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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη παξνπζηάδεη ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ.  

Γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε εθηεηακέλε δεπηεξνγελήο 

έξεπλα. ην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

παξαηεξείηαη δηεζλψο ε ηάζε αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ θαη ζχγθιηζεο ησλ κεζνδνινγηψλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνπο άιινπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ησλ ηξαπεδψλ, ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ θαη ηελ Καλνληζηηθή 

πκκφξθσζε, ψζηε λα ππάξρεη εληαίνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη λα 

επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Ζ ηερλνινγία είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζηε 

ζχγθιηζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ. Γεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ δηεζλνχο ηάζεο, 

ζηελ παξνχζα εξγαζία δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

ειεγθηηθνχ ινγηζκηθνχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη 

πκκφξθσζεο, (επξχηεξα γλσζηνχ σο ινγηζκηθνχ GRC, απφ ηα αθξσλχκηα ησλ 

αγγιηθψλ φξσλ Governance, Risk θαη Compliance), ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη εληαία δηαρείξηζε ησλ ππιψλσλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη παξφιν πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζηελ επνρή 

ηεο Πιεξνθνξίαο, θαη παξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνιχ ιίγεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ 

απηνκαηνπνηήζεη πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ζ ρξήζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πξνο 

ην παξφλ βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζε κεγάιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

έληνλα ζην εμσηεξηθφ θαη αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηεο απνθεληξσκέλεο ππνδνκήο κε 

θεληξηθνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε, πξνζπαζψληαο λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ηα νθέιε κίαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο.   

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Σξαπεδψλ, Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ, Καλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
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ΜΔΡΟ Α’ : ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

 

Σα εηαηξηθά ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε πξφζθαηε θαηάξξεπζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα νδήγεζαλ ζηελ παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ, ελεξγνπνηψληαο λένπο λφκνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηελ απζηεξνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ηδηαίηεξα ε θαηάξξεπζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 θαη ε πηζησηηθή ζηελφηεηα πνπ 

αθνινχζεζε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ θαη 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη νξγάλσλ.  

πσο αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθαηε πξφηαζε-Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (COM (2011) 453, 2011/0203 (COD)/ 20.7.2011), ε 

θαηάξξεπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζεηξά παξαγφλησλ 

ηφζν ζην καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζην κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη, ηδίσο, ζηε 

ζπζζψξεπζε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ε νπνία 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδίσο ησλ ηξαπεδψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί 

θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία γηα ην έξγν θάζε δηνίθεζεο ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε 

είδνπο θηλδχλνπ, ειέγρνληαο ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζπζηεκάησλ. πλεπψο, ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ιεηηνπξγία γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, αζθαιήο θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία  βξίζθεη ηε δηθαίσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζην ρψξν 
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ησλ ηξαπεδψλ, ηφζν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο φζν θαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δξάζεο ηνπο : ηεο εκπνξίαο ηνπ πην δειεαζηηθνχ εκπνξεχκαηνο, ηνπ ρξήκαηνο. H 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ νξγαληζκψλ έρεη αλαγλσξηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζε παγθφζκην επίπεδν σο κηα ιεηηνπξγία δσηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ππνδνκή ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

πξάμεσλ, ζηελ απνζάξξπλζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, κε ζπλέπεηα ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο λα αλαδεηθλχεηαη ζε θεληξηθφ ππξήλα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. χκθσλα 

κε ηνλ Πάζρα (2001), ηα πξνγξάκκαηα ησλ Μνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη δελ βαζίδνληαη κφλν ζην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε επηζεψξεζε (cycle based audit) φπσο έθαλαλ ζην παξειζφλ, 

αιιά ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ Μνλάδσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ (risk based audit).  

Ζ πιεζψξα ησλ ξπζκηζηηθψλ νδεγηψλ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπο. Ο 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαηά ηελ ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, απνδίδεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηε γξήγνξε, ιεπηνκεξή θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε (Αξάδ, 

2010). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζηειέρε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ,  πξνζαξκνζκέλσλ θπξίσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ 

δηακνξθψλεηαη κε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο. ε απηφ ην ζχλζεην πεξηβάιινλ, ε 

δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ρξήζε ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, έρνπλ νδεγήζεη φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ παηρλίδη, λα επαλεμεηάζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζεσξνχζαλ ηε δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ 

θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε σο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη ε ηάζε αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ θαη ζχγθιηζεο ησλ 

κεζνδνινγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνπο άιινπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ησλ ηξαπεδψλ, ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ θαη ηελ 

Καλνληζηηθή πκκφξθσζε, ψζηε λα ππάξρεη εληαίνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

θαη λα επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Ζ εληαία δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο,  αλαθέξεηαη  κε ηε 



Eσωτεξηθόο έιεγρνο τξαπεδώλ κε τελ ππνβνήζεσε πιεξνυνξηαθώλ σπστεκάτωλ  

 

 3 

ζπληνκνγξαθία  GRC,  ε νπνία πξνέξρεηαη  απφ ηα αθξσλχκηα ησλ ιέμεσλ governance, 

risk  θαη compliance.
1
 O φξνο απηφο έρεη επηθξαηήζεη ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο.  

ηηο κέξεο καο,  νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο , νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλσλ, νη ππεχζπλνη  

ζπκκφξθσζεο θαη νη επηθεθαιήο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, πξέπεη λα αξρίζνπλ 

λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θάζε 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο.  

 

 

1.2 θνπόο Δξγαζίαο 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο ζην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,  ε 

παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα δηεξεπλήζεη νξηζκέλα επίθαηξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ, φπσο: 

 ηε ζπκβνιή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ειεγθηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφ  

εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

 ηε ζχγρξνλε πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ, πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην σο εληαίν πιαίζην ππφ ηνλ φξν GRC  

 ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δνκή, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ηξαπεδψλ (πιαηθφξκεο GRC) 

Δξέζηζκα γηα ηελ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε ε πηινηηθή εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ 

(ΔΣΔ).  

 

 

 

 

                                                           
1
 ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο φξνο  (GRC), δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θαζηεξσζεί 

θάπνηνο αληίζηνηρνο ειιεληθφο πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξεζε θηλδχλσλ 

θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ην Καλνληζηηθφ πιαίζην, ζπλνιηθά. 
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1.3  Γηάξζξσζε Tεο Παξνύζαο Δξγαζίαο 

 

 

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε πέληε κέξε θαη πεξηέρεη ζπλνιηθά επηά θεθάιαηα. ην Α΄ 

Μέξνο, απνδίδεηαη ζπλνπηηθά ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εξγαζία. ην Β‘ 

Μέξνο παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο. ηε ζπλέρεηα, ζην ίδην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. ην Γ‘ Μέξνο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη λα απνηππσζνχλ νη 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ην Γ‘ Μέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθηεηακέλε δεπηεξνγελή έξεπλα, κε αληηθείκελν 

κειέηεο θπξίσο ην εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ GRC. Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζε μερσξηζηφ θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κεγάινπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ. Σέινο, ζην Δ‘ Μέξνο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΜΔΡΟ Β’: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΘΔΜΗΚΟ & ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

 

2.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

 

Σφζν ζην εγρψξην φζν θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, παξαηεξείηαη απμεκέλε ξπζκηζηηθή 

παξέκβαζε ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία θαη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην θχξην βάξνο ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ θαηεπζχλεηαη 

πξνο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ιηγφηεξν πξνο ηνπο ππφινηπνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο, Αηηία είλαη φηη παξαδνζηαθά νη ηξάπεδεο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελδερφκελε θαηάξξεπζή ηνπο επεξεάδεη άκεζα 

θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νηθνλνκία (Πξνβφπνπινο θαη Καπφπνπινο, 2001). 

