεκεία απφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα. 

ΓΔΠ 200: Γεληθνί ζηφρνη ηνπ ειεγθηή θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζχκθσλα κε 

ηα ΓΔΠ 

ΓΔΠ 210: πκθσλία ησλ φξσλ εξγαζηψλ ειέγρνπ 

ΓΔΠ 220: Πνηνηηθφο έιεγρνο γηα ειέγρνπο ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΔΠ 230: Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ 

ΓΔΠ 240: Ζ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ εληνπηζκφ απαηψλ γηα έλαλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΔΠ 250: Δθαξκνγή λφκσλ θαη λνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΓΔΠ 260: Δπηθνηλσλία γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 
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ΓΔΠ 265: Δπηθνηλσλία γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

ΓΔΠ 300: ρεδηαζκφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΔΠ 315: Καηαλφεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη ηνπο πεξηβάιινληφο ηεο θαη 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ζεκαληηθά ιάζε 

ΓΔΠ 320: εκαληηθφηεηα, ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηνπ Διέγρνπ 

ΓΔΠ 330: Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθηηκεκέλνη θίλδπλνη 

ΓΔΠ 402: Πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ γηα ειεγρφκελεο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΓΔΠ 450: Αμηνιφγεζε ησλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ εληνπίζηεθαλ 

απφ ηνλ έιεγρν 

ΓΔΠ 500: Διεγθηηθέο Απνδείμεηο 

ΓΔΠ 501: Διεγθηηθέο Απνδείμεηο γηα εηδηθά ζέκαηα 

ΓΔΠ 505: Δμσηεξηθέο επηβεβαηψζεηο 

ΓΔΠ 510: Πξψηνο έιεγρνο θαη Ηζνινγηζκφο Αλνίγκαηνο 

ΓΔΠ 520: Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

ΓΔΠ 530: Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο 

ΓΔΠ 540: Έιεγρνη ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα 

εχινγεο αμίεο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ 

ΓΔΠ 550: πλδεκέλα κέξε 

ΓΔΠ 560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 

ΓΔΠ 570: πλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ΓΔΠ 580: Γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε 

ΓΔΠ 600: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ (πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εξγαζίαο ζπλεξγαδφκελσλ ειεγθηψλ)  

ΓΔΠ 610: Υξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο 

ΓΔΠ 620: Υξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ειεγθηή, εκπεηξνγλψκνλα 

ΓΔΠ 700: Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΔΠ 705: Γηαθνξνπνηεκέλε γλψκε ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 

ΓΔΠ 706: Εεηήκαηα έκθαζεο θαη άιια δεηήκαηα ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 

ΓΔΠ 710: πγθξίζηκε πιεξνθφξεζε: Αληίζηνηρα πνζά θαη ζπγθξίζηκεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

ΓΔΠ 720: Ζ επζχλε ηνπ ειεγθηή ζε ζρέζε κε άιια έγγξαθα ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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ΓΔΠ 800: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί 

κε ινγηζηηθά πιαίζηα εηδηθνχ ζθνπνχ 

ΓΔΠ 805: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη μερσξηζηψλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ ζηνηρείσλ, 

ινγαξηαζκψλ ή αληηθεηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΔΠ 810: Έιεγρνη ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Αθνινπζνχλ θάπνηεο επηζεκάλζεηο απφ ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα. 

Πξόηππν 1120: Οξηνζεηείηαη ην κέγεζνο ηεο δηαζθάιηζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα θαη αθξίβεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλάινγα κε ην αλ ν ειεγθηήο δηελεξγεί «Έιεγρν» ή 

«Δπηζθφπεζε». Ο Έιεγρνο παξέρεη ηνλ χςηζην βαζκφ δηαζθάιηζεο ελψ ε 

Δπηζθφπεζε κέηξην βαζκφ δηαζθάιηζεο. 

Πξόηππν 2220: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ελφο 

εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο ειεγθηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ειέγρνπο ή επηζθνπήζεηο θαη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε ππαγσγήο 

ζε δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο θάζε ειέγρνπ. 

Πξόηππν 2230: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε λα ππάξρεη γξαπηή ηεθκεξίσζε γηα θάζε 

εξγαζία ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο. Ζ γξαπηή ηεθκεξίσζε αλαθέξεηαη ζηε θχζε, ην 

είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

Πξόηππν 2250: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα αλαθέξεη ηπρφλ παξαβάζεηο 

λφκσλ αθνχ ιάβεη λνκηθή ζπκβνπιή. 

Πξόηππα 3300, 3310, 3315, 3320, 3330, 4400 4401, 4402, 5500, 5501 θιπ: 

Θεζπίδνληαη ηξφπνη θαη κέζνδνη ηηο νπνίεο ππνρξεψλεηαη λα αθνινπζήζεη ν ειεγθηήο 

γηα λα ζρεδηάζεη θαη εθηειέζεη ζσζηά ηελ εξγαζία ηνπ. 

Πξόηππν 7700: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα εθθξάζεη κε ηξφπν ζαθή ηε 

γλψκε ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα κε πεξηνξηζζεί ζε απιή 

παξάζεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα παξέρνπλ ην κέηξν κε ην νπνίν κπνξεί λα επηκεηξεζεί ε επζχλε ηνπ 

ειεγθηή. 
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Πίλαθαο 2.1: Γεληθά Απνδεθηά Πξφηππα Διεγθηηθήο (Generally Accepted Auditing 

Standards – GAAS) 

 

Γεληθά Πξόηππα Πξόηππα Διέγρνπ 

Δξγαζίαο 

Πξόηππα Αλαθνξώλ 

Διέγρνπ 

1. Ο ειεγθηήο πξέπεη 

λα έρεη επαξθή 

ηερληθή θαηάξηηζε 

θαη ηθαλφηεηα. 

2. Ο ειεγθηήο πξέπεη 

λα έρεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο 

δηαλνεηηθήο ηνπ 

ηνπνζέηεζεο. 

3. Ο ειεγθηήο πξέπεη 

λα επηδεηθλχεη ηελ 

αξκφδνπζα 

επαγγεικαηηθή 

πξνζνρή θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ 

εθζέζεσλ 

αλαθνξάο. 

1. Ζ ειεγθηηθή 

εξγαζία πξέπεη 

εγγξάθσο λα είλαη 

πιήξσο 

πξνγξακκαηηζκέλε

. 

2. Ο ειεγθηήο πξέπεη 

λα θαηαλνεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηε δνκή 

η5νπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

3. Ο έιεγρνο πξέπεη 

λα ζηεξίδεηαη ζε 

επαξθή 

απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

1. ε θάζε έθζεζε 

αλαθνξάο πξέπεη 

λα δειψλεηαη εάλ 

νη 

ρξεκαηννηθνλνκη

θέο θαηαζηάζεηο 

αθνινχζεζαλ ηα 

Γεληθά Απνδεθηά 

Πξφηππα 

Λνγηζηηθήο. 

2. ε θάζε έθζεζε 

αλαθνξάο πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξψο θάζε 

πεξίπησζε ζηελ 

νπνία δελ 

εθαξκφζηεθαλ ηα 

Γεληθά Απνδεθηά 

Πξφηππα 

Λνγηζηηθήο. 

3. ε θάζε έθζεζε 

αλαθνξάο πξέπεη 

λα 

πξνζδηνξίδνληαη 

νπνηαδήπνηε 

ζηνηρεία δελ 

πεξηέρνπλ επαξθή 

πιεξνθφξεζε. 

4. Κάζε έθζεζε 

πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηε 

ζπλνιηθή άπνςε 

ηνπ ειεγθηή γηα 

ηελ επηθείκελε 

ρξεκαηννηθνλνκη

θή θαηάζηαζε 

ηεο ειεγρφκελεο 

κνλάδαο. 

 

 

Πεγή: Hall and Singleton, 2005 
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2.3 Πώο ε θαζηέξσζε ησλ Γηεζλώλ Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ δηεπθνιύλεη 

ην έξγν ηνπ εμσηεξηθνύ Διεγθηή 

Ζ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ. Οη άμνλεο πνηφηεηαο ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη δπν: 

Σερληθόο: Ζ ηερληθή πνηφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν έιεγρνο 

ηθαλνπνηεί ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απηά έρνπλ απφ ηνλ 

έιεγρν. Δπηθεληξψλεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ 

αλίρλεπζε απάηεο θαη θελψλ. 

Λεηηνπξγηθόο: Ζ ιεηηνπξγηθή πνηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 

αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν έιεγρνο θαιχπηεη ζπζηεκαηηθά φια ηα 

ελδερφκελα ζπγθάιπςεο ιαζψλ ή ειιείςεσλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηάξζξσζε ηεο 

ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη δπν άμνλεο ηεο πνηφηεηαο εξκελεχνπλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία απφ θάζε 

νπηηθή γσλία: 

 ηεο αμηνπηζηίαο, πνπ ειέγρεηαη απφ ην αλ ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηα δεηήκαηα πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη απφ ην αλ ηζρπξηζκνί ζηελ αλαθνξά ηνπ ειεγθηή 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηα δεδνκέλα. 

 ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, θαζψο ν έιεγρνο είλαη επηηπρία κφλν εθφζνλ 

εμαζθαιηζηεί ν απνθιεηζκφο πξνθαηαιήςεσλ θαη εχλνηαο 

 ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ, δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο πξέπεη λα πεξαησζεί κέζα 

ζε νξηζκέλεο πξνζεζκίεο – λνκνζεηηθέο ή θαη δηνηθεηηθέο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο 

 ηεο ζρεηηθφηεηαο πνιππινθφηεηαο ειέγρνπ θαη ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ν 

ειεγθηήο. 

Ζ αλάπηπμε απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο, 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, αλαγθάδνληαο ηνλ έιεγρν λα 

αθνινπζεί κνλνπάηηα πέξαλ ηεο ππνηαγήο ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα 

Διεγθηηθά Πξφηππα νξηνζεηνχλ ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ππαγνξεχνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο επίζεο θαζνξίδνπλ 

ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηειεπηαίνη δηελεξγψληαο έιεγρν. 
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Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ έρεη παξαηεξεζεί: 

 Καηαθφξπθε αχμεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρσξίο παξαηεξήζεηο, πνπ 

ππνδειψλεη πσο ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζην (κε ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ). 

 πληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ειέγρνπ, ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ δηαθπιάζζεηαη ράξε ζηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 Όθεινο γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (φηαλ ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

επηζπεχδεηαη). 

 Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη σο εηζξνή ηελ εθξνή ηνπ ειέγρνπ. 

Έηζη, φθεινο πξνθχπηεη θαη γηα ηελ παξνρή νξζφηεξσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, αθνχ ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη είλαη νξζφηεξε. 

ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ 

(ηαθηηθφο έιεγρνο, εηδηθφο έιεγρνο, επηζθφπεζε, δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θ.ι.π.), 

θαζψο θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ειέγρσλ ζε πνιχπινθα κεραλνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ. 

Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα έρνπλ ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 

30 ρξφληα δσήο. «Πηζηεχνπκε φηη ζην λέν λνκνζρέδην πεξί ηνπ επαγγέικαηφο καο ζα 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ελζσκαησζεί άξζξν ην νπνίν λα ιέεη φηη ε Διιάδα 

πηνζεηεί ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, θαζψο απηά κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε 

δπλακηθή πνπ, νχησο ή άιισο, θέξνπλ ηα ΓΛΠ», ζπκπιεξψλεη ν ίδηνο. Γελ είλαη, 

άιισζηε, ηπραίν φηη ζην πξνζρέδην λφκνπ γηα ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, φπσο είλαη: 

 Ζ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο άκεζεο ή έκκεζεο νηθνλνκηθήο ζρέζεο 

ησλ ειεγθηψλ κε ηνπο ειεγρφκελνπο. 

 Ζ απνθπγή ηεο πνιχρξνλεο ελαζρφιεζεο ησλ ηδίσλ ειεγθηψλ κε ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

ΠΟΤ ΑΤΣΑ ΓΙΑΣΡΔΥΟΤΝ 

 

 

 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη κε ηξφπν ζπλνπηηθφ αιιά ζαθή ν ξφινο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο θαη αλαιχεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηαθηηθψλ θαη απζηεξψλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ζε απηά. 

Παξνπζηάδεηαη ε εχζξαπζηε θχζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηδξπκάησλ 

απηψλ ιφγσ ησλ πνηθίισλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ κέζα ζην γεληθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ελψ αλαιχνληαη νη ιφγνη κηαο ελδερφκελεο 

αλεπάξθεηαο ή αθφκε θαη ρξεσθνπίαο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο 

λα δηαθχγνπλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη ηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο, ελψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ, 

κέζα ζηα γεληθφηεξα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο θχζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

 

 

3.1 Ο ξόινο ησλ ηξαπεδώλ θαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ειέγρνπ 

Οη αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηφζν ζηνλ ζεζκηθφ φζν θαη ζην δηαξζξσηηθφ 

ξφιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ππήξμαλ αηηίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ε θάζε ηξάπεδα 

πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη κε φπνηα κέζα κπνξεί. Έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο θαη 

θάζε άιιε εκπνξηθή επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκίεο θαη ζπλεπψο κείσζε 

ηεο θαζαξήο ηεο ζέζεο εμ αηηίαο ηεο επέιεπζεο ελφο κε πξνζδνθψκελνπ 

πεξηζηαηηθνχ. Μέζα ζηε ζπλερψο εμειηζζφκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν 

ξφινο ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθφο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 

γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα έρνπλ επηθέξεη κηα ζεηξά απφ ρξενθνπίεο 

πηζησηηθψλ-επελδπηηθψλ νξγαληζκψλ, ελψ δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία ρψξα ζηελ 

νπνία λα κελ έρνπλ παξαηεξεζεί πξνβιήκαηα φπσο κε εμππεξέηεζε δαλείσλ, 

αδπλακία θάιπςεο ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο, δεκηέο ιφγσ δφινπ απάηεο θαη 

αλεπάξθεηαο ειέγρσλ θ.ιπ. Οη αληηδξάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ ε δηάζσζε ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ησλ ππφ πηψρεπζε νξγαληζκψλ κέζσ ζπγρσλεχζεσλ κε άιιεο 

ηξάπεδεο ππφ θξαηηθφ έιεγρν, είηε κε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

«πξνβιεκαηηθψλ» ηδξπκάησλ κε θάιπςε ηνπ απφ ην δεκφζην, ελψ ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο θξίζεθε αλαγθαίν απιά ε πηψρεπζε απηψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

πξνβιεκάησλ ζπλήζσο απαηηεί ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ελψ ζε βάζνο ρξφλνπ ραξαθηεξίζηεθε αλαγθαία ε αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαπεδηθφο 

θιάδνο ζην ζχλνιφ ηνπ (Citron D. 2003). 

Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην νηθνλνκηθφ θαη εηδηθφηεξα ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ αλάγθαζαλ ηηο ηξάπεδεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ, κέηξεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ παξαδνζηαθψλ θηλδχλσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο - θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη πηζησηηθφο 

θίλδπλνο - γηλφηαλ απφ ηηο ηξάπεδεο είηε κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, είηε κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ηνπο. Ζ πξαθηηθή 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εμειίρηεθε ξαγδαία απφ 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 έσο ζήκεξα (Fernandez A. & Gonzalez F. 2005). 

Αλάκεζα ζηηο αηηίεο απηήο ηεο εμέιημεο μερσξίδνπλ θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηφζν ζε επίπεδν 

ζπλαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ φζν θαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. 

Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ νη νπνίεο  

νδήγεζαλ ηηο ηξάπεδεο ζην λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θίλδπλσλ θαη 

γεληθφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ε ίδηα αλάγθε 

πξνέθπςε θαη απφ ηηο αιιαγέο ζην ειεγθηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην. Οη επνπηηθέο 

αξρέο επέβαιαλ απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ, ελψ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 
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ειεγθηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην έρεη εκπινπηηζηεί κε θαλφλεο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. 