 

 

2.2 Γηεζλέο Πιαίζην 

 

 

Βαζηθφηεξε ζπλζήθε γηα ηε δηεζλή ηξαπεδηθή είλαη απηή ηεο Βαζηιείαο. Ο θαλνληζκφο 

Basel II (Βαζηιεία ΗΗ) έρεη παγθφζκηα ηζρχ θαη απνζθνπεί ζηελ νπζηαζηηθή δηαρείξηζε 

ηνπ ξίζθνπ γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ Basel II (2006) νη ηξάπεδεο 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ, λα απνθαιχπηνπλ θαη λα κεηξηάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

ξίζθνπ. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2010 θείκελν αξρψλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,  κε ην νπνίν αλαζεψξεζε ην θείκελν 

αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ είρε εθδψζεη ην 2006. Ζ επεξρφκελε Βαζηιεία ΗΗΗ 

έρεη  ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη 

ζηαδηαθά,  απφ ηελ  1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013  κέρξη ηελ  1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019. 
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Ζ δεχηεξε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ήξζε ζε ζπλέρεηα ελφο λνκνζεηήκαηνο ησλ 

ΖΠΑ, κε ην νπνίν θαζνξίδνληαλ ζπλαθείο δηαδηθαζίεο. Πξφθεηηαη γηα ην Sarbanes - 

Oxley Act  (SOX). Κνηλφο ηφπνο θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα αιιά θαη ζε πνιιά επηκέξνπο 

πνπ ππάξρνπλ, φπσο ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ)/Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), είλαη ε πξφβιεςε επαξθνχο  

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην ηεθκεξησκέλα αζθαιέο είλαη ην ζπλνιηθφ 

ζχζηεκα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηφζν ιηγφηεξα θεθάιαηα νθείιεη λα 

δηαηεξεί δεζκεπκέλα ην ίδξπκα γηα ηελ θάιπςε επηζθαιεηψλ. 

Ζ Βαζηιεία θαη ν Νφκνο SOX απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ξπζκηζηηθά πιαίζηα. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ επνπηηθψλ θαη 

ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ. 

 

2.2.1 Δπηηξνπή Βαζηιείαο 

 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basle Committee on Banking 

Supervision) ζπζηήζεθε ην 1974 απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ 

θξαηψλ – κειψλ ηεο νκάδαο ησλ 10 (G-10).
2
  Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ηεο Σξάπεδαο ησλ Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International Settlements-

B.I.S.) θαη ζε απηήλ ζπκκεηέρνπλ νη δηνηθεηέο ή νη εθπξφζσπνη ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ G-10 , ηελ Διβεηία,  ην Λνπμεκβνχξγν θαη απφ ην 

2001 ηελ Ηζπαλία.  

Αξρηθφο ζθνπφο ηεο ήηαλ ε ηππνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ δηεζλψο. Οη επνπηηθνί θαλφλεο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ δηακνξθψλεη ε 

Δπηηξνπή δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ αιιά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, κε ζηφρν ηε 

ζχγθιηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007). 

                                                           
2
 To G-10 είλαη κηα νκάδα θξαηψλ θαη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηνπο Γεληθνχο Γηαθαλνληζκνχο Γαλεηζκνχ. ήκεξα απαξηίδεηαη απφ αλψηαηνπο 

εθπξνζψπνπο απφ ηηο ηξαπεδηθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ: Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Βέιγην, Βξαδηιία, 

Καλαδάο, Κίλα, Γαιιία, Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Κνξέα, 

Λνπμεκβνχξγν, Μεμηθφ, Οιιαλδία, Ρσζία, ανπδηθή Αξαβία, ηλγθαπνχξε, Ν. Αθξηθή, Ηζπαλία, 

νπεδία, Διβεηία, Σνπξθία, Μ. Βξεηαλία, ΖΠΑ. 
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Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ είλαη δηεζλήο δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο αιιά 

κηα νξγάλσζε ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Σξάπεδαο 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ. Γελ είλαη νχηε επνπηηθή αξρή, θαζψο δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα 

αζθεί πξνιεπηηθή επνπηεία ζηηο Σξάπεδεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ επηθξάηεηα 

ησλ θξαηψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηή. Ζ απνζηνιή ηεο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηχπσζε 

επνπηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληήξησλ αξρψλ θαη ζηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ θαιήο 

πξαθηηθήο. Οη θαλφλεο πνπ δηαηππψλεη δελ έρνπλ λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα γηα ηηο αξρέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηεο, θαζψο ε Δπηηξνπή δελ είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο 

(Γθφξηζνο, 2001). 

Δίλαη αμηνζεκείσην ινηπφλ, φηη κνινλφηη νη θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δελ έρνπλ λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, ε επηξξνή ηνπ 

έξγνπ ηεο είλαη ζεκαληηθή θαη εθηφο ηνπ θχθινπ ησλ αξρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζχλζεζή ηεο. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ην γεγνλφο φηη ην έξγν ηεο έρεη θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ επνπηεία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη φηη κεγάιν ηκήκα ηνπ έξγνπ ηεο έρεη πηνζεηεζεί απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο πνιιψλ θξαηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηεο (Γθφξηζνο, 

2001). 

 

Οη άμνλεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

 

Ο βαζηθφο άμνλαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη ε δηαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί σο έλα άηππν forum γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μνινλφηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην εχξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο απμήζεθε 

ζεκαληηθά, ν βαζηθφο ηεο άμνλαο παξακέλεη ν ίδηνο. 

Πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηεο άμνλα , ε Δπηηξνπή έρεη θαη επηθνπξηθνχο άμνλεο νη νπνίνη 

επηγξακκαηηθά είλαη νη παξαθάησ (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007): 

 δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηηο δηεζλείο ηξάπεδεο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηα θξάηε πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ 

 δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ θαζεζηψησλ γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ 
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 θαζηέξσζε νκνηφκνξθνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα δηέπεη ηελ επνπηεία ησλ 

ζχλζεησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ πνπ ιεηηνπξγνχλ δηεζλψο 

 πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζε επξχηεξα 

δηεζλέο επίπεδν. 

 

Σν πξώην ζύκθσλν ηεο Βαζηιείαο (1988) 

 

Ζ πεξίνδνο γέλεζεο ηεο Βαζηιείαο δελ ήηαλ ηπραία. ρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ έιαβε ρψξα δηεζλψο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80. 

  Άκεζνο ζθνπφο ηεο Βαζηιείαο Η ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ηεο επνπηείαο πάλσ 

ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δηεζλψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Απφ ηηο 31-12-1992 ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα, ε Βαζηιεία Η 

πξνέβιεπε ηνλ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, πνπ απνηειεί ηνλ ιφγν ησλ 

επνπηεπφκελσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο ηα πηζησηηθά ζηαζκηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ Σξαπεδψλ , θαη ζα έπξεπε λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο 

ηνπ 8% (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007). 

 

Σν δεύηεξν ζύκθσλν ηεο Βαζηιείαο (2006) 

 

Ο πξναλαθεξφκελνο θεθαιαηαθφο ιφγνο πνπ ζπλνπηηθά εμέθξαδε ηηο απφςεηο ηεο 

Βαζηιείαο Η, κε ηελ εμέιημε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο δελ ήηαλ πηα επαξθήο γηα λα 

εθθξάζεη ηελ έλλνηα ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο 

λνκηζκαηηθέο αξρέο. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη απαηηνχληαλ κηα πην ελδειερήο παξνπζίαζε 

ησλ θηλδχλσλ. Λφγσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε βάζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 

ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε επαλεμέηαζεο ηεο Βαζηιείαο Η κε 

έκθαζε ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (credit risk). Δπίζεο ζηνλ ιφγν 

ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνζηέζεθαλ ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη ν 

θίλδπλνο ηεο αγνξάο (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007).  

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ έρεη δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, παξέρεη θίλεηξα  

(incentive-based) θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ θίλδπλν (risk-based). Γίλεη θίλεηξα γηα λα 

αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη έρεη εδξαησζεί ε πεπνίζεζε φηη 
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ε Βαζηιεία ΗΗ δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο κηα ππνρξέσζε πξνο ηελ επνπηηθή αξρή, 

αιιά κηα επθαηξία γηα βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Οη 

πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ππιψλεο 

(www.bankofgreece.gr): 

 Θεζπίδνληαη λέεο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά θαλφλα αληηκεησπίδνπλ ζην 

πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη θαζηεξψλνληαη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (Ππιψλαο 1). 

  Καζνξίδνληαη νη αξρέο, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαηαξράο ηα 

ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη θαη' αθνινπζίαλ ε επνπηηθή αξρή (Tξάπεδα ηεο 

Διιάδνο) αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ρσξηζηά, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πάζεο θχζεσο θίλδπλνπο ζηνπο νπνίνπο απηφ εθηίζεηαη ή ελδέρεηαη λα εθηεζεί, 

πέξαλ απφ εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ Ππιψλα 1 (Ππιψλαο 2). 

  Καζηεξψλνληαη ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο κε ηελ παξνρή ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηεο δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο ηφζν ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηεο θεθαιαηαθήο θαη νξγαλσηηθήο επάξθεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, παξέρνληαο έηζη θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζή ηνπο, φζν θαη 

ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο (Ππιψλαο 3).  

 

Σν ηξίην ζύκθσλν ηεο Βαζηιείαο (2010) 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2010 θείκελν αξρψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,  κε ην νπνίν αλαζεψξεζε ην θείκελν αξρψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ είρε εθδψζεη ην 2006. Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ έρεη  ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ 2010 Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ) . 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν νξίδεηαη 

φηη νη ηξάπεδεο πξέπεη λα έρνπλ κνλάδα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,  κνλάδα θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο θαη κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε επαξθείο εμνπζίεο,  αλεμαξηεζία,  

πφξνπο θαη πξφζβαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη θίλδπλνη πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη 

θαη λα αμηνινγνχληαη δηαξθψο ζε φ,ηη αθνξά φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηξάπεδαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
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πξνυπνζέηεη εηιηθξηλή θαη έγθαηξε επηθνηλσλία ηφζν εζσηεξηθά ζηελ ηξάπεδα  κεηαμχ 

ησλ επηκέξνπο αξκφδησλ,  θαηά πεξίπησζε,  κνλάδσλ φζν θαη κέζσ αλαθνξψλ ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηε δηνίθεζε (Έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2010 Έλσζεο Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ) .    

Ζ  «Βαζηιεία ΗΗΗ»  , φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2010 ηεο 

Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, απνηειεί ηελ πην  ζεκαληηθή,  ίζσο,  αληίδξαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηελ πξφζθαηε θξίζε. Μέζσ ησλ δηαηάμεψλ ηεο 

θαζηεξψζεθε έλα λέν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο,  κε 

αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζπλαθνχο πιαηζίνπ.
3
 θνπφο ηεο αλαζεψξεζεο ήηαλ ε 

ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο, κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο ζε πεξηφδνπο έληαζεο, θαη  ηεο αληηκεηψπηζεο,   ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα αξρίζνπλ λα 

εθαξκφδνληαη ζηαδηαθά,  απφ ηελ  1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013  κέρξη ηελ  1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019 

(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιήξνπο εθαξκνγήο). 

 

 

2.2.2 Ο Νόκνο ‘’Sarbanes – Oxley’’ 

 

 

Ο Νφκνο "Sarbanes - Oxley"  (SOX) επηθπξψζεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 2002 θαη 

απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηελ λνκνζεζία πεξί ηίηισλ ησλ ΖΠΑ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930. Αζρνιείηαη θπξίσο κε δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία κε αθνξκή ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ινγηζηηθφ θαη 

ειεγθηηθφ θιάδν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, απέθηεζαλ απμεκέλε ζεκαζία. Δπηπιένλ, 

ν Νφκνο επηβάιιεη ζεκαληηθά βαξχηεξεο πνηλέο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο 

γηα κέιε ηνπ Γ.., αλψηεξα ζηειέρε, νξθσηνχο ειεγθηέο, αλαιπηέο θαη δηθεγφξνπο 

ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (www.nbg.gr). Ο ελ 

                                                           
3
 Ζ ζεκαληηθφηεξε ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ επνπηηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. ηφρνο ησλ ζπλαθψλ λέσλ δηαηάμεσλ είλαη  ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ χςνπο ηνπο .Με ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην επηδηψρζεθε επίζεο ε 

ελίζρπζε ηεο θάιπςεο ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ζηνηρεία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο .  

http://www.nbg.gr/
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ιφγσ νκνζπνλδηαθφο λφκνο θαζηεξψζεθε ην 2002 έπεηηα απφ ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζηηο εηαηξείεο WorldCom, Enron θιπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην νξίδεη κε αθξίβεηα ηνλ ηξφπν 

ζπλαιιαγήο κεγάισλ νξγαληζκψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε ηήξεζή ηνπ 

επηβιήζεθε θαη εθηφο ΖΠΑ. Ο λφκνο Sarbanes - Oxley θαηεπζχλεη ηνπο νξγαληζκνχο κε 

ζηφρν ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαπαξάγνληαη απφ έλαλ 

νξγαληζκφ αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο κεζφδνπ ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ SOX είλαη ε απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε ηεθκεξίσζε θαη έιεγρν 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ο γεληθφο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, πνιηηηθέο, θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο 

θαη παξακεηξνπνίεζεο, δνθηκψλ θαη δηαρείξηζεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ (hardware 

& software) (Καπξάινο, 2011).  

 

 

2.3 Διιεληθό Πιαίζην 

 

 

ηελ Διιάδα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ξπζκίδνληαη 

θπξίσο απφ ηνπο λφκνπο 3016/2002, 3601/2007 θαη  3873/2010, ελψ εηδηθφηεξα γηα ηηο 

ηξάπεδεο ζρεηηθά ζέκαηα νξίδνληαη ζηελ ΠΓΣΔ 2577/2006. Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά 

θπξίσο ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2577, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ, ελψ γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην βαζηθφηεξν 

λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηε 

ρψξα καο. 
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2.3.1 Πξάμε Γηνηθεηή Σξάπεδαο Σεο Διιάδνο 2577/2006 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
4
 είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

θαζψο θαη νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ επνπηεία αζθείηαη κε βάζε ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, φπσο έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη κε θαλφλεο πνπ κπνξεί λα ζεζπίδεη 

ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θπξίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν ηεο ελ 

γέλεη θεξεγγπφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ, ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (www.bankofgreece.gr) .  

Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο ηνπ πιαηζίνπ πξνιεπηηθήο επνπηείαο απνζθνπνχλ θπξίσο 

 ζηνλ έιεγρν ηεο θεξεγγπφηεηαο 

 ζηνλ έιεγρν ηεο ξεπζηφηεηαο 

 ζηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ζ ζεκαληηθφηεξε Πξάμε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΠΓ/ΣΔ) πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ 

πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ, είλαη ε 

Πξάμε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2577/09.03.2006. πσο αλαθέξνπλ νη 

Γθφξηζνο θαη Αιεμάθεο (2006), κε ηελ πξάμε 2577/2006  θαζνξίδνληαη : 

                                                           
4
 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55

Α
 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη ηνπ 

Ν.2076/92, πνπ αθνξά θπξίσο ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο επνπηείαο ησλ Σξαπεδψλ κε έδξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

αζθεί ηελ επνπηεία επί ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ αιινδαπή θαζψο θαη επί ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί πξνιεπηηθή επνπηεία ζηα 

ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο, ην 1927. Σν πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη απφξξνηα ηεο ελζσκάησζεο ζην ειιεληθφ δίθαην ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, έρεη ζπκπιεξψζεη ην πιαίζην κε 

δηαηάμεηο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ηηο νπνίεο έρεη θξίλεη αλαγθαίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. 
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Α) νη βαζηθέο γεληθέο αξρέο θαη θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ θάζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα θαη απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαζέηνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν 

θαη ζε επίπεδν νκίινπ, απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη επαξθέο χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ), πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο ηεο Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο, Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

Β) νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ, ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηδξπκάησλ 

Γ) νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο ησλ 

Δπηηξνπψλ ζε επίπεδν Γ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ . 

ην γεληθφ απηφ πιαίζην, νη βαζηθφηεξεο πξνζαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/2006  αθνξνχλ θπξίσο ηα εμήο (www.bankofgreece.gr): 

α) Καζνξίδεηαη φηη ην ΔΔ πεξηιακβάλεη ηελ Δζσηεξηθή Δπηζεώξεζε θαη ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

i Γηαρείξηζεο θηλδύλσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχληαη απνηειεζκαηηθά 

φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη θαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο 

απφ φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζρεηηθήο αλεμάξηεηεο ππεξεζηαθήο κνλάδαο. 

ii Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα ζπκκφξθσζεο 

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

θψδηθεο δενληνινγίαο θαη ηδίσο ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε 

θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα 

ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο). Ζ ιεηηνπξγία απηή, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κεγάισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο 

ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ή δηαζέηνπλ παξνπζία ζην εμσηεξηθφ, ζα αζθείηαη απφ 

δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε Τπεξεζηαθή Μνλάδα. 

β) Γηα ηα κεγάια πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνβιέπεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζα ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηνπ, εθηφο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηα ελ γέλεη ζέκαηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απφ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ, ε νπνία ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ 

κνξθψλ θηλδχλσλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ελ ιφγσ Δπηηξνπψλ πξνβιέπεηαη ε 

http://www.bankofgreece.gr/
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ζπκκεηνρή ζε απηέο, κε εθηειεζηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ, αληίζηνηρα, κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

γ) Δηζάγεηαη ε ππνρξέσζε πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε επίπεδν νκίινπ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

δ) Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα δηαζέηεη, 

ζπιινγηθά, επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνπιάρηζηνλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

επνπηείαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, είηε άκεζα, είηε 

κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. 

ε) Δηζάγεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο απφ ην 

θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα, πνπ κεηαμχ άιισλ ζα πξνβιέπεη γηα ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ 

εζηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα δηνηθεηηθά ηνπ ζηειέρε. 

 

 

2.3.2 Ν.3016/2002 

 

 

Σελ ππνρξεσηηθή χπαξμε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ), θαζηζηά ν Ν. 3016/2002, ν λφκνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ν νπνίνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθζπγρξνλίδεη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3016/2002 ε oξγάλσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά. Δπηπιένλ, νξίδεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη 

νπνίνη δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία ππεξεζηαθή κνλάδα αιιά επνπηεχνληαη απφ 

1-3 κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ... Με ην Ν.3016/2002 ζεζπίδεηαη φηη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην Γ.. θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ιακβάλνπλ γλψζε 

νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. ην άξζξν 8 ηνπ παξαπάλσ Νφκνπ αλαθέξνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο Ν. 3016/2002 επέβαιε βαζηθέο αξρέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ζηνλ νπνίν,  
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ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, πεξηγξάθνληαη κεηαμχ άιισλ ε εζσηεξηθή 

δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, ν ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο. 

 

 

2.3.3 Ν.3601/2007 

 

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 26 ηνπ Ν.3601/2007 πνπ αλαθέξεηαη ζην Πιαίζην εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

1. Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα νθείιεη λα δηαζέηεη άξηην 

θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ζαθή 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε κε επθξηλείο, δηαθαλείο θαη ζπλεπείο γξακκέο επζχλεο, 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο 

ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη, θαζψο θαη επαξθείο 

κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

2. Σν πιαίζην, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξέπεη λα είλαη επαξθείο θαη αλάινγνη πξνο ηε θχζε, ηελ 

θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη λα 

θαιχπηνπλ, πιελ ησλ άιισλ, θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξερφκελεο 

απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα επελδπηηθέο ππεξεζίεο, θαηά ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

 

2.3.4 Ν.3873/2010 

 

 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ N.3873/2010, ππάξρεη ε 

ππνρξέσζε ζχληαμεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (www.pwc.com), ε νπνία 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

Γήισζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ 
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νπνίσλ ε πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο αλαθέξζεθαλ ελ ζπληνκία ηα ζεκαληηθφηεξα λνκηθά θαη 

επνπηηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

 

3.1 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

 

 

3.1.1 Οξηζκόο Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ  

 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, αζθαιήο θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  Βνεζά έλα νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ηνπ πξνζθέξνληαο κία ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ, www.heiia.gr).  

Ζ επαγγεικαηηθή έλσζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ησλ ΖΠΑ, δειαδή ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, φξηζε ηελ ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο κηα 

αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, σο κηα 

πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζηνλ νξγαληζκφ απηφ (Καδαληδήο , 2006). 

Ο φξνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ηφζν ην έξγν ηεο 

επηρεηξεζηαθήο εθείλεο κνλάδαο ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηελέξγεηα 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, φζν θαη ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ, ησλ κέηξσλ, 

ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ζεζπίδεη ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ, γλσζηφ σο χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Καδαληδήο, 2006).  

http://www.heiia.gr/
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3.1.2 Αξρέο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Βαζηθέο αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ ε απνθέληξσζε ηεο Γηνίθεζεο, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ε ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, ε 

επηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο, ε έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε, ε έθηαζε ησλ ειέγρσλ 

αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν θαη ε ειάρηζηε αιιειεμάξηεζε ησλ ειέγρσλ (Καδαληδήο, 

2006). 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα ππεξαζπίδνπλ 

ηηο αθφινπζεο αξρέο (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, www.heiia.gr): 

                              

  Αθεξαηόηεηα 

Ζ Αθεξαηφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη  ηε 

βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο  

 

  Αληηθεηκεληθόηεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη Δζσηεξηθνί 

Διεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ 

θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα 

άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπο. 

 

  Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο 

εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. 

 

  Δπάξθεηα 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

 

 

http://www.heiia.gr/
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3.1.3 θνπηκόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγθεηηαη ζην φηη απηφο ελεξγεί (Γήκνπ, 2000): 

 Πξνιεπηηθά, αθνχ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ θαη πξνιαβαίλεη ιάζε, παξαιείςεηο θαη αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο πνπ αλ 

δηαπηζηψλνληαλ αξγφηεξα θαη ηδίσο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ, ζα απαηηνχζε ε ηαθηνπνίεζή ηνπο πξφζζεηε θαη πνιιαπιή 

απαζρφιεζε δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο κνλάδαο 

 Απνηξεπηηθά, αθνχ γλσξίδνληαο νη ππάιιεινη φηη θάζε ηνπο ινγηζηηθή ή 

ηακεηαθή ελέξγεηα ειέγρεηαη, δελ ζα απνηνικήζνπλ θαηαρξήζεηο ή 

ππεμαηξέζεηο. 