Σν ζπληνληζηηθφ έξγν ην αλέιαβαλ νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ δέθα πην 

ηζρπξψλ ρσξψλ, νη αληηπξφζσπνη ησλ νπνίσλ ζπλαληψληαη αλά ηαθηά ρξνληθά  

δηαζηήκαηα ζηε Βαζηιεία θαη απαξηίδνπλ ηε «Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο». Οη πξψηεο 

νδεγίεο γηα ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1988, γηα 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ελψ γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο απφ ην 1997. ήκεξα, νη 

πξνηάζεηο είλαη γλσζηέο ζαλ “Basle accord II” θαη έρνπλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή απφ ην 

2007. Οη ηξάπεδεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ, απνβιέπνληαο ζηελ 

εμάιεηςε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαθνδηαρείξηζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη πηα 

θαζηεξσζεί σο αλαγθαίνο. ε απηφ ζπλέβαιιε θαη ην γεγνλφο φηη νη δηνηθήζεηο ηνπο 

αλαγθάδνληαη πηα ζπρλά λα αλαιακβάλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη κεγαιχηεξνπο απφ 

ηνπο ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, λα δεκηνπξγνχλ αθφκα θαηαιιειφηεξεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ηνπο ζηφρσλ, λα δηαρεηξίδνληαη άξηζηα 

ηα δηαζέζηκα ζε απηέο κέζα θαη πφξνπο αιιά θαη λα ηα αλαπηχζζνπλ, θαζψο θαη λα 

πεξηνξίδνπλ ηηο αιφγηζηεο ζπαηάιεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Campbell (2006) νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ε πηψρεπζε κηαο ηξάπεδαο δελ είλαη κφλν λνκηθήο θχζεο, αιιά θαη 

ιφγνη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί. Απφ ηελ δηάιπζε κηαο ηξάπεδαο κπνξεί 

λα επέιζνπλ πξνβιήκαηα θαη ζε άιιεο, κε απνηέιεζκα ηε γέλλεζε κηαο ζπζηεκηθήο 

θξίζεο. Σν ζχζηεκα πιεξσκήο κηαο ρψξαο κπνξεί λα δηαθνπεί, θαζψο βαζίδεηαη ζε 

έλα κεγάιν βαζκφ ζηηο ηξάπεδεο. Σέινο, ν θφβνο απψιεηαο ςήθσλ ζηηο επφκελεο 

εθινγέο απφ ζπκσκέλνπο θαηαζέηεο είλαη έλαο ιφγνο πνπ νη θπβεξλήζεηο θέξνληαη 

θαη αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ηέηνηεο πησρεχζεηο. 

Οη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ 

εζσηεξηθφ θαη / ή εμσηεξηθφ έιεγρν, αιιά θαη ζε έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, 

φπσο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θεθάιαηα. Έλαο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο γηα 

εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ έθηαζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηηο θαζηεξσκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ.  

Παξά ηε δσηηθή ηεο ζεκαζία γηα ηελ επξσζηία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ε 

δηαδηθαζία απηή δελ έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο ζηελ ηξαπεδηθή βηβιηνγξαθία ζε 

ζχγθξηζε κε άιια δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο ε πνηφηεηα 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Έρνπλ ζπδεηεζεί  
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μερσξηζηά ζελάξηα, ζηα νπνία νη έιεγρνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηξφπν 

ηπραίν (ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ) θαη κε ηπραίν (ηδηαίηεξα 

γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο). Δίλαη ζεκαληηθφ ε ηειεπηαία απηή επηινγή λα 

επηηξέπεη πάληνηε ζηελ ηδηνθηήηξηα ηξάπεδα λα αζθήζεη θάπνηα επηξξνή ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ. Φπζηθά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 

ηξφπν ηπραίν, εηδηθά νη εμσηεξηθνί έιεγρνη. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο δηαηίζεληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ππάξρεη ζε έλα βαζκφ θάπνηα επίπησζε ζην απνηέιεζκα ηνπ ηειεπηαίνπ είδνπο 

ειέγρνπ (Bosch, Mukuddem – Petersen & Schoeman, 2008). 

Ζ απνηπρία κηαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο απφ ηηο ξπζκηζηηθέο Αξρέο. Απηφ είλαη ζπλήζσο 

απνηέιεζκα ησλ δεκηψλ ή ησλ επηβαξχλζεσλ θαηά ησλ απαηηεηψλ ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη επαξθείο γηα λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο 

αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα 

λα απνξξνθνχλ ηηο απψιεηεο απηέο, απνηεινχληαη απφ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Ζ 

πξψηε απφ απηέο, πνπ πεξηιακβάλεη θξαηήζεηο γηα πηζαλή αζέηεζε δαλείσλ, είλαη 

ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα λα απνξξνθά ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ αμηψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αιιά θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρεηξηζηεί πηζαλά ειαθξπληηθά ηεο θάζε 

πεξίζηαζεο. ε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη (α) θεθάιαην ρξένπο, (β) θέξδε εηο 

λένλ θαη (γ) θαηαβνιέο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην. Απηή ε  

δεχηεξε θαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ εμππεξεηεί ζηελ νπζία ζην λα 

απνξξνθά απξνζδφθεηεο απψιεηεο, νη νπνίεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απεηιήζνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

Διιείςεη άιισλ παξαηεξήζεσλ, κεγαιχηεξεο θαηαρσξήζεηο ζην ινγαξηαζκφ 

θεθαιαίνπ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, πξνζδίδεη κεγαιχηεξε  επξσζηία ζην ίδξπκα. Γηα ην 

ιφγν απηφ, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα κνξθή αλαινγίαο 

(ratio) ηνπ ινγαξηαζκνχ θεθαιαίνπ γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζέζε θηλδχλνπ ηνπ 

ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ηεο βηνκεραλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Ωζηφζν, κηα ηέηνηα ηαθηηθή 

είλαη πνιχ επηθίλδπλε. Δίλαη ζαθέο φηη κηα απιή αλαινγία  

ησλ θεθαιαίσλ πξνο ην ελεξγεηηθφ απνθεχγεη ηελ αλαθνξά ζηε θχζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ν ιφγνο ηνπ θεθαιαίνπ πξνο ηα 

ζηνηρεία θηλδχλνπ (ή ηα ζηνηρεία ζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ), λαη κελ πξνζζέηεη θάπνηεο 
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πιεξνθνξίεο, αιιά αθήλεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απξνζδηφξηζηεο. Φπζηθά νη αδπλακίεο απηέο δελ είλαη θαηλνχξηεο, αιιά 

ηεθκεξηψλνληαη εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία ρξφλσλ. Έλα θαζνξηζηηθφ επηρείξεκα γηα 

ηελ «επίζεζε» ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ αλαινγηψλ, είλαη ε ζηαηηθή ηνπο 

θχζε (Campbell J. & Viceira L. 2003). Σα είδε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

ππνηίζεηαη πσο είλαη νκνηνγελή, ηφζν ζε επίπεδν θαηεγνξηψλ φζν θαη ζε επίπεδν 

δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδψλ. Αθφκε θαη αλ απηφ ίζρπε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ρσξίο 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ε ξπζκηζηηθή αξρή δελ έρεη κεγάιν πεξηζψξην επηινγήο. Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ 

πξφζθαηα μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο πξνεηδνπνηεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

ζα πξνζηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα ζπλππνινγίδνπλ 

ζηνηρεία φπσο ηηο εθζέζεηο εμέηαζεο, ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ηαθηηθψλ ζηνηρείσλ ή  ηελ 

ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο. Ωζηφζν, ε νπζία ηνπ ζηαηηθνχ ραξαθηήξα 

ηέηνησλ κεραληζκψλ παξακέλεη ην ζεκειηψδεο κεηνλέθηεκά ηνπο. Αληί γηα ηε 

ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε κηα πηζαλή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζε 

απνηπρία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, απηά ηα πνζνζηά ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα απνθχγεη κηα απξηαλή απνηπρία κε βάζε ηα ζεκεξηλά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Αλ ν ξπζκηζηήο ζέιεη λα εμεηάζεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο κειινληηθήο 

ηξαπεδηθήο αλεπάξθεηαο, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα εμεηάζεη ηε δπλακηθή ησλ 

ηξαπεδηθψλ πξάμεσλ θαη, κε βάζε απηφ, ηελ  ελδερφκελε ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα 

δηαηεξήζεη ηε ζπλέρεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Γηα λα ζπιιάβεη απηή ηε δηπιή 

δηάζηαζε, σζηφζν, απαηηείηαη ε εγθαηάιεηςε ηεο απιήο κνλνδηάζηαηεο αλαινγίαο 

θεθαιαίνπ πξνο ελεξγεηηθφ. Υξεηάδεηαη κηα ζηξνθή πξνο ηηο ηερληθέο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο, νη νπνίεο, αλ θαη είλαη ζρεηηθά λέεο ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ζηελ πηζαλφηεηα εηαηξηθήο πηψρεπζεο (Santomero A. & Vinso J., 

1977). 

 

3.2 Η επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο  

Οη ηξάπεδεο, κε ην ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κπνξνχλ λα βξεζνχλ αληηκέησπεο κε 

πνιιψλ εηδψλ θηλδχλνπο. Οη θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζε 

απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο ησλ δεκηψλ απφ θάζε 

κνξθήο θίλδπλν. Οη θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έρνπλ 
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δηακνξθσζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία. Ζ 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements) ηεο Βαζηιείαο ηεο 

Διβεηίαο, ε νπνία θαη ηεο παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Ηδξχζεθε ην 1974 θαη 

ζηε ζχλζεζή ηεο ζηε παξνχζα θάζε ζπκκεηέρνπλ 13 ρψξεο (Βέιγην, Καλαδάο, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ηζπαλία, νπεδία, 

Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ). Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ. 

Σν ηζρχνλ ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ηελ 

 θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά απφ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1988, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα κε ηίηιν «Διεθνής Σύγκληζη ηης Κεθαλαιακής Μέηρηζης και ηφν 

Κεθαλαιακών Προηύπφν» (International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards). Σν θείκελν απηφ, ην νπνίν αθνξνχζε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ κε ζεκαληηθφηεξε 

ηξνπνπνίεζε εθείλε ηνπ 1996 πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη θίλδπλνη 

αγνξάο. 

Tν ζεζκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη γηα χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχπηεη 

δχν πεγέο θηλδχλσλ: αγνξάο (market risk) θαη πηζησηηθφ (credit risk). Οη πξνβιέςεηο 

γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν εκπεξηέρνληαη ζηελ αξρηθή ζπκθσλία ηεο Βαζηιείαο ην 

1988, ελψ ε επέθηαζε ηεο ην 1997 (Amendment to the Basle Accord) θάιπςε θαη ηελ 

πεξίπησζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο. Ζ βαζηθή δηάηαμε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1988 είλαη 

φηη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 8% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ην θίλδπλν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαηαηάζζνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο θηλδχλνπ φπνπ ν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 

ιακβάλεη ηηκέο:  

0% γηα κεηξεηά, απαηηήζεηο έλαληη ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θιπ.  

20% γηα απαηηήζεηο έλαληη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ, θαζψο θαη απαηηήζεηο έλαληη δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

50% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα  

100% γηα φιεο ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο.  
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Παξάιιεια ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηα έμσ- ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαη 

εθείλα θαηαηάζζνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο : πςεινχ, κέζνπ, κέηξηνπ θαη ρακεινχ 

θηλδχλνπ. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο είλαη: 

100% γηα εγγπήζεηο πνπ απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα πηζηψζεσλ, αλέθθιεηεο 

πηζησηηθέο επηζηνιέο, νπηζζνγξαθήζεηο αμηφγξαθσλ, repos θιπ.  

50% γηα εγγπήζεηο πνπ δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα πηζηψζεσλ, πηζηψζεηο 

έλαληη θνξησηηθψλ θιπ. 

20% γηα πηζηψζεηο έλαληη θνξησηηθψλ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα ρξεζηκεχνπλ 

ζαλ πξφζζεηε εγγχεζε  

0% γηα κε ρξεζηκνπνηεζείζεο πηζησηηθέο επρέξεηεο θιπ.  

Οη κεγάιεο εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα πνιχ ζχληνκα κεηέηξεςαλ ην 

χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα μεπεξαζκέλν θαη έπαπζε λα 

αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη 

ηξάπεδεο. Έηζη, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εμέδσζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2004 ην λέν 

Σύμθφνο για ηην Κεθαλαιακή Επάρκεια κε ηίηιν Basel II: International Convergence 

of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. Σν λέν 

πιαίζην πξνβιέπεη κία πξνζέγγηζε αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλε ζηε 

θχζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, πξνάγνληαο ηελ εληζρπκέλε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πξάγκα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Οη 

λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ππιψλεο νη νπνίνη 

πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. (Basel II: International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework 2006) 

Ο πξώηνο ππιώλαο: Τπνινγηζκφο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. ηνλ πξψην άμνλα ηίζεηαη ην πιαίζην ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ππάξρεη πξφβιεςε θαη γηα 

ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Με ηε λέα ζπκθσλία δηαηεξείηαη ε ζρέζε 8% αλάκεζα ζηα 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο θαη ζην ζηαζκηζκέλν σο πξνο ην θίλδπλν (πηζησηηθφ, αγνξάο, 

ιεηηνπξγηθφ) ελεξγεηηθφ ηεο. Ο ππνινγηζκφο απηφο ζα γίλεηαη ζε βάζε ηξαπεδηθνχ 

νκίινπ (consolidated basis) θαη φρη κεκνλσκέλεο ζέζεο. Πξνβιέπνληαη δχν 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ πξψηε είλαη ε 

ηππνπνηεκέλε (standardized) πξνζέγγηζε πνπ θαζνξίδεη έλα ζπληειεζηή θηλδχλνπ γηα 
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φια ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα 

επηιέμνπλ είηε λα ηχρνπλ ελφο ζπληειεζηή ζηάζκηζεο κία βαζκίδα ρεηξφηεξν απφ 

εθείλνλ πνπ έρεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπο ή λα αμηνινγεζνχλ, φκσο ζ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηχρνπλ ζπληειεζηή κηθξφηεξνπ ηνπ 20%. Ζ 

δεχηεξε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία 

ρξφληα ε θάζε ηξάπεδα. Τπάξρνπλ 2 εθδνρέο ηνπ βαζηθνχ ππνδείγκαηνο. ηε βαζική  

Foundation Internal Ratings Based (IRB), ε ηξάπεδα θαηαλείκεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζε 

θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, γηα θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη ππνινγίζεη ηελ πηζαλφηεηα 

πηψρεπζεο γηα ην επφκελν έηνο. Ζ εθηίκεζε ηεο LGD (Loss Given Default) ζα 

γίλεηαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. ηε πεξίπησζε επίζεο απηή, αλαγλσξίδνληαη ζαλ 

εγγπήζεηο φρη κφλν ρξεφγξαθα αιιά θαη αθίλεηα. ηελ προτφρημένη (advanced 

Internal Ratings Based -IRB) εθδνρή, νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ νη ίδηεο 

ην παξάγνληα LGD θαζψο επίζεο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε κνξθή 

εγγχεζεο (collateral). 

Ο δεύηεξνο ππιώλαο: Δπνπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζκνχ 

θηλδχλσλ. Αλαθέξεηαη ζηελ επνπηεία θαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ 

ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηνλ Ππιψλα Η. Ζ ππνινγηδφκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ ην ειάρηζην απαηηνχκελν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Πξψηνλ, νη 

ηξάπεδεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κνλάδεο αμηνιφγεζεο ηεο ππνινγηδφκελεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ην θίλδπλν πνπ εθηηκνχλ φηη δηαηξέρνπλ. 

Γεχηεξνλ, ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ ζα αμηνινγείηαη απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο νη νπνίεο αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ηνπο κεραληζκνχο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ δηνξζσηηθά. Σξίηνλ, νη ηξάπεδεο 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα χςνο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ζα ππεξβαίλεη 

ην θαζνξηδφκελν απφ ηνλ πξψην άμνλα. Σέηαξηνλ, νη επνπηηθέο αξρέο ζα κπνξνχλ λα 

επεκβαίλνπλ πξνιεπηηθά ψζηε λα κε κεησζεί ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ θάησ απφ 

εθείλν πνπ ζεσξείηαη αζθαιέο. Δπηπιένλ παξέρεη έλα πιαίζην αληηκεηψπηζεο θαη ησλ 

ππνινίπσλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα Σξάπεδα, φπσο π.ρ. θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο, θίλδπλνο θήκεο, θίλδπλνο επηηνθίσλ, θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο θιπ. 

Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ Ππιψλα ΗΗ: ε ζσμπληρφμαηική πξνζέγγηζε, ε 

νπνία έρεη ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνλ 

Ππιψλα Η (π.ρ. θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο) θαη ε ολιζηική πξνζέγγηζε, ε νπνία έρεη 
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ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη θαζφινπ απφ ηνλ Ππιψλα Η 

(π.ρ. θίλδπλνο επηηνθίσλ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ).  

Ο ηξίηνο ππιώλαο: Γεκνζηνπνίεζε (Disclosure) - Δλίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο 

πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γλσζηνπνίεζεο 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Οη νδεγίεο ζπζηήλνπλ κέηξα κεγαιχηεξεο 

δεκνζηνπνίεζεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ζε επίπεδν νκίισλ 

(consolidation), ην πξνθίι ηεο ηξάπεδαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν (ε 

ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ, ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ δαλείσλ θιπ.), 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο (ην χςνο ηνπ Value-at-Risk γηα δηαθνξεηηθά ραξηνθπιάθηα 

ζπλαιιαγψλ), ηε ζχλζεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ θαη ηέινο ηε θχζε ησλ ππνδεηγκάησλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εζσηεξηθά ππνδείγκαηα (Basel Committee on Banking Supervision 

2003). ηφρνο είλαη λα έρεη ε αγνξά κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηεο 

Σξάπεδαο, έηζη ψζηε νη αληηζπκβαιιφκελνη λα ζπλαιιάζζνληαη καδί ηεο κε ηνλ 

πιένλ θαηάιιειν ηξφπν.  