 Καηαζηαιηηθά, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαη δεχηεξνο έιεγρνο ησλ πην 

ζεκαληηθψλ πξάμεσλ απφ ηνλ ειεγθηή ηεο κνλάδαο ή ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ιαζψλ πνπ δηέθπγαλ ηεο πξνζνρήο, ζπλήζσο 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, απφ ην αζθήζαληα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν αξκφδην 

φξγαλν. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνβιέπεη ζην λα πξνιάβεη ηα απφ πξφζεζε ή ακέιεηα ιάζε, 

ηηο πηζαλέο απάηεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πειαηψλ, γηα ίδην φθεινο ησλ 

ππαιιήισλ. Δπίζεο αληηκεησπίδεη άκεζα ηπρφλ παξάπνλα πειαηείαο, δίλεη ιχζεηο ζε 

ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη γεληθά ελεξγεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηαηήξεζε θαλνληθήο θαη αζθαινχο ξνήο 

δηαδηθαζηψλ θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ (Γθφηζεο, 2009). 

 

 

3.1.4 Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ 

 

 

ε παγθφζκην αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν ηα πιένλ έγθπξα θαη γεληθήο απνδνρήο 

ειεγθηηθά πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ  ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εθδνζέληα απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ‗‗Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ‘‘. Απηά 

ηα πξφηππα απνηεινχλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία κεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη ην έξγν ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε 
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αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ. εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ππ‘αξηζκ. 483/04 απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

1589 Β‘/22-10-04, εθδφζεθαλ ηα  Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (Δ.Δ.Π.).
5
 

Ζ εξγαζία ειέγρνπ επηγξακκαηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (Ενπνπλίδεο θαη 

Λεκνλάθεο, 2008): 

Α) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Β) ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ,  

Γ) ηελ αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ θαη  

Γ) ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε. 

 

 

3.2 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Σξαπεδώλ 

 

 

Οη Σξάπεδεο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζέζπηζαλ αξρέο θαη θαλφλεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ησλ ηξαπεδψλ είλαη κηα δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπο. Παξάιιεια κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ), πνπ θαζηεξψζεθαλ κε ηελ απφθαζε 483/04 ηεο ΔΛΣΔ 

ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο ειεγθηέο λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ θαηά ηξφπν δίθαην θαη αληηθεηκεληθφ. Σα 

Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) έρνπλ δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of 

Accountants) θαη πξφζεζε είλαη λα κεηαβάιινληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζή ηνπο 

κε ηα Πξφηππα απηά, κε πξνεμάξρνληα γλψκνλα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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3.2.1 Αληηθεηκεληθνί ηόρνη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Ζ ειεγθηηθή, σο πνιχηηκν κέζν δηαζθάιηζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, βξίζθεη ηε δηθαίσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζην ρψξν ησλ 

ηξαπεδψλ, ηφζν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο φζν θαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο 

ηνπο, δειαδή ηεο εκπνξίαο ηνπ πην δειεαζηηθνχ εκπνξεχκαηνο, ηνπ ρξήκαηνο. 

Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε Σξάπεδαο είλαη νη αθφινπζνη 

(Γήκνπ, 2000): 

 Δμαθξίβσζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο Σξάπεδαο 

 Γηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη επηαμίαο ηεο Σξάπεδαο 

 Γηαπίζησζε ηεο θαλνληθήο δηεθπεξαίσζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

 Δμαζθάιηζε ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

 Δμαζθάιηζε εθαξκνγήο ησλ επηιεγκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο Σξάπεδαο 

 Έγθαηξε, αμηφπηζηε θαη πεξηεθηηθή πιεξνθφξεζε 

 Παξαθνινχζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ 

 Παξαθνινχζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο θαη  επίδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Πεξηεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά  

 Πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο, ησλ κεηφρσλ, ησλ θαηαζεηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

 Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο πξνο ηελ Πνιηηεία 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

είλαη ε παξνρή πςεινχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε Γηνίθεζε θάζε 

νξγαληζκνχ, ε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ, πνιηηηθψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζηεξίδεη 

ν νξγαληζκφο ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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3.2.2 Αξρέο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηηο Σξάπεδεο 

 

 

Βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε έγθαηξε δηαπίζησζε ιαζψλ ή 

παξαιείςεσλ θαη ε δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε απηψλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ είλαη 

ζπζηεκαηηθφο θαη θαηά πφζν ζηεξίδεηαη ζε ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο πνπ λα 

απνηεινχλ έλα ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ 

νθείιεη (Καδαληδήο, 2006): 

 Να είλαη πξνθαζνξηζκέλν, ζαθέο θαη εθαξκφζηκν, 

 Να είλαη νπζηαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, πξνιεπηηθφ ιαζψλ θαη απνηξεπηηθφ 

θαηαρξήζεσλ, 

 Να πξνιακβάλεη θαη λα πξνεηδνπνηεί γηα ηα ιάζε, ηηο αηαζζαιίεο, ηηο 

θαηαρξήζεηο, (Μαθξήο, 1992) 

 Να κελ αλαθέξεηαη κφλν ηζηνξηθά ζην παξειζφλ, αιιά δπλακηθά θαη ζην παξφλ 

θαη ζην κέιινλ, (Μαθξήο, 1992) 

 Να είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

επίιπζή ηνπο θαη φρη κφλν ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο, 

 Να είλαη επηθεληξσκέλν ζηελ επηζήκαλζε απνθιίζεσλ, απφ ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο 

 Να παξέρεη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζηε Γηνίθεζε γηα ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ 

ειέγρνπ, 

 Να αηηηνινγεί ηηο δηαπηζηψζεηο, επηζεκάλζεηο, παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηνλ έιεγρν, 

 Να θαηαινγίδεη επζχλεο φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη, 

 Να ππνβάιεη πξνηάζεηο δηνξζσηηθήο δξάζεο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο θαη ηειεηνπνίεζήο ηνπ. 
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3.2.3 Γηαθξίζεηο Διέγρσλ  

 

 

Οη Σξάπεδεο, επεηδή δηαρεηξίδνληαη ρξήκαηα θαη αμηφγξαθα, είλαη πην επάισηεο απφ ηηο 

ινηπέο επηρεηξήζεηο, ζε εθνχζηα ή αθνχζηα ιάζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Γη‘απηφ θαη απφ 

ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζφξηζαλ ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε,  ελψ παξάιιεια 

δεκηνχξγεζαλ εηδηθφ ζψκα ειεγθηψλ, ηνπο Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη επηθνξηίζζεθαλ κε 

ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο 

Μνλάδεο ηνπο. 

Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε κνξθή, ηελ 

έθηαζε θαη ηελ ηαθηηθφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Γεληθά θαηαηάζζνληαη ζηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο (αθέιιεο, 1987): 

 

Εσωτεξηθόο θαη εμωτεξηθόο έιεγρνο 

Δζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ ελεξγείηαη απφ φξγαλα ηεο ίδηαο κνλάδαο. 

πλήζσο γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο θαη απνβιέπεη ζην λα πξνιάβεη ιάζε 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο , φηαλ ν πειάηεο είλαη παξψλ θαη ζπλεπψο ε 

δηφξζσζε είλαη άκεζε θαη εχθνιε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα πεξηιάβεη αθφκε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθνινπζνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο, ηελ εθηίκεζε ηεο 

νξζήο ή κε άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ. 