 

3.3 Δζσηεξηθόο έιεγρνο ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κία δηαδηθαζία πνπ εθηειείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ επηπέδσλ. Γελ 

απνηειεί απιψο κία δηαδηθαζία ή πνιηηηθή πνπ εθηειείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ ζεκείν, αιιά κηα ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ εθηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε θαηλνκέλσλ απάηεο, 

θαηάρξεζεο θαη ζθαικάησλ (Seal W. & Croft L. 1997). χκθσλα κε ηελ Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη κία ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε λα 

παξέρεη επαξθή αζθάιεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: i) 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο απφδνζε θαη 

θεξδνθνξία απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνζηαζία πφξσλ θιπ., ii) αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, θαη iii) ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αληηιακβάλνληαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

ηελ αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ειέγρνπ, ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ 
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έρεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα απηφ γηα 

θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο ειέγρσλ ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο. Μέζα απφ 

ηε ζπλνιηθή έλλνηα ηνπ ειέγρνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ππεξεζία ζηνλ νξγαληζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη απφ έξεπλεο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ  

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα κε ηελ πηνζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δελ εμαληιείηαη απιά ζηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

κνλάδσλ ησλ ηξαπεδψλ, αιιά επεθηείλεηαη θπξίσο ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ έθζεζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο, ελψ δηαδξακαηίδεη ηνλ 

νπζηαζηηθφηεξν ίζσο ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνρψλ βειηίσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Έλα Σύζηημα Εζφηερικού Ελέγτοσ (Σ.Ε.Ε.) 

απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη 

ζε ζπλερή βάζε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ, 

ζπληειψληαο κε ηξφπν θαηαιπηηθφ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

(Zhang Y., Zhou J. & Zhou N. 2007). Πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ εηδψλ 

πξνιεπηηθψλ ή θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηφζν 

ηεο παξαθνινχζεζεο φζν θαη ηεο ζπλεπνχο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ. Μηα κεζνδνινγία ειέγρνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζηε ζπλερή απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο δηαδηθαζίεο 

πνπ θαλεξψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ, ην ζχζηεκα απνηίκεζεο 

ησλ θηλδχλσλ, ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία θαη ηε δηάρπζε απηήο θαη ηέινο ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα νθείιεη λα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ 

λα αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

Να παξέρεη έλα κίγκα παξαγφλησλ ειέγρνπ θαη ζπλεπνχο βαζκνιφγεζήο 

ηνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν. 

Να δεκηνπξγεί ην ζρέδην ειέγρνπ αθνχ αλαγλσξίζεη ηηο νληφηεηεο 

ειέγρνπ θαη λα εθηειεί κηα ηππηθή απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ηκήκαηνο 

Να δηαζθαιίδεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ιακβάλνπλ ηνπο δείθηεο 

θηλδχλσλ ζε ζπλερή βάζε. 
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Να θαζηεξψλεη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ησλ νκάδσλ θαη 

ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ αλαθνξψλ. 

Ζ νκάδα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζπληάζζεη πιήξε αλαθνξά κε ηα 

επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ αλά ηκήκα / ππεξεζία, ραξαθηεξίδνληαο ηηο πεγέο ειέγρνπ 

αλάινγα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απηέο δηαηξέρνπλ ζε συηλού, μέηριοσ 

θαη ταμηλού θηλδχλνπ. ηηο αλαθνξέο απηέο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δεηεζεί, θαη ε αμηνιφγεζε ζπλνιηθά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ηεο ηξάπεδαο. Έηζη, νη ειεγρφκελνη βιέπνπλ ηηο παξαηεξήζεηο σο 

πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θηλδχλσλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδνληαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπλ αθελφο ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο ησλ θηλδχλσλ –ζπλήζσο 

κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ- αθεηέξνπ ζηέιλνπλ αλαθνξέο κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

 
 

3.4 Διιεληθή επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο  

χκθσλα κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2008 ηεο Δπηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο, ζε απηήλ 

έρεη θαηά θχξην ιφγν αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί θεθαιαηαγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη απηφλνκε 

επνπηηθή αξρή πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ θαη ε επνπηεία αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο - Οηθνλνκηθψλ. 

ηφρνη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο, ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο ηεο 

αγνξάο θαη ε πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαβάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο έρεη θαηά θχξην ιφγν θαλνληζηηθέο, ειεγθηηθέο θαζψο θαη θπξσηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο ζηελ  

απνθάιπςε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

εηαηξεηψλ (αιιά θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνβαίλνπλ πξψηε θνξά ζε δεκφζηα εγγξαθή). 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαθάλεηαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηεο θαηαλνκήο 

ησλ θεθαιαίσλ, αιιά θαη ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηφηεηαο. 
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ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ε πξνζηαζία 

ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ φζνλ αθνξά ηηο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαηά ηε δηελέξγεηα δεκνζίσλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (επίπιεμε, 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, αθαίξεζε άδεηαο) ζε επνπηεπφκελα 

λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά. 

Ωο εζληθή επνπηηθή αξρή, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλάπηεη δηκεξείο θαη 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε άιιεο επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Δίλαη ελεξγφ 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ηεο Κεθαιαηαγνξάο 

(Committee of European Securities Regulators - C.E.S.R.) θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (International Organization of Securities 

Commissions – I.O.S.C.O.). 

 

 

3.5 Ακεξηθαληθή επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Securities and Exchange 

Commission – S.E.C.) ηδξχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, κεηά απφ ην θξαρ ηνπ 1929 

θαη ηε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε. Ζ θξίζε νδήγεζε ζηελ 

απνδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ζηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη κηαο επηηξνπήο πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ςεθίδνληαλ. Ζ θχξηα απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ είλαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ θεθαιαηαγνξά (Sarens G., De Beelde I. & Everaert 

P. 2009). Οη λφκνη θαη νη θαλφλεο ηεο θεθαιαηαγνξάο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

βαζίδνληαη ηελ απιή αξρή φηη θάζε ζπλαιιαζζφκελνο, είηε είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ 

πξφζσπν, ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ επέλδπζε ηελ νπνία ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 
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Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ επηβιέπεη θαη ειέγρεη ηνπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο ηίηισλ, φπσο είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, 

νη ρξεκαηηζηέο (broker-deals), νη ζχκβνπινη επελδχζεσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα θηι. 

Δθηφο ησλ άιισλ, ζηνρεχεη ζηε γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηε 

ζέζπηζε λφκσλ γηα ηίηινπο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ νη νπνίνη 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηα άηνκα ή ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο. 

 

 

3.5.1 Ο λόκνο Sarbanes-Oxley  

Ο λφκνο Sarbanes - Oxley ςεθίζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002. Ο λφκνο απηφο δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπφκελσλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Ο λφκνο Sarbanes - 

Oxley ζηνρεχεη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε θαηλφκελα 

εμαπάηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ηνλ έιεγρν ησλ επηηξνπψλ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ πνπ ζα 

απνηξέπνπλ αμηφπνηλεο θαη θαηξνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πξσηαξρηθά, ν λφκνο 

Sarbanes – Oxley αλαγλσξίδεη ην ξφιν θαη ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ, αιιά θαη ηελ 

αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. Υσξίο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα επηβξαδπλζεί. Ο λφκνο 

Sarbanes - Oxley ηνλίδεη ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο σο αληηπξνζψπνπ ησλ κεηφρσλ θαη 

δηαρεηξηζηή ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ. Σν Δπνπηηθφ πµβνχιην Λνγηζηηθψλ 

Δηαηξεηψλ (Public Company Accounting Oversight Board - P.C.A.O.B.) επηηειεί 

έιεγρν αλεμάξηεην ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, επηζεσξεί θαη δηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ, θξνληίδεη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξεηψλ κε ηνλ λφκν 

Sarbanes - Oxley. Ο λφκνο απηφο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ θαη ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη 

θαηάξηηζεο εθζέζεσλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Με ην λφκν απηφ 

ηα αλψηεξα ζηειέρε αλαιακβάλνπλ αηνκηθή επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε 

πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο απνθάιπςεο, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηελ εμσινγηζηηθή 
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ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο επί κεηνρψλ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ελψ 

απαηηείηαη ε έγθαηξε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ζεκεία ζηα 

νπνία εζηηάδεη ν Νφκνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οη Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη νη Οηθνλνκηθνί Γηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη 

λα πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζε θάζε Γειηίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ππνβάιιεηαη ζην S.E.C. (εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ) ηελ 

αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Γειηίν θαη ηελ 

επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ δηαθάλεηαο ηεο κνλάδαο 

ηνπο. 

 ηελ πεξίπησζε ςεπδνχο πηζηνπνίεζεο, ηα ζηειέρε ζα ππφθεηληαη ζε πνηλέο 

έσο $1 εθαηνκκχξην ή / θαη 10 ρξφληα θάζεηξμεο εάλ ε απάηε ήηαλ απιά 

εθνχζηα θαη έσο $5 εθαηνκκχξηα ή / θαη 20 ρξφληα θάζεηξμεο εάλ ε απάηε 

ήηαλ εζθεκκέλε. 

 Οη Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζε άκεζε θαη ζπλερή βάζε επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ην S.E.C. ζεσξεί φηη ηέηνηα επηπιένλ 

πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ ή γηα ηνπο επελδπηέο. 

 Κάζε Δηήζην Γειηίν πνπ ππνβάιιεηαη ζην S.E.C. θαη πεξηιακβάλεη 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη γλσζηνπνηήζεηο γηα φιεο 

ηηο ζεκαληηθέο δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο. 

 

 

3.6 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  

Ζ πξνζπάζεηα λα βξεζεί έλαο θαη κφλνο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί λα απνβεί άθαξπε. Γηάθνξεο ζεσξίεο 

θαη νξηζκνί έρνπλ απνδνζεί ζε απηήλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ωζηφζν γεγνλφο είλαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο φινη νη εξεπλεηέο φηαλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ φξν εηαιρική διακσβέρνηζη αλαθέξνληαη ζηε δνκή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Έλαο νξηζκφο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

κπνξεί λα δνζεί απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Ο..Α. (Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε) θαη είλαη ν εμήο: «Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 
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πεξηέρεη έλα ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο κηαο εηαηξείαο, ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξέρνληαο ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο 

θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο, ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο». 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αληηπξνζσπεχεη κηα πεηζαξρεκέλε δνκή κέζσ ηεο 

νπνίαο ε Σξάπεδα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαζνξίδεη ηα κέζα επίηεπμήο ηνπο θαη 

παξαθνινπζεί ην βαζκφ νινθιήξσζήο ηνπο. Γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πξέπεη λα δψζνπλ βάζε ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ άκεζα 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηε κνλάδα φπσο θαη κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ κεξψλ ηεο 

κνλάδαο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε. Ζ απνηειεζκαηηθή 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ελζαξξχλεη ηελ Σξάπεδα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηεο θαη πξνάγεη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα.  

Αξρηθά, ε δηνίθεζε είλαη απηή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δίθαηε παξνπζίαζε  

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπλεπψο ρξεηάδεηαη λα δηέπεηαη απφ  ηε 

δένπζα ζπκπεξηθνξά θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αθεξαηφηεηα, θαζψο είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ θαζηέξσζε θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Γελ πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδνπλ, λα εμαλαγθάδνπλ, ή λα παξαπιαλνχλ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, αιιά αληίζεηα λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπο, φπνηε θαη 

εθφζνλ θξηζεί απηφ απαξαίηεην. Κάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα 

είλαη πεπεηξακέλν, λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα είλαη αλεμάξηεην. Να κελ 

αλακηγλχεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε, αιιά λα έρεη ην κνλαδηθφ ξφιν ηεο 

επηηήξεζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ξχζκηζε ησλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

επηηξνπή νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ (πνπ απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ) επηηεξεί ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην ζχζηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. πλεδξηάδεη μερσξηζηά κε ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο ειεγθηέο 

γηα λα αμηνινγήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, ηε δηαδηθαζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο  δηάθνξνπο επηκέξνπο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο 

(www.elte.org.gr). Σα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηηξνπή νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειεο γλψζεηο νηθνλνκηθψλ, λα είλαη επαγγεικαηηθά ηθαλά, 

πεπεηξακέλα, ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηα θαη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο επηηξνπήο 

πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθφο εκπεηξνγλψκνλαο. 
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3.6.1 Βαζηθά ζηνηρεία εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

 Γηαηππσκέλε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή βάζεη ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

θαη λα αμηνινγεζνχλ ηφζν ε ζπλνιηθή απφδνζε φζν θαη ε απφδνζε θαζελφο 

μερσξηζηά. 

 Ξεθάζαξνο πξνζδηνξηζκφο αξκνδηνηήησλ, επζπλψλ, δπλαηφηεηαο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη γξακκψλ αλαθνξάο. 

 Ηζρπξή ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ (αλεμάξηεηε 

απφ ηηο γξακκέο παξαγσγήο), επαξθή ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκφ 

δηαδηθαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο δηθιείδεο αζθαιείαο.  

 Δηαηξηθέο αμίεο θαη αξρέο, θψδηθαο δενληνινγίαο (π.ρ.αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα). 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά θίλεηξα ζηε δηνίθεζε, ζηα ζηειέρε θαη 

ζην πξνζσπηθφ (bonus, πξναγσγέο, απνδεκηψζεηο θαη πνηλέο) ζχκθσλα κε 

ηνπο ζηφρνπο, ηελ απφδνζε θαη ηηο αμίεο ηεο Σξάπεδαο. 

 Γηαθάλεηα θαη θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη πξνο ην 

θνηλφ.  

 

 

3.7 Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ  

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί γεληθά σο «ε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

απξνζδφθεησλ απνηειεζκάησλ ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ, κεηνρψλ θαη δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ». Οη επνπηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο νθείινπλ λα αληηιακβάλνληαη ηε θχζε 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη λα εξεπλνχλ θαηά πφζν νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηνπο κεηξνχλ 

θαη ηνπο δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, 

φπσο θαη θάζε άιιε εκπνξηθή επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, αληηκεησπίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκίεο 

θαη ζπλεπψο κείσζε ηεο θαζαξήο ηεο ζέζεο εμ αηηίαο ηεο επέιεπζεο ελφο κε 

πξνζδνθψκελνπ πεξηζηαηηθνχ. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν θαλείο λα πξνζπαζήζεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο θχξηεο 

έλλνηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη (Financial 

Risks) είλαη νη θίλδπλνη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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αγνξψλ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θαιείηαη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα λα αληηκεησπίζεη. 

 

 

3.7.1 Κίλδπλνο αγνξάο  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ, 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη γεληθά ησλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο θαη 

ιακβάλεη ρψξα ζηε ζπλαιιαγή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εμαηηίαο ησλ 

κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα, ζηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο θαη άιιεο ηηκέο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία, ν θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη σο «ε 

δηαζπνξά ησλ κε αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ, πνπ 

νθείινληαη ζε αηθλίδηεο δηαθπκάλζεηο νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ». 

Ο θίλδπλνο αγνξάο πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο, νη 

νπνίεο κεηαβνιέο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ε θαζαξή ηεο ζέζε. ηηο πην 

εμειηγκέλεο αγνξέο, νη Σξάπεδεο κε επαξθή ξεπζηφηεηα κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ 

ηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ ελαπνκέλνπζα αλνηθηή ζέζε 

πξνζδηνξίδεη ην πνζφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνκέλεη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν 

αγνξάο. Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη επαξθή θεθάιαηα σο πξνζηαζία έλαληη δπλεηηθψλ 

δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηνλ θίλδπλν αγνξάο.Ο θίλδπλνο αγνξάο απνηειείηαη απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. 

Α) Κίνδσνος Επιηοκίοσ (Interest Rate Risk) 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαληηζηνηρία ησλ επηηνθίσλ ηφζν ζηνλ 

φγθν φζν θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ηίηισλ, ησλ δαλείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο. Οη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ επηδξνχλ 

ζηα επηηνθηαθά έζνδα θαη έμνδα (άξα ζην επηηνθηαθφ απνηέιεζκα) ηεο Σξάπεδαο, 

φπσο επίζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

εθηφο ηζνινγηζκνχ ζέζεψλ ηεο (άξα ζηα θεθάιαηά ηεο). Πεγάδεη απφ αζπκθσλία ζηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο αλαηηκνιφγεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απφ 

κεηαβνιέο ζηελ θιίζε θαη ζην ζρήκα ηεο θακπχιεο επηηνθίσλ. Ζ ηξάπεδα ιεηηνπξγεί 

σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ησλ πιενλαζκαηηθψλ (θαηαζέηεο) θαη ησλ ειιεηκκαηηθψλ 

κνλάδσλ (δαλεηδφκελνη) ηεο νηθνλνκίαο. πλεπψο, νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 
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θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ απηψλ, ζε φηη αθνξά ην ρξνληθφ νξίδνληα δέζκεπζεο 

ησλ θεθαιαίσλ, νδεγεί ηηο ηξάπεδεο ζηε δεκηνπξγία ππνρξεψζεσλ (θαηαζέζεηο) θαη 

απαηηήζεσλ (ρνξεγήζεηο), κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη ηαχηηζε σο πξνο ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα. Έηζη ε ηξάπεδα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν, ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ 

κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ. Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηνπ 

θηλδχλνπ αλαηηκνιφγεζεο, ηνπ θηλδχλνπ ηεο θακπχιεο επηηνθίσλ, ηνπ θηλδχλνπ 

βάζεο (spread risk) ή ηνπ θηλδχλνπ πξναίξεζεο (optionality). 

Β) Κίνδσνος Σσναλλάγμαηος (ForeignExchange Risk) 

Οη ζπλαιιαγέο (θαηαζέζεηο θαη δάλεηα) πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ηξάπεδα δε γίλνληαη 

πάληα ζε εγρψξην λφκηζκα αιιά θαη ζε ζπλάιιαγκα. Έηζη ε ηξάπεδα εθηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο φηαλ κεηαβάιινληαη νη λνκηζκαηηθέο ηζνηηκίεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Γειαδή, ν θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο νξίδεηαη σο ε εθηίκεζε 

ηεο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

Γ) Κίνδσνος Μεηοτών (Equity Risk) 

Ο θίλδπλνο απηφο νξίδεηαη σο ε εθηίκεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

ηξάπεδαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο. 

Γ) Κίνδσνος Εμπορεσμάηφν (Commodity Risk) 

Ο θίλδπλνο απηφο πξνέξρεηαη απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε βαζηθά εκπνξεχκαηα 

(commodities) θαη ζπλίζηαηαη ζην ελδερφκελν επέιεπζεο δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή 

ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ζε πνιχηηκα κέηαιια (εθηφο απφ ηηο ζέζεηο ζε ρξπζφ, νη νπνίεο 

ππνινγίδνληαη κε ηε κεζνδνινγία πνπ ηζρχεη γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ζέζεηο) θαη 

άιια βαζηθά εκπνξεχκαηα ζηα νπνία νη ηξάπεδεο έρνπλ αλνηθηέο ζέζεηο. 

 

 

3.7.2 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

χκθσλα επίζεο κε ηνπο Κνζκίδνπ θαη Ενπνπλίδε (2008) ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο απηέο πνπ 

δηαζέηνπλ ξεπζηφηεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ, αιιά θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ δπζκελείο εμειίμεηο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαιχηεξα απφ 

εθείλεο πνπ πξέπεη λα πξνζθχγνπλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο γηα ηελ άληιεζε 

ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ νη ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο 
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ρξήκαηνο είλαη δπζκελείο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δεκηνπξγείηαη απφ δηαθνξέο ζηα 

κεγέζε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε αζπκθσλίεο 

ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο σξίκαλζεο ηνπο (αλακελφκελεο ρξεκαηνξνέο). πλδέεηαη 

κε ηελ αλεχξεζε επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ηξάπεδαο ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. Έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζε 

ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ελψ ε αλεπάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ είλαη δπλαηφ λα 

ηζνδπλακεί κε θαηάξξεπζε. Δίλαη απφ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ, ελψ θξίλεηαη αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ αλαγθψλ 

ξεπζηφηεηαο θάησ απφ δηάθνξα ζελάξηα. 

Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα κεηξεζεί ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, φπσο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα 

αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθέο αλάγθεο ζε ξεπζηά δηαζέζηκα. 

–Αλάιπζε ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ξεπζηφηεηαο: εμέηαζε βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο 

ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο. 

–Αλάιπζε αλαγθψλ ζε ξεπζηά: αλάιπζε αλνηγκάησλ ξεπζηφηεηαο (ζηαηηθφ θαη 

δπλακηθφ κνληέιν). 

 

Μεξηθνί δείθηεο κέηξεζεο ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Γάλεηα πξνο θαηαζέζεηο 

 

 Ρεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

 

 Δπκεηάβιεηεο ππνρξεψζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

 

 Ρεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο επκεηάβιεηεο ππνρξεψζεηο 

 

 Με δεζκεπκέλεο εμαζθαιίζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ  

 

 Με ρξεζηκνπνηεζείζεο γξακκέο δηαηξαπεδηθήο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

 

 Αλαζθάιηζηεο θαηαζέζεηο πξνο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο 

 

 
Ζ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ξεπζηφηεηαο κηαο Σξάπεδαο κπνξεί λα γίλεη κε 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ ελεξγεηηθνχ ζε εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία πςειήο 

πνηφηεηαο, κε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, κε αχμεζε ηεο 

δηάξθεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Παζεηηθνχ, κε δηαθνξνπνίεζε πεγψλ ρξήκαηνο αλά 
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δηάξθεηα, γεσγξαθηθή πεξηνρή, δαλεηζηή, κε κειέηε ηεο ζχλζεζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

θαη επέθηαζε ησλ πεγψλ ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο (ππξήλαο θαηαζέζεσλ) ή κε 

αχμεζε δαλείσλ πνπ εχθνια κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ή λα ηηηινπνηεζνχλ. 

 

 

3.7.3 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ωο πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk) νξίδεηαη θαηαξρήλ ε πηζαλφηεηα επέιεπζεο 

δεκηψλ ζε κηα ηξάπεδα ιφγσ ηεο παξέιεπζεο ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ ηεο ζε 

αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. πλεπψο, ε θαιή 

δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλνο κε ηηο ππεξεζίεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο (ρνξήγεζε δαλείσλ θαη 

πηζηψζεσλ) θαη ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ωο πηζησηηθφο θίλδπλνο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο νξίδεηαη επίζεο ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλεπαξθή αληαπφθξηζε ηνπ ηδξχκαηνο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο 

ηνπο πηζησηέο ηνπ. Ζ αλεπαξθήο απηή αληαπφθξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηδξχκαηνο αθνξά ηελ θαζπζηεξεκέλε απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ηελ 

απνθπγή ηεο απνπιεξσκήο ηνπο. Κάζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα 

νθείιεηαη είηε ζε γεληθή αδπλακία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο λα θαιχςεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ (φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηπρία ή πηψρεπζε) είηε ζηε 

ζπζηεκαηηθή απνθπγή ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ απφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα (Rochet J. 2004). 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηξάπεδα ζε ζρέζε κε ην 

δπλεηηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν, είλαη: 

1. Σν πξνθίι ησλ πειαηψλ (ζε πνηνπο έρνπκε δαλείζεη) 

2. Σν πξντφλ θαη ην χςνο δαλείνπ (ηη έρνπκε δαλείζεη) 

3. Ζ δηάξθεηα δαλεηζκνχ (γηα πφζν θαηξφ έρνπκε δαλείζεη)(ηζρπξή 

αιιειεπίδξαζε κε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο) 

4. Οη πνιηηηθέο δαλεηζκνχ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

5. Ζ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ δαλεηνδφηεζεο 

6. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα 
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7. Οη κέζνδνη πεξηνξηζκνχ ή κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

8. Σα κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά αλνίγκαηα 

9. Ο ζπλδεδεκέλνο δαλεηζκφο 

10. Ζ αλεπαξθήο δηαθνξνπνίεζε σο πξνο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο 

11. Σα φξηα ζηα επαλαδηαπξαγκαηεχζηκα δάλεηα  

12. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δαλείσλ θαη ε πνιηηηθή ησλ πξνβιέςεσλ 

 

Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο έθζεζεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη νη εμήο:  

 ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο (Probability of Default - PD), δειαδή κηα ζηαηηζηηθή 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ππνρξέσζεο ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ ζε 

πεξίνδν ελφο έηνπο  

 ε δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Loss Given Default - LGD), δειαδή ν ιφγνο 

ηεο δεκίαο απφ άλνηγκα εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ έλαλ 

αληηζπκβαιιφκελν πξνο ην αλεμφθιεην, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αζέηεζεο, πνζφ 

(πνζνζηφ αλάθηεζεο)  

 ην άλνηγκα έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ (Exposure at Default - ΔAD), 

δειαδή ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζηελ ηξάπεδα 

 ε δηάξθεηα αλνίγκαηνο (Maturity - Μ). 

 

 

3.7.4 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Ernst & Young, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο έρεη νξηζζεί σο «ν 

θίλδπλνο άκεζσλ ή έκκεζσλ δεκηψλ πνπ απνξξέεη απφ αλεπαξθείο ή ειιηπείο  

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, αλζξψπνπο θαη ζπζηήκαηα, ή απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο». 

Αλ θαη νη θίλδπλνη ηζρχνπλ γηα νπνηαδήπνηε νξγάλσζε, έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην 

ηξαπεδηθφ θαζεζηψο, φπνπ νη ξπζκηζηέο είλαη αξκφδηνη γηα ηελ θαζηέξσζε 

πξνζηαζίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ζπζηεκηθή απνηπρία. Ζ Βαζηιεία ΗΗ 

θαζνξίδεη ην νομικό κίνδσνο, αιιά απνθιείεη ην ζηραηηγικό κίνδσνο (ν θίλδπλνο 

απψιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα αηπρή ζηξαηεγηθή επηρεηξεζηαθή απφθαζε). Απηφο 

ν θαζνξηζκφο απνθιείεη επίζεο ηνλ κίνδσνο θήμης (δεκία ζε κηα νξγάλσζε κέζσ ηεο 

απψιεηαο θήκεο ή ζηάζεο ηνπ) αλ θαη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κηα ζεκαληηθή αιιά κε-
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θαηαζηξνθηθή ιεηηνπξγηθή απψιεηα ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο αθφκα θαη ζηε 

θήκε ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ νδεγεί ελδερνκέλσο ζε κηα 

πεξαηηέξσ θαηάξξεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο απνηπρίαο ηεο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε κία ηξάπεδα 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην βάξνο πνπ έδσζαλ δηεζλείο νξγαληζκνί θαη επνπηηθέο αξρέο 

ζην ζέκα απηφ. Σν έλαπζκα δφζεθε απφ ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο, νη νπνίεο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είδαλ θαη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, πνπ ππέζηεζαλ κεγάινη 

ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Γεληθά ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, κπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο 

εθθάλζεηο: 

 Δζσηεξηθέο απάηεο 

 Δμσηεξηθέο απάηεο 

 Πξαθηηθέο εξγνδνζίαο, πξνζσπηθνχ θαη αζθάιεηα ρψξνπ εξγαζίαο 

 Πειάηεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 Εεκίεο ζε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Γηαθνπέο ζπζηεκάησλ (ηερλνινγηθφο θίλδπλνο) 

 Κίλδπλνο εθηέιεζεο, δηαθαλνληζκνχ, παξάδνζεο 

Ζ απνζηνιή ηνπ Σνκέα Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθψλ Κηλδχλσλ ζε έλα 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα είλαη λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο λα 

εθκεηαιιεχνληαη λέεο επθαηξίεο θαη λα απμάλνπλ ηε ζηαζκηζκέλε γηα θίλδπλν 

απνδνηηθφηεηά ηνπο, έρνληαο πιήξε αληίιεςε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. 

χκθσλα κε ηελ Ernst & Young, ε απνζηνιή ζπλνςίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο 

ζηφρνπο: 

 πλεξγαζία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ απηέο. 

 πλεξγαζία κε ηηο κνλάδεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθιίδσλ 

αζθαιείαο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. 

 Πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο απνηειεζκαηηθψλ, θαηάιιεισλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δηθιίδσλ αζθαιείαο θαη άιισλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

 Πξφσξε αλαγλψξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

θηλδχλσλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο-πξντφληα. 
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 θαηξηθή αλάιπζε θφζηνπο σθέιεηαο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ. 

 Πξνψζεζε κηαο ζπκπαγνχο θνπιηνχξαο δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ ζηελ ηξάπεδα. 

 Πξνζθνξά πςειψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε 

επίπεδν νκίινπ.  

Βέιηηζηε πξαθηηθή ζεσξείηαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ λα 

ιακβάλεη ρψξα ζην αξρηθφ επίπεδν αλάιεςήο ηνπ. Δπνκέλσο, ε επζχλε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη πξσηίζησο επζχλε θάζε ιεηηνπξγηθήο 

κνλάδαο ηεο ηξάπεδαο.  

Ζ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο είλαη αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηελ 

πινπνίεζε ησλ νπνίσλ έρεη ν Σνκέαο Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ, νξίδνληαο 

ην πιαίζην κε ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Σέινο, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δηθιίδσλ αζθαιείαο πνπ δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ 

κνλάδσλ ηεο ηξάπεδαο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο, νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ αλάδεημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνο έλαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζήο ηνπ ζηα 

πξφηππα ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. H πην ζεκαληηθή αιιαγή 

είλαη ν ζπληνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ λα δηελεξγείηαη 

θεληξηθά απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. εκεηψλεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ απηή ηε ζηηγκή έρεη εμειηρζεί απφ κία ακηγψο πνηνηηθή 

αληηκεηψπηζε ζε κία ινγηθή πνπ δίλεη βάξνο θαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ (θαηαλνκή ζπρλφηεηαο - ζνβαξφηεηαο, αλάιπζε θηλδχλνπ ζε 

νιηθφ επίπεδν θ.ιπ.), φπσο ζπλέβε αξρηθά κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σα πνηνηηθά θξηηήξηα παξακέλνπλ φκσο αθφκα ην ίδην ή θαη 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ ηα πνζνηηθά. 

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ άλνημε ηνλ δξφκν ζηηο 

πξνζπάζεηεο θαηαλνκήο ηνπ θεθαιαίνπ πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 

πεξηέρνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ 

«πξνλνεηηθή» δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (forward-looking) απφ ηελ απιή 
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αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ, φπνηε απηέο πξνέθππηαλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη ηξάπεδεο είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίδνπλ ην ζπλνιηθφ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρεη 

ε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ θεθάιαην επαξθέο γηα ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ δηαζθάιηζε έλαληη ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ. 

Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε κείσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο ιεηηνπξγηθήο δεκίαο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα ππεξέβαηλε ην 

απνδεθηφ φξην γηα ηελ ηξάπεδα. Οη δεκίεο απηέο έρνπλ ζπλήζσο ρακειή πηζαλφηεηα 

λα ζπκβνχλ, αιιά ην χςνο ηνπο κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

ηξάπεδα. 

 

 

3.8 Κεθαιαηαθή επάξθεηα θαη πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε
 

Μεηά ηελ θαηαλαισηηθή θαη ηε ζηεγαζηηθή πίζηε, νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα 

θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ λέα αλεμεξεχλεηε πεξηνρή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Οη λένη θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ 

επηβάιιεη ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δεκηνπξγνχλ έλα λέν 

επλντθφηεξν πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην λέν 

ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ηδηαίηεξα 

πεξίπινθν. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πεξηζζφηεξα 

θεθάιαηα πξέπεη λα δεζκεχνπλ νη ηξάπεδεο. Σν ηζρχνλ ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ (απφ ην νπνίν έρεη επεξεαζηεί ε επξσπατθή θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη κέζσ 

απηήο ε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο), δηακνξθψζεθε 

ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1988, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards). Σν χκθσλν απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ην 

1996.  

ηελ Διιάδα ε ελζσκάησζε ηνπ λένπ πκθψλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο Οδεγίαο. Οη λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο Βαζηιείαο αθνξνχλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:           

 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ - κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ 

γηα θάιπςε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Ππιψλαο Η) 
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 ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ην δηαξθή έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ (Ππιψλαο ΗΗ)  

 ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ 

ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

(Ππιψλαο ΗΗΗ). 

ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πην επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

επηηπγράλνληαο ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. 

Πξψηνλ, ηξνπνπνηεί ηελ ηζρχνπζα ηππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized approach) γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ζ λέα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο 

δηαηεξεί ηε ινγηθή ηεο παιηάο κεζφδνπ κε ηελ απφδνζε πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Δληνχηνηο, επηηπγράλεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία σο 

πξνο ηνλ θίλδπλν, ζην κέηξν πνπ νη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα 

κε ηε δηαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

Γεχηεξνλ, αλαγλσξίδεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαβάζκηζεο (internal ratings based approach), κέζνδνο ε νπνία παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο 

δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ: 

 ηε ζεκειηψδε κέζνδν (foundation approach)  

 ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach). 

Ζ κεγάιε σζηφζν θαηλνηνκία ηνπ λένπ πκθψλνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

ε αληίζεζε κε ηελ αδξή θαη ζπρλά απζαίξεηε θαηάηκεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηεο ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο, ε πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο εμαηνκίθεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ αλά αληηζπκβαιιφκελν. Ζ Μέζνδνο ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ 

απνηειεί έλα κεγάιν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχγθιηζεο ηεο έλλνηαο 

«θίλδπλνο» κε ηελ έλλνηα «απφδνζε», ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε 

απειεπζέξσζε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη άξα επέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

 

 

 

 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ε αλαγθαηφηεηα αιιά θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ηξαπεδψλ, αθνχ νη έιεγρνη απηνί απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο ηεθκήξην γηα ηελ κεηέπεηηα δηελέξγεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη 

ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ.  