Δμσηεξηθόο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ γίλεηαη απφ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ειεγρφκελε κνλάδα πξφζσπα θαη απνζθνπεί ζην λα δηαπηζηψζεη αηηίεο πνπ 

πξνθάιεζαλ δεκηνγφλα γεγνλφηα ή νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, λα ελεξγήζεη απνηηκήζεηο 

επηρεηξήζεσλ, γηα εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, εθηηκήζεηο ζηνηρείσλ παγίσλ 

ελεξγεηηθνχ , θιπ. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο γίλεηαη είηε απφ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα είηε 

απφ εμεηδηθεπκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. 

χκθσλα κε ηνλ Καδαληδή (2006) εθηφο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο, 

δηαθξίλνπκε θαη ηνπο θξαηηθνχο ειέγρνπο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ πνηφο αζθεί ηνλ 

έιεγρν. Έηζη ινηπφλ νη εζσηεξηθνί έιεγρνη αζθνχληαη απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ 

έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, νη εμσηεξηθνί αζθνχληαη απφ 

αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη νη θξαηηθνί έιεγρνη αζθνχληαη απφ 

δηάθνξνπο θξαηηθνχο θαη εκηθξαηηθνχο θνξείο.  
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Τππηθόο θαη νπσηαστηθόο έιεγρνο 

Σππηθόο είλαη ν έιεγρνο πνπ εμεηάδεη ζηαηηθά ηελ ηππηθφηεηα κηαο πξάμεο. Αληίζεηα, 

νπζηαζηηθόο είλαη ν έιεγρνο πνπ ππεηζέξρεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο 

πξάμεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Διέγρεη δειαδή ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξάμεο. 

 

Ταθτηθόο θαη έθταθτνο έιεγρνο 

Σαθηηθόο είλαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη θαηά ηαθηά, εκεξνινγηαθά πξνζδηνξηζκέλα, 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξά ζηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκάησλ κηαο 

εηαηξηθήο ρξήζεο ή κηαο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ. Έρεη ην πξνηέξεκα ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο κε αληίζηνηρεο ρξνληθά γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Έθηαθηνο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη νπνηεδήπνηε πξνθχςεη αλάγθε θαη 

απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. ηηο Σξάπεδεο, έθηαθηνη έιεγρνη 

δηελεξγνχληαη ζπλήζσο κεηά ηελ απνθάιπςε δηαρεηξηζηηθψλ αλσκαιηψλ ή γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ Ννκηζκαηηθήο θαη Πηζησηηθήο Πνιηηηθήο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

Γεληθόο θαη κεξηθόο έιεγρνο 

Γεληθόο είλαη ν έιεγρνο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρξνληθνχ βάζνπο ειέγρνπ θαη ειεγρφκελσλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Μεξηθόο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ αθνξά νξηζκέλεο κφλν δξαζηεξηφηεηεο ή φιεο αιιά 

γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηειερψλ. Ο έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη ζπλήζσο αηθληδηαζηηθά θαη απνβιέπεη ζηε 

δηαπίζησζε ππεμαηξέζεσλ, θαηαρξήζεσλ, δεκηνγφλσλ παξαιείςεσλ θαη παξεθθιίζεσλ 

απφ ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο. 

πλήζσο νη εζσηεξηθνί έιεγρνη είλαη γεληθνί, νπζηαζηηθνί θαη ηαθηηθνί. 

Απτνέιεγρνο 

Δίλαη ε κνξθή ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο. Δθηηκά ηελ νιηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, 

αμηνινγψληαο φρη κφλν ηνπο πθηζηάκελνπο αιιά θαη ηνπο κειινληηθνχο ηεο ζηφρνπο. 
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Πξνιεπτηθόο θαη θατασταιτηθόο έιεγρνο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθό , πνπ δηεμάγεηαη θαηά 

ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη γεληθφηεξα ηεο ινγηζηηθήο πξάμεο  θαη 

ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε εθνχζησλ ή αθνχζησλ ιαζψλ θαη ζε θαηαζηαιηηθό, πνπ 

δηεμάγεηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε, κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεληθφηεξα 

ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ , θαη ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνθάιπςε αθνχζησλ ή 

εθνχζησλ ιαζψλ (αθέιιεο, 1987). 

Οη πξνιεπηηθνί έιεγρνη αζθνχληαη είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη θαηά ηελ ψξα ηεο δηεθπεξαίσζήο ηεο, είηε απφ 

εηδηθά φξγαλα ηεο Σξάπεδαο, φπνπ πξνβιέπεηαη λα αζθνχλ ηέηνηνπο ειέγρνπο. 

Καηαζηαιηηθνί έιεγρνη αζθνχληαη πεξηνδηθά απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε πεξηνδηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πζηήκαηνο Γεληθήο Δπηζεψξεζεο θαη απφ εηδηθά φξγαλα 

ηεο Σξάπεδαο, ηνπο Δπηζεσξεηέο (Καδαληδήο, 2006) 

Απφ ηνπο ειέγρνπο, κεγαιχηεξε βαξχηεηα έρεη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο, πνπ 

απνηειεί θαη ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν, γηαηί κε απηφλ αλαγλσξίδνληαη θαη 

αληηκεησπίδνληαη εγθαίξσο ηα πξνβιήκαηα θαη νη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη (Μαθξήο, 1992). 

 

 

3.3 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΔΔ) 

 

 

3.3.1 Έλλνηα πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο είλαη ην επεξεαδφκελν απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

ινγηζηηθή ηεο νξγάλσζε, θαζψο θαη φια ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ παξνρή ινγηθήο δηαζθάιηζεο γηα: 

Α) ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ 

Β) ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ 

Γ) ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη  
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Γ) ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε κέηξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

λφκνπο , δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο (Καδαληδήο, 2006). 

 

 

3.3.2 Έλλνηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (corporate governance) απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα 

ηελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζχζηεκα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο, ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο κε θχξην ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο γηα ηνλ κέηνρν, κέζα απφ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο 

(www.europedia.gr). Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη παξαδνζηαθά σο ην ζχζηεκα 

κε ην νπνίν δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη νη εηαηξείεο θαη σο έλα ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηεο δηεχζπλζεο κηαο εηαηξείαο, ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ, ησλ κεηφρσλ ηεο θαη 

ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηεο. Ζ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΔ θαη 

εηδηθφηεξα ηηο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο (Πάζραο, 2004). 

Ζ  εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αθνξά δεηήκαηα φπσο: 

 Σν κέγεζνο, ε δνκή θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη ηα ζηειέρε θαη ηα κέιε ησλ 

επηηξνπψλ ηνπ Γ 

 Σα δηθαηψκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ θαη ηεο δηνίθεζεο 

 Σα δηθαηψκαηα θαη νη επζχλεο ησλ κεηφρσλ 

 Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο ζηνηρείσλ, πνπ άπηνληαη ησλ 

ινγηζηηθψλ ζεκάησλ, ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ 

 Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ακνηβή ησλ ζηειερψλ. 

 

 

http://www.europedia.gr/
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3.3.3 πζηαηηθά ηνηρεία πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δηαθξίλνπλ ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά ζηνηρεία (Καδαληδήο, 2006): 

 

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ 

 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ επεξεάδεη φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηελ πεηζαξρία, ηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηε ζηάζε φισλ ησλ ζηειερψλ έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αξρψλ 

θαη θαλφλσλ. 

 

 Σελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ από ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

 

 Σνπο κεραληζκνύο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Μεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη πνιηηηθέο, κεραληζκνί, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαζθάιηζε ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη κεραληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 

επηδφζεσλ, επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, θπζηθνχο ειέγρνπο, δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ, 

θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ. 