 

 

4.1 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, γηαηί κέζσ 

απηνχ δηαζθαιίδεη ε Γηνίθεζε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνο ηηο εληνιέο 

ηεο. Κη απηφ ην επηηπγράλεη κε ηελ θαζηέξσζε δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, ζηελ νπνία 

κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο θη επζχλεο, θη έηζη δεκηνπξγεί ην δηνηθεηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ εληνιψλ ηεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Δηδηθφηεξα, ν Γηνηθεηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

«Έλα ζρέδην νξγάλσζεο θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ παξνρή εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηε Γηνίθεζε γηα δηελέξγεηα νξηζκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ – ελεξγεηψλ». Απηή ε εμνπζηνδφηεζε, δελ είλαη ηίπνηε άιιν, απφ κία 

ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο. Άιισζηε, κφλν έλα νξζνινγηθά νξγαλσκέλν ζρέδην 

κπνξεί λα επηηχρεη ψζηε: νη ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα γίλνληαη βάζεη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο, λα δηαζθαιίδνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ή ζην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ ηεο θαη ην 

γφεηξν ηεο. Αο κε μερλάκε φηη ε ζχγρξνλε δηνίθεζε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ αζθεί άκεζε επνπηεία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, αλαγθάδεηαη λα 
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κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο, επζχλεο θαη εμνπζίεο ζε δηεπζπληηθά ηεο ζηειέρε, γηα λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Καη επεηδή δελ ππάξρεη επζχλε ρσξίο 

κεηαβίβαζε εμνπζηψλ γηαηί ε εμνπζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επζχλε, ην 

Management αλαζέηεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη αθνινπζψληαο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, πινπνηνχλ ηηο 

απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη γίλεηαη ην «δεχηεξν κάηη» ηεο. Γη‟απηφ, ππάξρεη ζ‟φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο (κηθξέο θαη κεγάιεο) έλα είδνο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα 

είλαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο κηα απηνπξφζσπε παξαθνινχζεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

επηρεηξεκαηία θαηζηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. 

4.2 Λνγηζηηθόο έιεγρνο  

Ο ινγηζηηθφο έιεγρνο απνβιέπεη, κέζσ ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

εηιηθξηλή εκθάληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνχ, 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαλνκήο θεξδψλ) πνπ θαηαξηίδεη ην Λνγηζηήξην. Ζ 

Λνγηζηηθή ιεηηνπξγεί ράξηλ ηεο δηνίθεζεο θαη ε Γηνίθεζε αζθείηαη κέζσ ηεο 

Λνγηζηηθήο. Κη απηφ γηαηί: γηα λα αζθεζεί Γηνίθεζε, πξέπεη λα ππάξρεη ππεχζπλε 

πιεξνθφξεζε. Κη απηή παξέρεηαη κέζσ ηεο Λνγηζηηθήο. Οη πιεξνθνξίεο „φκσο 

πξέπεη λα είλαη: αθξηβείο, πιήξεηο, εηιηθξηλείο, γεληθά αμηφπηζηεο, πξάγκα πνπ 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο Διεγθηηθήο. Μέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γη‟απηφ ν 

έιεγρνο ήηαλ (απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο) είλαη θαη ζα είλαη θαη ζην κέιινλ, 

ζπλδεδεκέλνο (άκεζα ή έκκεζα) κα ηε Λνγηζηηθή. 

 

4.2.1 Γηάθξηζε ησλ ινγηζηηθώλ ειέγρσλ  

Οη ινγηζηηθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο: αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηνπο, ην ζθνπφ ηνπο, ηε δηάξθεηα ηνπο θαη ην πξφζσπν πνπ ηνπο ελεξγεί, θη έηζη  

έρνπκε:  

 

 ειέγρνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο  

 

 πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο  
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 δηαξθείο θαη έθηαθηνπο  

 

 εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο  

 

 γεληθνχο ή δεηγκαηνιεπηηθνχο  

 

Ο γεληθφο έιεγρνο αθνξά ζπλήζσο φιε ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ελψ ν εηδηθφο 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο: ζην ηακείν, ζηα απνζέκαηα θ.ιπ. Ο 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ εθηειεζηεί ε πξάμε, δειαδή πξηλ πιεξσζεί ην 

έληαικα πιεξσκήο (ή ην ηηκνιφγην ή ε απφδεημε) θαη απνβιέπεη λα απνθεπρζνχλ 

ιάζε: δηαρεηξηζηηθά – ηακεηαθά – θνξνινγηθά θ.ιπ. Γειαδή εξεπλάηαη: εάλ ε έθδνζε 

ηνπ εληάικαηνο είλαη ζχλλνκε ηφζν απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο, φζν θαη απφ 

πιεπξάοδηνηθεηηθήο δενληνινγίαο (αλαθέξνληαη δειαδή ζε δηνηθεηηθέο απνθάζεηο – 

δηαηάμεηο θαηαζηαηηθνχ, θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.) Δξεπλάηαη επνκέλσο:  

 

 εάλ εθδίδεηαη ην έληαικα ζχκθσλα κε δηνηθεηηθή απφθαζε, πνπ απνξξέεη απφ 

δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ δαπαλψλ – πξνκεζεηψλ ή (ειιείςεη 

απηψλ) απφ εγθξηηηθή απφθαζε εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ (Γεληθνχ 

Γηεπζπληνχ ή Γηεπζπληνχ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ.ιπ.)  

 

 εάλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο, γίλεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη εξεπλά εάλ ε 

πξάμε γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνπκε γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν. Οη δηαξθείο 

έιεγρνη είλαη απηνί πνπ γίλνληαη ζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηέηνηνη είλαη 

ζπλήζσο νη εζσηεξηθνί έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε απφ ειεγθηέο 

ηεο. Οη έθηαθηνη έιεγρνη είλαη απηνί πνπ γίλνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλν ζέκα (π.ρ. κία θινπή, αηαζζαιίεο γεληθά). 
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4.2.2 Πξνϋπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο θαη 

ειέγρνπ  

πγθεθξηκέλα, ε νξγάλσζε θαη ν ελ ζπλέρεηα έιεγρνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηξίησλ γεληθφηεξα πεξηιακβάλεη:  

 

1. Οξγαλφγξακκα ινγηζηεξίνπ.  

2. Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ινγηζηεξίνπ κε:  

1. Πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ θαη θαηάιιειε θαηαλνκή θαζεθφλησλ αλά ζέζε.  

2. Γηαρσξηζκφ εθείλσλ ησλ θαζεθφλησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 

«ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ» θαη εθαξκνγή απηνειέγρσλ πξνο απνθπγή 

ιαζψλ.  

3. Γηαγξάκκαηα ξνήο ή απιή πεξηγξαθή ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ινγηζηεξίνπ.  

4. Γηαγξάκκαηα ξνήο πνπ εκθαλίδνπλ ηε ξνή ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ζηελ επηρείξεζε.  

5. ηνηρεία θαη βηβιία ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή δενληνινγία αιιά θαη ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

6. Μεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ησλ θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ.  

7. Ζκεξνινγηαθφ θαηάινγν παξαγσγήο θαη ππνβνιή (φπνπ είλαη απαξαίηεην) 

ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δειψζεσλ.  

8. Λεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζηηθνχ 

θαη αληίζηνηρνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο (ινγηζηηθφ ζρέδην, θαηαιφγνπο 

ηδηαίηεξεο θσδηθνπνίεζεο θαη αξίζκεζεο, θ.ιπ.)  

9. πζηήκαηα πξνυπνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ θαη θνζηνιφγεζεο.  

10. Δλεκεξσκέλε βηβιηνζήθε βαζηθψλ ινγηζηηθψλ εθδφζεσλ, θαζψο θαη δηαξθείο 

θψδηθεο θνξνινγηθήο, εξγαηηθήο θαη εκπνξηθήο (αλάινγα θαη κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο) λνκνζεζίαο.  

11. Αξρείν βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  

12. Αξρείν θιεηζηψλ αιιά θαη εθθξεκψλ ινγηζηηθψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

ζεκάησλ.  

13. Γηαξθέο εγρεηξίδην ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνζαξκνγήο ηνχησλ ζηελ 

επηρείξεζε.  
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14. Φάθειν ησλ θαηά θαηξνχο αιιαγψλ ζηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ηεο κνλάδαο.  

15. Καηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη πξφγξακκα 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη εμέιημεο ηνχηνπ κε πξφβιεςε πεξηνδηθήο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππεχζπλνπ θάζε επηκέξνπο ηνκέα, αιιά θαη ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηνχηνπ κφληκα.  

16. σζηά δηαξζξσκέλε θαη ζπλερψο αμηνινγνχκελε ακνηβή ελφο έθαζηνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ινγηζηεξίνπ.  

  

 

4.3 Δπηηξνπή ειέγρνπ 

Ωο ζπλέρεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηα ηδησηηθά ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα απνθάζηζαλ ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία «Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ» (Audit Committee), ζπκθσλά κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Π.Γ.Σ.Δ. 2438/98. 

χκθσλα κε ηελ Πξάμε 2438/98 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα νθείινπλ λα ζπζηήζνπλ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

(Audit Committee). Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) απνηειεί έλα λέν 

εζσηεξηθφ επνπηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ην νπνίν κεξηκλά θπξίσο γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο. Δπίζεο ε 

Δπηηξνπή απηή ιεηηνπξγεί ζαλ δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο, ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ησλ Δζσηεξηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ ηεο Σξάπεδαο. 

Ωο θχξηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη: 

1. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο. 

2. Ζ έθθξαζε γλψκεο γηα ηελ επηινγή ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ. 

3. Ζ παξνρή δηαβεβαίσζεο ζην Γ.. φηη ε Σξάπεδα ζπκκνξθψλεηαη κε ην λνκηθφ 

πιαίζην θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

4. Ζ αλεμάξηεηε απφ ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο εμέηαζε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνππξννξίδνληαη γηα δεκνζίεπζε ή ππνβνιή ζε Αξρέο εθηφο 

Σξάπεδαο. 



“Ο ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ” 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ                                                                

 53 

5. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Γ.., Γηνίθεζεο, Γηεχζπλζεο 

Δπηζεψξεζεο θαη Δμσηεξηθψλ ή Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

6. Δμεηάδεη θαη εθηηκά ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα δεκνζίεπζε ή ππνβνιή ζε Αξρέο θαη Οξγαληζκνχο εθηφο 

Σξάπεδαο θαη δεηά δηεπθξηλίζεηο απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηπρφλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ή απνθιίζεηο ηνπο. 

7. Τπνδεηθλχεη θαη πξνθαιεί εηδηθέο έξεπλεο γηα ζέκαηα ηδηαίηεξεο 

ζπνπδαηφηεηαο. 

8. Γηεπθνιχλεη εθφζνλ απαηηείηαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Γ.. ηεο 

Γηνίθεζεο, ηεο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ησλ Οξθσηψλ θαη Δμσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ηεο Σξάπεδαο, γηα ηε ζπδήηεζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ειεγθηηθήο 

θχζεο. 

9. Μειεηά θαη εθθξάδεη ηελ άπνςε ηεο γηα ηελ εηήζηα Έθζεζε ηεο Γ/λζεο 

Γεληθήο Δπηζεψξεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε θαη πξνο ην Γ.. γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ην χςνο ηεο. πηζαλήο δεκηάο, ηελ επάξθεηα 

ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ θαζψο θαη ηηο ηπρφλ αδπλακίεο ηεο 

Πηζηνδνηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ έθζεζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηε Γεληθή 

Δπηζεψξεζε Σξαπεδψλ ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 

 

 

4.4 ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ωο χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Control System) λνείηαη έλα νξγαλσκέλν θαη 

ζσζηά δνκεκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαζηεξψλεη ν νξγαληζκφο, κε 

ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε αξρψλ θαη πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Δίλαη έλα νξγαλσηηθφ ζρέδην, ζε φιεο ηνπ ηηο 

πξνεθηάζεηο. Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί 

ζχλνιν ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Δίλαη κηα δσληαλή ιεηηνπξγία πνπ κεηαθέξεη φια ηα κελχκαηα, 

εληνιέο θαη αληηδξάζεηο πξνο ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη πξνο φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα πνπ 

αζθνχλ δηνίθεζε. Δηδηθφηεξα απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ ηδίσο 

ζηφρσλ : 
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1. Σε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο κε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

2. Σελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

3. Σελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηελ 

παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

4. Σε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

δενληνινγίαο. 

5. Σελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηφ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε 

πιεξφηεηα, ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε απηνχ ζε κηα επηρείξεζε, θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη απφ 

κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ. Ζ χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ .Δ.Δ. παξέρεη ηα 

ερέγγπα ζηηο δηνηθήζεηο, κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιίδσλ πνπ παξέρεη, σο ζχζηεκα, 

ζην λα ζπκβάιεη δειαδή απνηειεζκαηηθά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ.  

Με ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο νη 

αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.) ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ηφζν 

ζε επίπεδν ηδξχκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν νκίινπ. χκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο, ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ππεξεζηαθήο Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζνχληαη απνηειεζκαηηθά φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ην  κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζεζπίδεηαη θαη ππνρξέσζε ζχζηαζε 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Θεζπίδεηαη επίζεο ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα ζπκκφξθσζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, κε 



“Ο ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ” 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ                                                                

 55 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ζέκαηα ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα δηαζέηεη, ζπιινγηθά, 

επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηηο  θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επνπηείαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Δληζρχεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ηεο δηαθάλεηαο 

ησλ ζπλαιιαγψλ, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Καζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ είζπξαμεο νθεηιψλ 

θαη δηαρείξηζεο θαξηψλ. Γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ηεο Πξάμεο, εμνπζηνδνηήζεθε ε 

αξκφδηα Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

λα πξνβαίλεη ζε ηερληθέο πξνζαξκνγέο γηα ηηο κηθξέο ηδίσο ηξάπεδεο ή ηα 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ρσξίο λα αιινηψλνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο 

ηεο Πξάμεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ, ΔΠΑΝΓΡΧΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

 

 

 

ην αθφινπζν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηέο, ηεο αληίζηνηρεο επάλδξσζεο ηνπ ειέγρνπ κε 

ηθαλά θαη έκπεηξα ζηειέρε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ αιιά θαη γεληθά ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κε ηξφπν γξήγνξν αιιά 

ιεπηνκεξή θαη απνηειεζκαηηθφ. Βιέπνπκε ηα βήκαηα απφ ηελ αξρηθή ελνξρήζηξσζε 

σο ηελ ηειηθή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ κέζα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πξνο ηα ηξίηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

5.1 εκεία επηθέληξσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ηξαπεδηθνύ 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Οη ηξάπεδεο είλαη απηέο πνπ ππφθεηληαη ηνπο πην απζηεξνχο ειέγρνπο κεηαμχ ησλ 

πνηθίισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην απνζεκαηηθφ θαη νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο 

γεληθφηεξεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ζε φιν ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο/ινγηζηέο, ζρεηίδνληαη κε ηα απνζεκαηηθά θαη ην 

θεθάιαην πνπ δηαηεξεί ε ηξάπεδα θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ γηα ηελ 

πξνεπηινγή θαη ην θιείζηκφ ηεο. Όζνλ αθνξά ηα απνζεκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηνπο ειεγθηέο λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζνπλ ηνλ φγθν ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

κέξηκλα γηα αλακελφκελεο θαη απξφβιεπηεο απνζχξζεηο θαηαζέζεσλ. Απηφ ην 

θξηηήξην ειέγρνπ είλαη γλσζηφ σο ππνρξέσζε ηήξεζεο ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ θαη 

ζεσξεί φηη ε θχζε ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκαηηθψλ είλαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο 
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ππνρξεψζεηο ηεο ηξάπεδαο πξνο ηνπο θαηαζέηεο. Σφζν νη ειεγθηέο φζν θαη νη 

ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ ζηηο 

θαηαζέζεηο φςεσο πνπ ζα πξέπεη ε ηξάπεδα λα δηαζέηεη. Με ηνλ θαζνξηζκφ απηνχ ηνπ 

βέιηηζηνπ επηπέδνπ γηα θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά, ε δξάζε ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην ειάρηζην επίπεδν ησλ ππνρξεσηηθψλ απνζεκαηηθψλ ζε κηα 

ηξάπεδα ππεξβαίλεη ην βέιηηζην, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηεο. Όζνλ αθνξά 

ζην θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ, γλσξίδνπκε πσο ν ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ηνπ είλαη λα 

κεηξηάζεη ηα πξνβιήκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ (moral hazard) πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ θαηαζεηψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

δαλεηνιεπηψλ. Σν ζεψξεκα ησλ Modigliani-Miller απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ζχγρξνλε 

ζθέςε ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ. ε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά, ην 

βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ελ ιφγσ ζεσξήκαηνο είλαη φηη, ειιείςεη ησλ θφξσλ, ηνπ 

θφζηνπο αθεξεγγπφηεηαο θαη ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ε αμία ηεο ηξάπεδαο 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. ε απηφ ην πιαίζην, δελ έρεη 

ζεκαζία αλ ε ηξάπεδα αληιεί ηα θεθάιαηά ηεο κέζσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ ή ηεο 

πψιεζε ρξένπο ή ηεο ηζρχνπζαο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Αληίζεηα, κε ηελ παξνπζία 

ηξηβψλ ζηελ αγνξά δαλείσλ, ε αμία ηεο ηξάπεδαο εμαξηάηαη απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη γλσζηφ φηη 

απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ην δαλεηζκφ θαη άιια ζεκαληηθά ζέκαηα είλαη 

δπλαηφ λα νδεγνχληαη απφ ην ιφγν ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζηνηρεία πνπ 

εκπεξηέρνπλ θίλδπλν (Value of bank capital / Value of risk-weighted assets).  