 

 Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθόξεζεο 

 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα απνθηά επαξθή γλψζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ηνλ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο κεζφδνπο, αξρέο, 

δηαδηθαζίεο, εγρεηξίδηα θαη αξρεία πιεξνθνξηψλ.  
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 Σελ παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα 

δηαδηθαζία δηαξθνχο εθηίκεζεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ δηαηήξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη εχθνιε. Απαηηεί δηαξθή εμέιημε θαη 

αλαζθφπεζε. 

 

3.3.4 Αξρέο ΔΔ 

 

 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο 

(http://gosuccess.eu/2011/01/diachirisi-kindinon-ke-esoterikos-elegchos-stis-trapezes/): 

 

Α) Καηάιιειε ζηειέρσζε: Δίλαη απαξαίηεηε ε ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ηε ζσζηή αμηνιφγεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηα ζηειέρε. 

Β) Απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο: Κάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε δηνίθεζε 

ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εθρψξεζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. Δπίζεο ην θάζε ηκήκα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε 

επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκνπ. 

Γ) Γηαρσξηζκόο θαζεθόλησλ θαη επζπλώλ: Καλέλα ηκήκα, παξαγσγηθή κνλάδα θαη 

άηνκν δελ πξέπεη λα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή γλψζε θαη εμνπζία γηα νπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ή ζπλαιιαγή. Οη ζεκαληηθέο απηέο εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα 

νινθιεξψλνληαη απφ έλαλ θαη κφλν ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θάζε ππαιιήινπ πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλεηαη, νπσζδήπνηε, απφ ηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο άιινπ θαη λα 

ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην. 

Γ) Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ: Γηα ζπλαιιαγέο θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο έλαληη 

ηξίησλ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

http://gosuccess.eu/2011/01/diachirisi-kindinon-ke-esoterikos-elegchos-stis-trapezes/
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Δ) Γηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγώλ: Γηα λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε θάζε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 4 ζηάδηα, δειαδή, ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο, ηεο έγθξηζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο. 

 

 

3.3.5 Παξάγνληεο Πνπ Υαξαθηεξίδνπλ Έλα Απνηειεζκαηηθό ΔΔ 

 

 

Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθφ, 

νπζηψδεο, θαηάιιειν, ζχκθσλν, επίθαηξν απιφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

ειέγρνπ έρεη απινπνηεζεί κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη νη εμήο (Καδαληδήο. 2006): 

 

 Πξνζσπηθό κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επζπλεηδεζία: Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θάζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. ‗Δληηκν, έκπηζην, ηθαλφ θαη απνδνηηθφ πξνζσπηθφ είλαη δπλαηφλ λα 

πεηχρεη πςειά απνηειέζκαηα αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο αδχλακεο ππνζηήξημήο 

ηνπ απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

  

 Οξγαλσηηθή δνκή: Ζ χπαξμε ελφο ζρεδίνπ πνπ λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο 

ηνκείο επζχλεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο 

απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Βαζηθή αξρή ηεο νξζήο νξγαλσηηθήο δνκήο είλαη φηη θαλέλα άηνκν ή ππεξεζία 

δελ πξέπεη λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο πιεπξέο κηαο ζπλαιιαθηηθήο πξάμεο απφ ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο. Απηφ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κε κεραληζκνχο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο αληαπνθξίλνληαη  ζηηο απνθάζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

δηνίθεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

 Καινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθό ζύζηεκα: Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 

θαινζρεδηαζκέλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο  είλαη ε χπαξμε ινγηζηηθνχ 
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εγρεηξηδίνπ. Παξάδεηγκα θαινζρεδηαζκέλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ 

ηα Λνγηζηηθά ρέδηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη έλα ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαη 

νη θαλφλεο ινγηζηηθήο θίλεζήο ηνπο. 

 

 Πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία από άηνκα ρσξίο 

εμνπζηνδόηεζε 

 

 Ύπαξμε ππεξεζίαο εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ: Σειεπηαίν θαη βαζηθφ ζηνηρείν 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαξθήο επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη σο κηα αλεμάξηεηε, 

αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, θαιά ζρεδηαζκέλε 

θαη νξγαλσκέλε, ε νπνία κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεψλ 

ηεο, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ ππεξεζία πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε 

ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςή ηνπ, ηνλ νπνίν βέβαηα ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηαθηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο ζηφρσλ. 

 

 

3.4 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ 

 

 

3.4.1 Οξηζκόο, Αξρέο Καη Κξηηήξηα ΔΔ Σξαπεδώλ ύκθσλα Με Σελ 

ΠΓ/ΣΔ 2577/2006 

 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/09.03.2006 θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο γεληθέο 

αξρέο θαη θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα θαη 

απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαζέηνπλ, ζε αηνκηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε επίπεδν 

νκίινπ, απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη επαξθέο χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(ΔΔ), πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, Γηαρείξηζεο 
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Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο. Δπηπιένλ κε ηελ  ζπγθεθξηκέλε Πξάμε 

Γηνηθεηή, επηζεκαίλεηαη φηη νη βέιηηζηεο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ΔΔ ησλ πηζησηηθψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη 

δηαηάμεηο ηεο  Πξάμεο ηζρχνπλ απφ 31 Μαΐνπ 2006. Ζ επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 

θαη ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αμηνινγνχληαη 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γθφξηζνο θαη Αιεμάθεο, 2006). 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί ζχλνιν ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Δηδηθφηεξα 

απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ ηδίσο ζηφρσλ (Πξάμε Γηνηθεηή Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο ΠΓ/ ΣΔ 2577/2006): 

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 ΠΓ/ΣΔ 2577/2006 ζεσξεί ην ΔΔ σο ζχλνιν ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη δηαξθψο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Οη 

ειεγθηηθνί απηνί κεραληζκνί απνζθνπνχλ : 

Α) ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

Β) ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία αιιά θαη 

ηπρφλ εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη θψδηθεο δενληνινγίαο θαη κάιηζηα ζε δηαξθή βάζε 

Γ) ζηελ πξφιεςε παξαηππηψλ θαη ζηελ απνηξνπή αηαζζαιηψλ 

Γ) ζηελ απνηειεζκαηηθή απνηξνπή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 
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Βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο ΠΓ/ΣΔ , πξνυπφζεζε γηα  ην ΔΔ απνηειεί ε χπαξμε 

ζαθνχο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ κε: 

 πγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα 

 Γηάθξηζε αξκνδηνηήησλ, νξίσλ επζχλεο θαη εμνπζηνδνηήζεσλ γηα θάζε κνλάδα ηεο 

επηρείξεζεο θαη πνιηηηθέο απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

 Μέξηκλα γηα δηαξθή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Καηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

 Μεραληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Μέηξα παξαθνινχζεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπο 

 Μέηξα δηαζθάιηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

Ζ ελ ιφγσ ΠΓ/ΣΔ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΔΔ κε ηε 

ζέζπηζε δχν εηδηθψλ επηηξνπψλ ηνπ Γ.. (επηηξνπή ειέγρνπ θαη επηηξνπή δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ) θαη ηξηψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ (εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο, δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο). 

Σν βαζηθφηεξν ζεκείν ζηελ νξγάλσζε ηνπ ΔΔ κηαο ηξάπεδαο είλαη ε επηινγή θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ  ειέγρνπ, θάπνηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα 

έρνπλ πην γεληθή κνξθή θαη θάπνηα κπνξεί  λα είλαη εμεηδηθεπκέλα. ηα γεληθά κέηξα 

ειέγρνπ εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ ε χπαξμε αμηφπηζησλ, έγθαηξσλ θαη επαξθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη αλαθνξψλ, ε απαζρφιεζε επαξθνχο θαη απνδνηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηα εμεηδηθεπκέλα κέηξα ειέγρνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ, εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ ε θαζηέξσζε 

νξίσλ ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλψηαησλ νξίσλ ζπλαιιαγψλ, ε 

ζχληαμε εθζέζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξνθεηκέλνπ πεξί αμηνιφγεζεο 

ρνξεγήζεσλ θιπ (Φίινο, 2004). 