Έλα άιιν ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη ζηα πιαίζηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο ηξάπεδαο. Οη 

ειεγθηέο ελδηαθέξνληαη επίζεο γηα ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε ε νπνία έρεη σο ζηφρν 

λα θαζνξίζεη ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ πνπ θαηέρεη ε ηξάπεδα γηα ηε κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ αζέηεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηε ινγηθή 

αλάιεςεο θηλδχλσλ. Γηα ηα ζέκαηα απηά, ε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ αγνξάο, θαζψο θαη νη πξνζεγγίζεηο γηα ηε κέηξεζε 

θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ (πηζησηηθνχ, αγνξάο, ξεπζηφηεηαο θαη 

επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο), παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, ην 

πεδίν γηα ηελ νινθιεξσκέλε ηξαπεδηθή ξχζκηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θηλδχλσλ, ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εκπεηξηθά,  κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηνηθήζεηο 
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ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ έλαληη ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ σο πξνο ηηο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο. 

 

5.2 Πξνγξακκαηηζκόο ειέγρνπ  

5.2.1 Αλαγλώξηζε θαη επαθή κε ηνλ πειάηε  

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία ελφο ειέγρνπ έρεη πάξεη ζήκεξα κεγάιε 

ζεκαζία θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αθελφο ιφγσ ηνπ εθηεηακέλνπ αληαγσληζκνχ 

ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ/εηαηξεηψλ, αθεηέξνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ πνπ 

ειέγρνληαη, θαζψο θαη ηνπ κεγέζνπο απηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ελφο ειέγρνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αξρίδνπλ απφ ηε 

γεληθή κειέηε θαη αλαγλψξηζε ηεο κνλάδαο, πξηλ ηελ πξψηε επαθή κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο θαη ζπλερίδνπλ κε ηε ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία πεξί ηεο θχζεσο θαη 

ηνπ θφζηνπο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ ειέγρνπ, κέρξη ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ επάλδξσζε απηνχ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ κέζσλ 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ εξγαζίαο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο 

ζηελ ειεγρφκελε κνλάδα, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ή κε πξνζσπηθνχ ηεο ειεγρφκελεο 

κνλάδαο.  

Αλαγλώξηζε ηνπ πειάηε: Ο έιεγρνο κίαο νληφηεηαο δελ επηθεληξψλεηαη κφλν 

ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο αιιά ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ κίαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ ίδηα ηε κνλάδα 

σο πξνο:  

 

 ηελ νξγάλσζε  

 

 ηε δηνίθεζε, ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο  

 

 ηελ εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο  

 

 ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο  
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 ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο  

 

 ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνπο βαζηθνχο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο  

 

 ηπρφλ λνκηθέο ππνζέζεηο ηεο  

 

 ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο θαη ην είδνο ζπλεξγαζίαο  

 

Έξεπλα: Βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηε γλψζε απηή είλαη νη ηδηνθηήηεο 

ηεο, ε δηνίθεζε ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο, θαζψο θαη εμσηεξηθέο πεγέο φπσο 

εηαηξείεο πιεξνθνξηψλ. ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο ην πξφβιεκα ηεο 

εμνηθείσζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο αληηκεησπίδεηαη κε ηε κειέηε ησλ κφληκσλ 

θαθέισλ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ειεγθηήο έρεη 

πάληνηε ζην κπαιφ ηνπ ηελ επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηίγκα ηνπ πειάηε ηνπ θαη ζπλερψο αλαζεσξεί κε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν πειάηεο ηνπ. Αιιά αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε ελφο λένπ πειάηε, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ηε ζρεηηθή έξεπλα 

θαηαθεχγνληαο ζε πεγέο φπσο δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, 

ηξάπεδεο, εθεκεξίδεο, ρξεκαηηζηήξην, αθφκα θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ πνπ κπνξεί απηή λα επεξεάδεη ηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πειάηεο.  

Πξώηε επαθή: Σελ πξψηε επαθή κε ηνλ πξνο έιεγρν πειάηε/ επηρείξεζε ηελ 

θάλεη ζπλήζσο ν ππεχζπλνο εηαίξνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη πνηέ έλα θαηψηεξν 

ζηέιερνο ηεο. Ζ ηαθηηθή απηή αθνινπζείηαη ζπλήζσο αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

επαλαιακβαλφκελσλ ειέγρσλ πξηλ αξρίζεη ηελ πξνζπλλελφεζε γηα ηελ έλαξμε θαη ην 

φιν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ ν ππεχζπλνο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο. Δλλνείηαη φηη 

ν ππεχζπλνο εηαίξνο θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε, 

πεξίπνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε 

φιεο ηηο ζρέζεηο κε πειάηεο αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ θάπνηνο 

εμαζθεί ή ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα πνπ έρεη.  

Ζ πξψηε επαθή είλαη θαηαιπηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηδησθφκελεο 

ζρέζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαιακβαλφκελνπ ειέγρνπ. Ο νξθσηφο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη άξηηα πξνεηνηκαζκέλνο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ηνπ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, αιιά θαη γηα ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη. 
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Παξάιιεια κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθέο εληππψζεηο πξνο ηνλ 

πηζαλφ πειάηε, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα πξέπεη ζηελ πξψηε απηή επαθή λα 

ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κνλάδα θαη 

ηαπηνρξφλσο λα ηηο επεμεξγαζηεί επηηφπνπ, αθνχ ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί ζε 

απηή ηελ πξψηε επαθή θαη ηελ ακνηβή ηνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη 

λα θαιχπηεη ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ζηε κνξθή πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. ηε ζπλάληεζε απηή ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ιεπηνκέξεηεο πνπ άπηνληαη ηνπ θφζηνπο ηνπ ειέγρνπ, φπσο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν 

ειεγθηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, ην ζέκα 

παξνρήο ρψξνπ φπνπ πξνζσξηλά ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα εξγαζηεί ε ειεγθηηθή 

νκάδα, θαζψο θαη ε ρξήζε άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλσλ, 

ππνινγηζηψλ θ.ιπ.  

Η επηζηνιή-πξόηαζε. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φια απηά λα απνηειέζνπλ ηα 

ζηνηρεία κε ηα νπνία ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηε ζπλέρεηα ζα ζπληάμεη ηελ επηζηνιή-

πξφηαζε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ θαη ε νπνία, αλ γίλεη απνδεθηή θαη ππνγξαθεί 

απφ ηνλ πειάηε, ζα απνηειεί θαη ην ζπκβφιαην ηνπ ειέγρνπ κεηαμχ ηνπο. 

 

5.2.2 ηάδηα δηαδηθαζίαο ειέγρνπ  

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ είλαη ηξία θαη αθνξνχλ :  

 ην ζρεδηαζκφ ειέγρνπ  

 ηελ εθηέιεζε ειέγρνπ  

 ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

θνκκάηη ζηα ζηάδηα ειέγρνπ, αθνχ απφ ην ζρεδηαζκφ ειέγρνπ εμαξηάηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο ειέγρνπ δηαθέξεη απφ ην έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα ζην άιιν θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ 

ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο.  

 

ρεδηαζκόο αλαιπηηθώλ δηαδηθαζηώλ αλαζθόπεζεο.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαζθφπεζεο ε ειεγθηηθή νκάδα 

ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη επεξεάδνπλ ην κηθηφ θέξδνο, φπσο αιιαγή ζηηο ηηκέο, ζηηο 
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πνζφηεηεο, αδπλακία ηνπ ειεγρφκελνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θ.η.ι. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε κία πηζαλή αιιαγή ζηελ 

ηηκνινγηαθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή ηνπ ειεγρφκελνπ ηδξχκαηνο, ε πηζαλφηεηα λα 

εκθαληζηεί απμεκέλνο θίλδπλνο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο ζε επίπεδν απνζεκάησλ ή 

αξηζκνδεηθηψλ αιιά θαη ε πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ιφγσ εμσγελψλ παξαγφλησλ.  

Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ειέγρνπ, ε ειεγθηηθή 

νκάδα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειέγρνπ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

 Τπνινγηζκφ ρξφλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ.  

 Γηαπίζησζε φηη ην πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηελ εξγαζία έρεη ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα ηε δηεθπεξαηψζεη.  

 Καηάξηηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη θφζηνο.  

 Δλεκέξσζε ηνπ ππεπζχλνπ ειέγρνπ γηα ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ 

ηελ ειεγθηηθή ακνηβή.  

 Δμαζθάιηζε φηη γηα ην ειεγθηηθφ πξφγξακκα έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη  

εθζέζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη.  

 

ηόρνη δηαδηθαζηώλ νινθιήξσζεο ειέγρνπ.  

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε 

γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

Ηζνινγηζκνχ θαη ζα έπξεπε λα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ ηα 

ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπκθσλνχλ κε ηα βηβιία ηνπ πειάηε θαη αλ 

εκθαλίδνληαη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζσζηά ηαμηλνκεκέλα αλά θαηεγνξία θαη 

πεξηγξαθή, θαη ηέινο εάλ ε έθζεζε πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή/ινγηζηή 

πεξηέρεη επαξθή ζηνηρεία.  

Οη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ επαξθψο ηα 

παξαθάησ βαζηθά ζέκαηα:  

 

 Έιεγρνο πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο κεηφρσλ θαη Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 Δπηζηνιή ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ νξθσηφ ειεγθηή/ινγηζηή.  
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 Δπηζηνιή ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή/ινγηζηή.  

 Καηαγξαθή θαη έιεγρνο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη κεηά 

ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

 Διεγθηηθά ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινχλ παξαβάζεηο ή παξάλνκεο 

ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο.  

 Δλδείμεηο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, ην ιεγφκελν 

«going concern».  

 

5.2.3 Πξνϋπνινγηζκόο ειέγρνπ  

Αλ ε πξφηαζε-πξνζθνξά ησλ ειεγθηψλ γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ ππνςήθην πειάηε, ν 

ειεγθηήο πξνρσξεί ζηε θάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ 

επάλδξσζή ηνπ κε ηνπο θαηάιιεινπο ειεγθηέο θαη βνεζνχο ειεγθηψλ.  

Υξνλνδηάγξακκα ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ειέγρνπ ζε ζπλελλφεζε κε πξφζσπα-

θιεηδηά ηνπ ειεγρφκελνπ ηδξχκαηνο αιιά θαη ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, θαζφζνλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ζα αλαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε έλα ζηέιερνο κεζαίνπ, 

ζπλήζσο, επηπέδνπ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, ην νπνίν ζα είλαη θαη ν επηθεθαιήο ηεο 

ειεγθηηθήο νκάδαο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξείαο, κεηά ηε ζπκθσλία πεξί ηνπ ειέγρνπ απφ θάπνηνλ αλψηεξν (εηαίξν ή 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή θαη ηνπο δχν καδί) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, ε επζχλε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ πεξλάεη ζε θάπνηνλ πνπ είλαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπ 

ππεχζπλνπ ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο θαη ηνπ εηαίξνπ-δηεπζπληή, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη 

λα κεηαβηβαζηεί θαη ε εηθφλα ηνπ πξνο έιεγρν ηδξχκαηνο πνπ ζρεκάηηζε απηφο πνπ 

έθαλε ηελ πξψηε επαθή.  

Φάθεινη πξνεγνύκελσλ ειέγρσλ. Ο ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

ειέγρνπ ζα γίλεη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, ε νπνία ζα αλαιάβεη λα 

εθηειέζεη ην ζπκθσλεζέληα έιεγρν. ηελ πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ ειέγρσλ, 

ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη ν επηκεξηζκφο απηνχ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

θνλδχιηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζρεηηθά εχθνινο κε βάζε ην ρξφλν θαη 

ην πξφγξακκα δηεμαγσγήο απφ ηνπο θαθέινπο εξγαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ. 

Με βάζε ην είδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ εθάζηνηε 



“Ο ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ” 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ                                                                

 63 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ν έκπεηξνο νξθσηφο επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο 

νκάδαο ζα θαηαξηίζεη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηά 

θιάδν πξνγξάκκαηα θαη ηνπο νδεγνχο ειέγρσλ ηεο εηαηξείαο ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε 

απηά ηα πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηελ πείξα ηνπ, ζα κπνξέζεη λα πξνυπνινγίζεη κε 

αξθεηή αθξίβεηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν ζε ψξεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ επηηπρή 

πεξάησζε ηνπ ειέγρνπ. 

 

5.3 Δπάλδξσζε ηνπ ειέγρνπ  

5.3.1 Δπηκεξηζκόο εξγαζίαο  

Αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε πεξηνρήο θαη θνλδπιίνπ, ν 

επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ζα αλαζέζεη ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο θαη ηνκείο ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, 

ελψ ζα θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην πιένλ επαίζζεην θνκκάηη, θαζψο θαη ηελ 

επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ θχιισλ 

εξγαζίαο. Ο ππεχζπλνο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, αιιά θαη ν άκεζνο ππεχζπλφο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ππφςε θαηά ηελ επάλδξσζε ηνπ ειέγρνπ ηα πξφηππα ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα είλαη έκπεηξα 

θαη αλάινγα εθπαηδεπκέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν, θαζψο θαη φηη νη βνεζνί ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε επίβιεςε.  

 

5.3.2 Δπίβιεςε  

Ζ νπζηαζηηθή επίβιεςε ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ ζηελ ειεγρφκελε 

κνλάδα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο. Βεβαίσο, θαη απηφο κε ηε ζεηξά 

ηνπ επηβιέπεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ ακέζσο αλψηεξν ηνπ ζηελ ηεξαξρία ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο, αιιά κφλν θαηά ηελ επηζεψξεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θχιισλ 

εξγαζίαο θαη, βεβαίσο, φρη επηηφπνπ ή θαηά ηελ ψξα ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ. 

πλήζσο, ν εηαίξνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, ζηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο, επηβιέπεη απφ ην γξαθείν ηνπ ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ θαη 

ζπάληα επηζθέπηεηαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηεμάγεηαη ν έιεγρνο. Απηφο κπνξεί λα 

έρεη θαη δχν θαη ηξεηο ειέγρνπο ππφ ηελ γεληθή επνπηεία ηνπ, δηελεξγνχκελνπο 
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ζπγρξφλσο. Σν ίδην, πεξίπνπ, ζπκβαίλεη θαη κε έλα δηεπζπληή ειέγρνπ πνπ δελ είλαη 

αλαγθαζηηθά εηαίξνο ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία.  

Δπίπεδα επίβιεςεο. Σξία βαζηθά επίπεδα επίβιεςεο είλαη δπλαηφλ λα 

δηαθξίλνπκε ζε έλαλ έιεγρν. ην πξψην, ηελ επίβιεςε ηνπ ειέγρνπ θαηά ην ρξφλν 

πνπ απηφο δηελεξγείηαη ζην «πεδίν» ειέγρνπ, θαιχπηεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία  

ν ππεχζπλνο/επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζηελ 

ειεγρφκελε κνλάδα, αιιά θαη ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη ηειεηψζεη 

θάπνηνο πξνεγνχκελνο έιεγρνο ζε άιιε κνλάδα κε άιιε ειεγθηηθή νκάδα (ή άξρηζε 

ήδε λένο θάπνπ αιινχ πξηλ ν ηξέρσλ ηειεηψζεη). Σν δεχηεξν επίπεδν αληηζηνηρεί 

ζηνλ εηαίξν νξθσηφ ειεγθηή, ν νπνίνο επηβιέπεη ην δηελεξγνχκελν έιεγρν απφ ην 

γξαθείν ηνπ θαη επηζθέπηεηαη ζπαλίσο ην ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη ε ειεγθηηθή 

νκάδα. Σν ηξίην επίπεδν επίβιεςεο ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξνο ηνλ πειάηε.  

 

5.3.3 Δθπαίδεπζε  

Ο ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ειέγρνπ 

ζα απαηηεζεί απφ απηφλ λα εθπαηδεχζεη ηνπο «πθηζηάκελνχο» ηνπ, εηδηθά ηνπο 

βνεζνχο, θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ζην ηέινο κε θχιια πνηφηεηαο ηελ απφδνζε 

έθαζηνπ κέινπο ηεο νκάδαο. πλήζσο φιεο νη νξγαλσκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

έρνπλ εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπο ζε θάζε επίπεδν. 

 

5.4 Πξνεηνηκαζία ειέγρνπ  

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο 

έιεγρνο αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δθείλνο ζα αλαηξέμεη ζηνπο 

θαθέινπο πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ, αλ πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλφκελν έιεγρν, ή ζα 

ελεκεξσζεί απφ άιιεο, έκκεζεο πεγέο γηα ην πξνο έιεγρν ίδξπκα, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ειέγρνπ θαη ε επάλδξσζή ηνπ απνηειεί ζηελ νπζία ην πξψην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ ειέγρνπ.  

Τιηθή ππνδνκή ηνπ ειέγρνπ. Ζ πιηθή ππνδνκή ηνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη φια 

εθείλα ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ. Μηα ειεγθηηθή 
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εηαηξεία έρεη έηνηκν απηφ ην πιηθφ, φπσο νδεγνχο θαη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ, θχιια 

εξγαζίαο, θχιια αιιεινγξαθίαο, εηδηθά θαη κε κνιχβηα, αξηζκνκεραλέο, ζβεζηήξεο, 

θαθέινπο, ζπλδεηήξεο, ζάθνπο θ.ιπ. Απηά ν ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα ηα 

παξαγγείιεη λσξίο ζηελ απνζήθε ηεο εηαηξείαο θαη κπνξεί λα δεηήζεη λα ζηαινχλ ζην 

ρψξν ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, φπνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηνπ ειέγρνπ. ηελ πιηθή ππνδνκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε εμαζθάιηζε 

θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηνλ ηφπν ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο.   

Γεληθά ζέκαηα. Οη ελδηάκεζεο εξγαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζηε δεχηεξε θάζε θαη κεηά ην 

θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, νπφηε θαη έρνπλ ζπληαρζεί πιένλ νη 

πξνο έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε ηεο νξζφηεηάο ηνπο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Όκσο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη απηνηειείο πεξηνρέο ηνπ ειέγρνπ θαη απνηεινχλ, φιεο καδί 

,ηφζν κεγάιν θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ 

δηθαηνινγείηαη λα απνθαινχληαη απιψο «πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ». Όκσο, γεληθά 

ζέκαηα φπσο ηα παξαθάησ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλήθνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ειέγρνπ.  

1) Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο.  

2) Πξαθηηθά γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

3) Νφκνη πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηνπ είδνπο ηεο ειεγρφκελεο.  

4) Δπηζθέςεηο ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη επαθέο κε ζηειέρε ηεο.  

5) Έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο θαηνρήο θαη ιεηηνπξγίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

θαη νιφθιεξεο ηεο κνλάδαο.  

6) Δμνηθείσζε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα εηδηθά πξνβιήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ θιάδνπο ηεο γεληθφηεξα.  

7) Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε απφ ηνπο θαθέινπο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.  

8) Δλεκέξσζε ησλ κνλίκσλ θαθέισλ ηνπ πειάηε πνπ δηαηεξεί ε ειεγθηηθή 

εηαηξεία ζην αξρείν ηεο κε θαηλνχξηα ζηνηρεία θαη κεηαβνιέο ηνπ πειάηε.  

9) Έιεγρνο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη εθθαζαξηζηηθψλ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ ειεγρφκελνπ κφλν, θαζφζνλ 

παξαιήθζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ.  

10) Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε κεηαγελέζηεξσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ γεγνλφησλ, 

θαζψο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ πνπ είραλ ζπκθσλεζεί λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κεηαμχ ειεγθηψλ θαη 

ειεγρφκελσλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν.  
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11) ρεδηαζκφο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη νδεγψλ ειέγρνπ, θαζψο θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

12) Παξαιαβή ηειεπηαίνπ ηζνδπγίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα πξψηε άπνςε γηα ην 

κέγεζνο ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, θαζψο θαη ην είδνο θαη ην 

επίπεδν έθαζηνπ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θηλήζεθαλ κέρξη ζήκεξα. 

 

5.5 Παξαδνρέο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ ζηεξίδνληαη ζε θάπνηεο παξαδνρέο νη 

νπνίεο εκπεξηέρνληαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη είλαη:  

Ύπαξμε θαη πξαγκαηνπνίεζε. Αλ ηα θνλδχιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππήξμαλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αθνξνχλ, θαη εάλ νη 

ζπλαιιαγέο πνπ απνηεινχλ απηά ηα θνλδχιηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 

πεξίνδν/ρξήζε αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Αθξίβεηα. Αλ θαηαρσξήζεθαλ νξζά φιεο νη ζπλαιιαγέο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη ηα πνζά πνπ απνηεινχλ ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οξηνζέηεζε ρξήζεωλ. Αλ έρνπλ θαηαρσξεζεί φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηε ζσζηή 

ρξήζε/πεξίνδν.  

Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο. Αλ ηα θνλδχιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ ηνλ ειεγρφκελν 

ππήξμαλ ηελ εκεξνκελία πνπ αθνξνχλ θαη επηβεβαηψλνληαη κε έγθπξεο ζπλαιιαγέο.  

Απνηίκεζε. Αλ ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα νπνία 

απνηηκψληαη θαηά ηελ απνηίκεζε ηνπο ζηελ ηξέρνπζα αμία αληηπξνζσπεχνπλ 

πξαγκαηηθά ηε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο, ή εάλ απηά ηα θνλδχιηα αθνξνχλ αμία 

θηήζεσο απηή ε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο απφθηεζεο ηνπο.  

Παξνπζίαζε θαη εκθάληζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ νξζή 

θαηαρψξεζε, πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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5.6 Πεξηβαιινληνινγηθόο θίλδπλνο 

Ο πεξηβαιινληνινγηθφο θίλδπλνο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

είδνπο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ θαη βαζίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ 

ειεγθηή γηα ηα ζεκαληηθά ιάζε πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ο θίλδπλνο απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ εληνπηζκφ 

θξίζηκσλ παξαδνρψλ θαη θχθισκα ζπλ- αιιαγψλ, π.ρ. θχθισκα πσιήζεσλ. Καηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηνλ ελδερφκελν δφιν 

φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ελδερφκελνο δφινο αθνξά θπξίσο ιάζε 

πνπ έγηλαλ ζθφπηκα γηα ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέηνηα 

κπνξεί λα είλαη:  

 Ηδηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 Δγγξαθή εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 Καθή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ.  

 Παξαπνίεζε εγγξαθψλ ζηα βηβιία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ 

ΚΑΙ Η ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ην αθφινπζν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα γεληθή αλαζθφπεζε ησλ κεζφδσλ ειέγρνπλ 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, εληνπίδνληαη νξηζκέλα ζεκεία 

θαηά ηα νπνία εκθαλίδνληαη πηζαλφηεηεο χπαξμεο αλεπαξθνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη δηελεξγεζεί θαη εμεηάδνληαη νη πηζαλφηεηεο γεληθήο απνηπρίαο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη νη ιφγνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληξέμνπλ ζε 

απηή. Γίλεηαη επίζεο κηα ζχληνκε αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ απηφο παξέρεη πξνο ηα ηξίηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ηξάπεδαο πεξηβάιινληνο. 

 

 

6.1 Πνηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη παξάγνληεο πνπ ηελ 

θαζνξίδνπλ 

Ζ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα ζεσξεηηθή 

ζπλέρεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ πνιχ ρακειά έσο πνιχ πςειά. Μηα απνηπρία ειέγρνπ 

εκθαλίδεηαη ζε δχν πεξηπηψζεηο: φηαλ δελ επηβάιινληαη απφ ηνλ ειεγθηή γεληθά 

απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη φηαλ έλαο ειεγθηήο αδπλαηεί λα εθδψζεη κηα 

ηξνπνπνηεκέλε ή εηδηθή έθζεζε ειέγρνπ κε ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο (έιεγρνο 

απνηπρίαο έθζεζεο). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη δπλεηηθά παξαπιαλεηηθέο γηα ηνπο ρξήζηεο. Ωο κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε αλ ν έιεγρνο ζπλαληά νξηζκέλεο 

ζηνηρεηψδεηο λνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ηελ ειεγθηηθή απνηπρία: φζν πςειφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ απνηπρίαο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  
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Ο λφκνο Sarbanes-Oxley ηνπ 2002 ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2002 κε 

ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο αλεζπρίαο ησλ επελδπηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηά θαη ηα ζθάλδαια πνπ αθνξνχζαλ αμηνζέβαζηεο εηαηξείεο φπσο ε 

Enron θαη WorldCom, αιιά θαη ειεγθηηθέο φπσο ε Arthur Andersen. Μηα ζεκαληηθή 

πηπρή ηνπ λφκνπ είλαη φηη έρεη δχν ηκήκαηα πνπ εζηηάδνπλ εηδηθά ζε ζέκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. χκθσλα κε 

ην άξζξν 302, ε δηνίθεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηεί φιεο ηηο νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ πηζηνπνηνχλ ηηο πεξηνδηθέο, εηήζηεο θαη ηξηκεληαίαο βάζεο 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο. χκθσλα κε ην άξζξν 404, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ 

ππνρξενχηαη λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο δνκήο 

ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη λα 

απνθαιχςεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο. Δπηπιένλ, ε ειεγθηηθή 

εηαηξεία θαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε πνπ δηαηχπσζε ε 

δηαρείξηζε ζηελ ίδηα έθζεζε. Δπεηδή ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο, ζχκθσλα κε 

ην λφκν Sarbanes-Oxley καο παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ κεηά λφκνπ επνρή. 

χκθσλα κε ηε Compliance Week, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Ωο δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία αδπλακηψλ σο πξνο ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο, ζεσξείηαη απηή ησλ «πξνζσπηθψλ» δεηεκάησλ. Απηή ε θαηεγνξία 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή πξαθηηθή δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ, ηελ αλεπαξθή 

ζηειέρσζε ή άιιεο ζπλαθνχο έλλνηαο ειιείςεηο θαηάξηηζεο θαη πξνβιεκάησλ 

επνπηείαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, πξφθεηηαη γηα «έιιεηςε επαξθνχο 

πξνζσπηθνχ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηελ θαηάξηηζε ζε νξηζκέλνπο θαίξηνπο 

ξφινπο ινγηζηηθήο». Άιια είδε αδπλακηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (π.ρ., ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ ειέγρσλ, δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη 

αλάθηεζεο δεηεκάησλ). Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεζλείο 

πξάμεηο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο είλαη πεγέο απνθάιπςεο αδπλακία, αλ θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Masco θάλεη ιφγν γηα πξάμεηο εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ ειέγρνπ 

πνπ αλαινγνχλ ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο απφθηεζεο θαη ηεο 
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απνθεληξσκέλεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ελψ ν GulfMark  εληνπίδεη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ ηνπο 

πξάμεσλ.  

Με βάζε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, απηά ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ειέγρνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο: πξνβιήκαηα αδσναμίας σλικού, ζημανηικών 

ελλείυεφν θαη ανεπαρκειών ελέγτοσ. Σν Διεγθηηθφ Πξφηππν 2 νξίδεη ηελ αδπλακία 

πιηθνχ σο κηα ζεκαληηθή αλεπάξθεηα, ή σο ζπλδπαζκφ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ, πνπ 

νδεγεί ζε κεγάιε πηζαλφηεηα λα κελ εληνπηζηεί εγθαίξσο έλα νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο 

ζηνηρείν ησλ εηήζησλ ή ελδηάκεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν ίδην πξφηππν 

νξίδεη σο ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ηελ έιιεηςε ειέγρνπ, ή ην ζπλδπαζκφ ειιείςεσλ 

ειέγρνπ, ν νπνίνο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο γηα έιεγρν θαη 

έθζεζε ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κε ηξφπν αμηφπηζην, ζχκθσλα 

κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, θη έηζη ζπλαληάκε θη εδψ κεγάιε 

πηζαλφηεηα κε εληνπηζκνχ ζεκαληηθψλ αλαθξηβεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο ειεγρφκελεο. Σέινο, αλεπάξθεηα ειέγρνπ εκθαλίδεηαη φηαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ή 

ηε ιεηηνπξγία ελφο ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή γηα ηε δηνίθεζε ή ηνπο ππαιιήινπο, 

θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, λα 

απνηξέςνπλ ή λα εληνπίζνπλ αλσκαιίεο ζε κηα έγθαηξε βάζε. 

ηε ινγηζηηθή θαη νηθνλνκνινγηθή βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο 

έξεπλεο φηη ε πηζηνπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ησλ 

ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (ειεγθηέο, αζθαιηζηέο) φπσο ειεγθηέο 

θαη αζθαιηζηψλ, κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο δηεπζπληψλ 

θαη επελδπηψλ. Μηα ζεηξά κειεηψλ δηαπηζηψλεη φηη ε θήκε ησλ ειεγθηψλ κεηξηάδεη 

ηελ ππνηίκεζε ησλ δεκνζίσλ εγγξαθψλ (Titman & Trueman, 1986) Δπίζεο ππάξρνπλ 

κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε θαιή θήκε ηνπ ειεγθηή κεηψλεη ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα έηε ακέζσο κεηά ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ 

θαηαζηάζεψλ ηνπ ζην επξχ θνηλφ (Pittman & Fortin, 2004). Σα επξήκαηα απηά 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη νη επελδπηέο δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμία ηεο 

θήκεο ηνπ ειεγθηή θαη ησλ ινηπψλ κεζαδφλησλ. Διεγθηέο πνπ απνιακβάλνπλ θαιήο 

θήκεο ζηελ αγνξά, έρνπλ κεγαιχηεξα θίλεηξα λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

ειέγρνπο γηα ηελ απνθπγή δηαθχβεπζεο ηεο πξσηεχνπζαο θήκεο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη 

νη πξνβιέςεηο γηα ην χςνο ησλ δαλείσλ είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηηο 

ηξάπεδεο (απνηειεί θαηά κέζν φξν 15 ηνηο εθαηφ ηνπ εηζνδήκαηνο πξηλ απφ ηελ 

πξφβιεςε απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ), θαη δεδνκέλεο ηεο εγγελνχο 



“Ο ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ” 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ                                                                

 71 

αβεβαηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ελφο δαλείνπ, είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηξαπεδψλ λα ππνβάινπλ εθζέζεηο ζρεηηθέο 

κε απηά ηα ηδησηηθά δεδνκέλα ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα 

θαηξνζθνπηθνχο ιφγνπο. Έηζη, ε θήκε ηνπ ειεγθηή γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φζνλ 

αθνξά ην κεηξηαζκφ ηεο αζπκκεηξίαο ζηελ πιεξνθφξεζε κεηαμχ δηεπζπληψλ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη επελδπηψλ, δηφηη πεξηνξίδεη ηελ νπνξηνπληζηηθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ κειινληηθψλ δαλείσλ. 

ηε βηβιηνγξαθία εμεηάδνληαη δχν πιεπξέο ηεο θήκεο ηνπ ειεγθηή. Ζ πξψηε αθνξά 

ζην ξφιν ηνπ ηχπνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο αγνξάο γηα ην 

πξνβιεπφκελν χςνο ησλ δαλείσλ (Discretionary Loan Loss Provision - DLLP ) ηεο 

ηξάπεδαο. O ηχπνο ηνπ ειεγθηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο ππνθαηάζηαην ηεο 

θήκεο ηνπ ειεγθηή, κηαο θαη κεγαιχηεξεο θήκεο ειεγθηέο έρνπλ πεξηζζφηεξα κέζα 

θαη θίλεηξα (πξνζηαζία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θήκεο ηνπο) γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

έθζεζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ ιαζψλ ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξφηεξνπο ειεγθηέο. Ζ 

δεχηεξε πηπρή ηεο θήκεο ηνπ ειεγθηή είλαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη πείξαο ηνπ 

πάλσ ζηελ απνηίκεζε ηεο αγνξάο ησλ δαλείσλ. Ζ εγεζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ επξεία εκπεηξία ελφο ειεγθηή θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ πειαηψλ ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ηνπ ζηνλ ειεγθηηθφ θιάδν. Δπηπιένλ, ν 

ειεγθηήο πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηε δαλεηαθή αγνξά, έρεη ηζρπξά νηθνλνκηθά 

θίλεηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε πειαηψλ, 

ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ειέγρνπ. Έηζη, ε θαηνρή κηαο εγεηηθήο ζέζεο 

ηνπ ειεγθηή ζηε δαλεηαθή αλακέλεηαη λα κεηξηάζεη ηελ αζπκκεηξία ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ην πξνβιεπφκελν χςνο ησλ απαηηνχκελσλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ. Πξνεγνχκελε έξεπλα δείρλεη φηη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ειεγθηή ζηε δαλεηαθή 

αγνξά βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη κεηξηάδεη ηηο 

επηηεδεπκέλεο αζηνρίεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (Carcello & Nagy, 

2004).  

Δλ νιίγνηο, ε εθ ησλ πζηέξσλ απφδεημε ησλ απνηπρηψλ ειέγρνπ απφ θπξψζεηο, 

πνζνζηά ηεο αζθήζεσο πξνζθπγήο, επηρεηξεκαηηθέο απνηπρίεο θαη θέξδε 

επαλαδηαηχπσζεο, δείρλεη έλα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ απνηπρίαο, πνιχ κηθξφηεξν απφ 

ην έλα ηνηο εθαηφ εηεζίσο. Απηφ ελδέρεηαη λα ππνεθηηκά ηελ πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα 

δπζιεηηνπξγίαο, εάλ πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαηήξεηα θάπνηεο απνηπρίεο ειέγρνπ. 

Ωζηφζν, εάλ κηα απνηπρία ειέγρνπ πεξάζεη απαξαηήξεηε, απηφ πηζαλφηαηα ζεκαίλεη 

φηη ε εηαηξεία θαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο δελ έρνπλ ππνζηεί δπζκελείο νηθνλνκηθέο 
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επηπηψζεηο, φπσο πηψρεπζε ή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αδπλακία ειέγρνπ. Απηφ πνπ κπνξνχκε πην ζσζηά λα ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη νη 

γλσζηέο αδπλακίεο ηνπ ειέγρνπ είλαη ζρεηηθά ζπάληεο. Δλψ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

άιιεο απνηπρίεο ειέγρνπ κε κηθξφηεξεο ζπλέπεηεο, δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα 

ην πνζνζηφ απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

 

ρήκα 6.1: Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εμωηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

 
 

Πεγή: Watkins A. Hillison W, Morecroft.S, (2004), “Audit quality: a synthesis of 

theory and empirical evidence”, Journal of Accounting and Economics, Vol.23, pg. 

155. 

 

 

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ απφ φζα ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε αξρηθψο ππνζηεξίμεη:  

Φήκε ειεγθηή 

• Αληηιεπηή 

επάξθεηα 

• Αληηιεπηή 

αλεμαξηεζία 

Έληαζε ειέγρνπ 

• Δπάξθεηα 

• Αλεμαξηεζία 

Πξνϊόληα ειεγθηηθήο πνηόηεηαο: 

Αμηνπηζηία ηεο 

πιεξνθόξεζεο: 

Ο βαζκφο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

ρξήζηε ζηελ πιεξνθφξεζε 

πνπ 

ιακβάλεη 

Πνηόηεηα πιεξνθόξεζεο: 

Πφζν θαιά ε πιεξνθφξεζε 

αληαλαθιά ηηο πξαγκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 
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 Ζ ειεγθηηθή ππεξεζία είλαη ζρεηηθή θζελή, ιηγφηεξν απφ ην 1 / 10 ηνπ έλα 

ηνηο εθαηφ ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ πειάηε. 

 Ζ απνηπρία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ηθαλή λα επηθέξεη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

είλαη πνιχ ζπάληα. 

 Οη εθζέζεηο ειέγρνπ είλαη πεξηζζφηεξν γηα ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο, παξά γηα 

ηε δηφξζσζε ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ ή ςεπδψο αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα θέξδε ηνπ ειέγρνπ. 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ επεξεάδεηαη απφ λνκηθά θαζεζηψηα θαη ηα θίλεηξα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 Πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηα ζηνηρεία ελφο ειέγρνπ απφ θάπνηα 

κεγάιε ειεγθηηθή θίξκα θαη απφ θάπνηνλ κεκνλσκέλν ειεγθηή κηθξφηεξεο 

θήκεο. Δπίζεο πνιιέο απηέο ππάξρεη επίδξαζε απφ ηα εθάζηνηε λνκηθά 

θαζεζηψηα. 

 Ζ αθαδεκατθή έξεπλα είρε κηθξή επίδξαζε πάλσ ζηηο ζηξαηεγηθέο ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζηηο ΖΠΑ, αλ θαη κπνξεί λα είρε πεξηζζφηεξε επηξξνή ζε άιιεο 

ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

 

6.2 Πηζαλόηεηα απνηπρίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ειεγθηηθώλ νίθσλ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ηα ειεγθηηθά γξαθεία βεβαηψλνπλ ηνπο 

πειάηεο ηνπο αιιά θαη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ζθάικαηα, παξαιείςεηο θαη αλαθξίβεηεο. Σν ηειηθφ 

πξντφλ ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ειεγθηηθή γλψκε ζηελ νπνία νη ειεγθηέο εθθξάδνπλ ηελ 

πεπνίζεζή ηνπο φηη ν πειάηεο έρεη πεξάζεη απφ ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν θαη φηη 

πιεξνχληαη νξηζκέλα ειάρηζηα θξηηήξηα. Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

ειεγθηηθήο γλψκεο λα δηαβεβαηψλεηαη φηη πιεξνχληαη θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε ηξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηε βαζηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα γηα ην εγγχο (δπλεηηθά πξνβιέςηκν) κέιινλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο ηνπ ειέγρνπ, 

δεδνκέλνπ φηη απηή δε ζπλεπάγεηαη κφλν ηελ πηζαλή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο, αιιά ζα κπνξνχζε επίζεο λα νδεγήζεη ζε άιιεο 

θαηαζηξνθηθέο αζηνρίεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ. Καηαζηξνθηθά γεγνλφηα κπνξεί λα 

νξηζηνχλ σο έθηαθηα αξλεηηθά νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 
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κνληεινπνηεζνχλ κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο θηλήζεηο ηεο αγνξάο. Δλψ έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο άξζξσλ έρνπλ ζπγγξαθεί ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε κηαο 

ηξαπεδηθήο αλεπάξθεηαο, ιίγα άξζξα έρνπλ έρνπλ δεκνζηεπζεί πξφζθαηα, ελψ αθφκε 

ιηγφηεξα άξζξα έρνπλ γξαθηεί ζρεηηθά κε ηηο απνηπρίεο απφ ηελ άπνςε ηνπ ειέγρνπ. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη νη ειεγθηηθνί νίθνη πεξηζζφηεξν αληηδξνχλ αξλεηηθά ζε κηα 

απνηπρία ειέγρνπ, παξά ελζαξξχλνπλ ηελ απηελέξγεηα. Οη ιίγεο κειέηεο πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί πξφζθαηα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κέηξα βαζηζκέλα ζηηο πηζαλφηεηεο 

γηα λα πξνβιέςνπλ πησρεχζεηο ηξαπεδψλ κε αλάκεηθηα απνηειέζκαηα.   

Καηά ζπλέπεηα, πνιινί εξεπλεηέο εμεηάδνπλ άιιεο πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ 

ελδερφκελε αλεπάξθεηα, φπσο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ. Απηφ ην ξεχκα ηεο έξεπλαο αλαιχεη ην πψο νη πάξνρνη ησλ δαλείσλ 

πξνο ηηο ηξάπεδεο  κπνξεί λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Δπηδηψρζεθε επίζεο ε ρξήζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο πξνάγγεινο γηα ρξενθνπία ηεο ηξάπεδαο ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. 

Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε απιψλ κνληέισλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο κηαο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο. Πην 

πξφζθαηα, ε ζεσξία ησλ αθξαίσλ ηηκψλ έρεη ιάβεη ηελ πξνζνρή ζηελ 

γεληθήο ινγνηερλίαο, δείρλνληαο έκπξαθηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα πηζαλνηηθά 

κνληέια. ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, νη ηηο ηξαπεδηθέο απνηπρίεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνχ απηέο εθζέηνπλ ηα ειεγθηηθά γξαθεία ζε κηα ζεηξά 

αξλεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο είλαη ε απψιεηα πειαηψλ θαη ζπλεπψο πειαηεηαθψλ 

ακνηβψλ, ε έθζεζε ζε δηαθνξέο, ε αξλεηηθή θήκε, ν αλεπηζχκεηνο έιεγρνο απφ ηα 

κέζα ελεκέξσζεο, ε αχμεζε ηεο πνιηηηθήο πίεζεο θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ. ηε 

βηβιηνγξαθία γεληθά ζπκθσλείηαη φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ ε επηκειήο δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ πηζαλψλ ηχπσλ θηλδχλνπ. (Smolarski, 

2009) 

 

6.3 Πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα ειέγρσλ ζε ηξίηνπο 

Καηά ηε ιήςε απνθάζεσλ δαλεηζκνχ, νη ππνςήθηνη δαλεηζηέο κηαο εκπνξηθήο ή 

επελδπηηθήο ηξάπεδαο ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξά ππφςε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

δαλεηνιήπηε λα εμππεξεηήζεη ηα ππφ εμέηαζε δάλεηα. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

δαλεηνιήπηε ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη δαλεηζηέο ζπρλά βαζίδνληαη ζε ήδε ειεγκέλεο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ 

δηαπηζηψζεη φηη ε επηξξνή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηηο αμηνινγήζεηο γηα ηελ απφδνζε 

ή κε ελφο δαλείνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Απηέο νη απνθάζεηο κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ. Έλαο δαλεηζηήο πνπ είλαη 

επηθπιαθηηθφο σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειεγθηή ή ην έξγν ηνπ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, κπνξνχλ λα εμεηάζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ε νπνία ζπλνδεχεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη λα ζρεκαηίζεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ ειέγρνπ, κέζα απφ ηα κάηηα ελφο αλεμάξηεηνπ 

θαη θεξέγγπνπ ειεγθηή.  

Έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ πειάηε ηνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απνηειεί 

παξάγνληα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη ε δαλεηνιήπηξηα εηαηξεία είλαη απηή πνπ 

νπζηαζηηθά εηνηκάδεη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ε έθζεζε ειέγρνπ παξέρεη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

δαλεηνιήπηε αιιά θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

βιάςεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή είλαη ην ζρεηηθφ ζχλνιν ησλ εζφδσλ πνπ 

ιακβάλεη ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζην νπνίν εξγάδεηαη ν εθάζηνηε ειεγθηήο απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Όηαλ ην πνζφ απηφ είλαη πςειφ, ππάξρνπλ αλεζπρίεο φηη ν 

ειεγθηήο κπνξεί λα ελδίδεη ζηα αηηήκαηα ηνπ πειάηε, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμάξηεζεο 

ηεο εηαηξείαο ηνπ απφ ηα έζνδα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Οη αλεζπρίεο απηέο 

ελδέρεηαη λα κεηψζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ δαλεηζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα 

ησλ ειέγρσλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ  ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όηαλ 

έλα ειεγθηηθφ γξαθείν ιακβάλεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ πξνκεζεηψλ ηνπ 

απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε, ηφηε ππάξρεη κηα καθξνρξφληα αλεζπρία απφ ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη άιια κέξε φηη ν ειεγθηήο κπνξεί λα εμαξηάηαη νηθνλνκηθά απφ 

ηνλ πειάηε. Απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα κηαο 

ζχγθξνπζεο, αιινηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απηνλφεηε έλλνηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ αληίιεςε φηη ν 

ειεγθηήο ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα επηιχζεη ηηο ζπγθξνχζεηο πξνο φθεινο ηνπ 

πειάηε. Αθφκε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εμάξηεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα ζρέζε 

θαηά ηελ νπνία ν ειεγθηήο θαζίζηαηαη πξφζπκνο λα δηελεξγεί θαηάιιειεο έξεπλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ απφ θφβν κήπσο ράζεη ηελ πςειή θεξδνθνξία απφ ηελ 

ειεγθηηθή ακνηβή. Έλαο δαλεηζηήο, σο εθ ηνχηνπ, ελδέρεηαη λα δηζηάδεη λα ιάβεη 
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απνθάζεηο επλντθψλ δαλείσλ γηα έλαλ πειάηε πνπ ιακβάλεη κηα θαζαξή ειεγθηηθή 

γλψκε. Απηφ πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

επεξεάδνληαη νη απνθάζεηο δαλεηνδφηεζεο απφ ηελ ελδερνκέλσο πνιχρξνλε ή ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. Αθφκε θαη αλ, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ειεγθηέο δελ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ζεκαληηθνχο 

κεκνλσκέλνπο πειάηεο, ε αληίιεςε εθείλσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ειεγκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. 

Οη επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο, ζε απηή θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ε γεληθφ πιαίζην, νη ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ειεγθηή κε ηελ ειεγρφκελε πέξα απφ ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ κπνξεί 

λα απεηινχλ ηελ αλεμαξηεζία ελφο ειεγθηή θαη, ζπλεπψο, ηελ πξνζπκία ηνπ ειεγθηή 

λα εξεπλά ηνλ πειάηε. Γλσξίδνληαο απηφ, νη δαλεηζηέο αληηιακβάλνληαη κεησκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ  

εμαξηεκέλσλ πειαηψλ. Οη δαλεηζηέο επνκέλσο, επνκέλσο, νθείινπλ λα γίλνπλ πην 

επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ ή ηα ειεγθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ ειεγθηή. Καηά ζπλέπεηα, ν δαλεηζηήο 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πηζηεχεη φηη ν έιεγρνο πξνζδίδεη επηπιένλ αμία ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δαλεηνιήπηε. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν 

δαλεηζηήο είλαη πηζαλφηεξν λα αληηκεησπίζεη ην πξνηεηλφκελν δάλεην σο πην 

επηθίλδπλν θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρνξεγήζεη ηειηθά ην δάλεην. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη νη απνθάζεηο δαλεηνδφηεζεο ζα 

επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο κηαο εηαηξείαο ιακβάλεη έλα 

ηθαλφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία κε ηε κνξθή 

ακνηβήο (Schneider, 2010). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε αληηιεπηφ βαζκφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, είλαη ην χςνο ησλ ηειψλ ειέγρνπ ηα νπνία  

έλαο πειάηεο αλαιακβάλεη ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ 

εθπξνζσπεί. Όζν κεγαιχηεξα ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δαπαλψληαη γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, ηφζν βειηησκέλε ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη ε πνηφηεηα 

ησλ ειέγρσλ θαη ε αμηνπηζηία ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν χςνο ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είλαη έλα αθφκε ζέκα ην 

νπνίν κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δαλεηνδνηηθέο απνθάζεηο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
 

 

 

Μέζα απφ θάζε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία πξνθχπηεη θαη ν αλάινγνο θίλδπλνο. 

Ηδηαίηεξα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φπνπ ν ξφινο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ έρεη πνιιέο 

πξνεθηάζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζην βηνηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ζαλ 

ζχλνιν, ν ξφινο ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηαιπηηθφο. Ζ δηεμαγσγή φισλ ησλ εηδψλ 

ειέγρσλ πεξηιακβάλεη ηφζν πξνιεπηηθφ φζν θαη θαηαζηαιηηθφ επίπεδν. Ζ αμηνπηζηία, 

ε δηαθάλεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ηνπο ηζχλνληεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη ειεγθηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ηα κέγηζηα απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε πγηή κνληέια  ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

κέζα ζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Οη ηξάπεδεο ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ δελ 

ζα πξέπεη λα ππνηηκήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ 

εμσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Ζ δέζκεπζε ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα παξαπάλσ νδεγεί ζε έλα 

πεξηβάιινλ ηζρπξφ πνπ ζα δηαζθαιίζεη φρη κφλν ηνπο κεηφρνπο κηαο ηξάπεδαο αιιά 

θαη φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρνπλ λφκηκν ζπκθέξνλ απφ απηήλ. Αξθεηά 

ελδηαθέξνληα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

παξακέλνπλ αθφκε αλνηρηά.  Μεηαμχ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ ππνβνήζεζεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ειεγθηηθέο ηερληθέο.  

ήκεξα νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά λέεο πξνθιήζεηο θαη 

θηλδχλνπο θαη, θπξίσο, ηε κεγάιε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο (κέζα απφ 

ζπγρσλεχζεηο ή γεληθφηεξεο πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο). Μέζα ζε απηφ ην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ν ξφινο ηνπ ειέγρνπ απνθηά δσηηθή ζεκαζία. 

Δπηπιένλ, θαζψο ε ίδξπζε, ε αλάπηπμε θαη ε καθξνρξφληα πνξεία ησλ ηξαπεδψλ δελ 

ελδηαθέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο δηνηθνχληεο ησλ, αιιά 

αλεζπρίεο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκαιή πνξεία θαη αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ 

απηψλ βξίζθνπλ απήρεζε θαη αληαπφθξηζε θαη ζηα επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

θάζε ηξάπεδα, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαπηπρζεί θαη λα θαιχςεη παξάιιεια θαη 

πάγηεο θαη δηαξθείο θνηλσληθέο αλάγθεο, βξίζθεη ηα αλάινγα ζηεξίγκαηα ζηηο 

παξεκβάζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ππνβνεζήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σν 
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θνηλσληθφ ζχλνιν έρεη δειψζεη μεθάζαξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

εηιηθξίλεηα ησλ εμσηεξηθψλ ηξαπεδηθψλ ειέγρσλ.  

πρλά ζηε βηβιηνγξαθία ε ξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

ζπκβαηφηεηα θηλήηξσλ. Δπίζεο, απαηηείηαη ηα θίλεηξα κεηαηφπηζεο θηλδχλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ πιήξσο απφ ηνπο θαλφλεο. ε έλα πην γεληθφ πιαίζην, νη ξπζκηζηηθέο 

αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ παξαθνινχζεζε 

θφζηνπο, ην θφζηνο ηεο αδξάλεηαο αζθάιηζεο θαηαζέζεσλ θαη ην θφζηνο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, ε κειινληηθή κνληεινπνίεζε ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο ηηο αιιαγέο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο, 

φπσο επίζεο θαη ηελ επηξξνή άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Δάλ απηή ε επίδξαζε είλαη πνιχ ηζρπξή, ηφηε ε εμάιεηςε ησλ θηλήηξσλ γηα αλάιεςε 

θηλδχλνπ ψζηε λα ζεκεηψλεηαη απφθιηζε απφ ηε ζπλνιηθή αμία κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

επελδχζεσλ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επηζπκεηή. ε γεληθέο γξακκέο, ε εθαξκνγή 

νπνηαζδήπνηε εζληθήο ξπζκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα απαηηήζεη λα είλαη ζπκβαηά ηα 

θίλεηξα γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ ηξαπεδψλ ψζηε λα κε κεηαβάιινπλ ηηο επελδπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ξχζκηζε. 
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