Πξψηηζηεο ζεκαζία είλαη θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ (έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνληαη ειεγθηηθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο, γηα φιν ην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη γηα φια ηα επίπεδα εξγαδνκέλσλ) θαη ν θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο 

ηνπ ειεγθηηθνχ ρξφλνπ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ βεκάησλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θάιπςεο ή 

αληηκεηψπηζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ, ηζνξξνπεκέλσλ, δηαρσξηζκέλσλ κεηαμχ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ειέγρνληαη (Φίινο, 2001) . 
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3.4.2 Ππιώλεο πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σξαπεδώλ 

 

 

Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη βαζηθνί κεραληζκνί 

ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θάζε νξγαληζκνχ είλαη ε θαλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. Παξαθάησ αλαιχνληαη 

ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 Ζ Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΜΔΔ) ησλ Σξαπεδώλ  

 

Βαζηθή απνζηνιή ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο είλαη ν έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ειεγρφκελσλ Μνλάδσλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ιεηηνπξγνχλ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Διέγρνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο θαη πηζηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα θαη νη εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ 

αδπλακίεο, λα παξαζρεζνχλ νδεγίεο αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε 

ησλ νδεγηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Νφκσλ ηεο Πνιηηείαο.  

Ζ Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Σξαπεδψλ απνηειεί ζπλήζσο κηα νξγαληθή 

Γηεχζπλζε, ππαγφκελε ζηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο θαη νλνκάδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ή Γηεχζπλζε Διέγρνπ Δξγαζηψλ. Ο Δζσηεξηθφο 

Διεγθηήο σο φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3016/2002 «Γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε» θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

είλαη αλεμάξηεηνο, δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Σξάπεδαο 

θαη επνπηεχεηαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. πνπ νξίδνληαη απφ ην 

Γ.. θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.  

Ζ Δπηζεψξεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο (Μαθξήο, 1992): 

Α)ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πιήξε ειεπζεξία ησλ θηλήζεψλ ηεο 

Β)ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ ακεξνιεςία ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

Γ) ζηελ άξηζηε επηινγή ησλ επηζεσξεηψλ 

Γ)ζηελ επηκφξθσζε θαη  εμεηδίθεπζε ησλ επηζεσξεηψλ 

Δ) ζηελ εθηίκεζε ηεο αλαινγίαο κεηαμχ θφζηνπο-νθέινπο ειέγρνπ 
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Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε ιεηηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο 

Μνλάδαο Δπηζεψξεζεο, πνπ απνηειεί ηελ αλψηεξε βαζκίδα ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο είλαη νη εμήο (Μαθξήο, 1992): 

 ε ηδηνκνξθία ηεο ζχλζεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο 

  ε δπζαλαινγία ζηε ζρέζε ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ 

  ε έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φγθνο θαη πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

  ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

θαηαζεηψλ θαη κεηφρσλ ηεο 

  ε αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα ειέγρεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο 

  ε πξνζηαζία ηεο Γηνίθεζεο, ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο 

  ε αλάγθε ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ επηιεγκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο Σξάπεδαο 

  ε αλάγθε αμηφπηζηεο θαη πεξηεθηηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Σξάπεδαο 

  ε Τπνρξέσζε απφ ην Νφκν ή απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο ή ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ 

 ε αλάγθε νκνηφκνξθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο 

 ε πξνθιεηηθφηεηα ηεο εκπνξίαο ηνπ ρξήκαηνο πνπ εμαζθεί ε Σξάπεδα 

 

Καηεγνξίεο ειέγρσλ 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ αμία πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ηνπο θαη ιφγσ ηνπ δηαξθψο εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ, αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ ζπλερψο απμαλφκελνπο θηλδχλνπο, 

πξνζδνθψληαο πςειφηεξεο απνδφζεηο.  Γηα λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηεο ε Μνλάδα 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο ζπληάζζεη πξφγξακκα ειέγρσλ , ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη κε θξηηήξην ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ κνλάδσλ ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ νκίινπ.  Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ε Μνλάδα Δζσηεξηθήο  Δπηζεψξεζεο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (Πάζραο, 2004): 
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 Γηνηθεηηθνί-δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη: κε απηνχο ηνπο ειέγρνπο αμηνινγείηαη ε ελ 

γέλεη πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θαη  ηνλ έιεγρν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, ζην πιαίζην ησλ 

νδεγηψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζρεηηθά. 

 Λεηηνπξγηθνί ή δηαδηθαζηηθνί  έιεγρνη: κε απηνχο αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα θαη 

ε θαηαιιειφηεηα ησλ πνιηηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο, ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο θαη ε επάξθεηα 

ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη: κε απηνχο αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο 

 Έιεγρνη ζπκκόξθσζεο: κε απηνχο ηνπο ειέγρνπο αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα θαη 

ε θαηαιιειφηεηα ησλ πνιηηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ ειεγρφκελε 

Μνλάδα γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, θαζψο 

θαη κε ηηο αξκνδίσο ζεζπηζζείζεο εγθχθιηεο νδεγίεο. 

Ζ Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, έρεη ηελ επζχλε ηνπ γεληθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δηελεξγεί, ηαθηηθά ή έθηαθηα, νηθνλνκηθνχο, ινγηζηηθνχο, δηαρεηξηζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο 

θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο, εμεηάδεη ζέκαηα αηαζζαιηψλ ή πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ ησλ ππαιιήισλ, εθηειεί, κεξηθνχο ή γεληθνχο ειέγρνπο, θαζνδεγεί ηηο 

Τπεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ νξζφηεξε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ελεκεξψλεη 

ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο γηα ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ 

ηεο θαη ελεξγεί ηφζν θαηαζηαιηηθά φζν θαη πξνιεπηηθά, αθνχ πξνεηδνπνηεί γηα 

πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο 

Αξκνδηόηεηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεώξεζεο (ΜΔΔ)  ζύκθσλα κε ηελ 

Πξάμε Γηνηθεηή 2577/2006 

 ε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα , φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξαπάλσ Πξάμε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξέπεη λα ππάξρεη ππεξεζηαθή Μνλάδα 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο (ΜΔΔ), ε νπνία είλαη δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε απφ κνλάδεο κε 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ή ινγηζηηθνπνίεζε ζπλαιιαγψλ.  Αλαθέξεηαη, γηα ηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηάο ηεο, ζην Γ.. κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηε Γηνίθεζε, κεηά απφ 
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ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο ΜΔΔ.  

ηηο θχξηεο αξκνδηόηεηεο ηεο ΜΔΔ εληάζζνληαη:  

 Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί αληηθεηκεληθή, αλεμάξηεηε 

θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ΔΔ, ζε επίπεδν πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ νκίινπ ηνπ νπνίνπ είλαη 

επηθεθαιήο.  

 Ζ δηελέξγεηα εηδηθψλ ειέγρσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα 

βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

νκίινπ, κε ζθνπφ ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

έθηαζεο ηεο ηπρφλ δεκίαο.  

 Ζ επηβεβαίσζε πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεο πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο 

ησλ πην πάλσ δηαδηθαζηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ησλ 

παξακέηξσλ, ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πηζαλήο δεκίαο 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη 

θαζεθφλησλ θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

θαηά ηνλ νπνίν έρνπλ θαζηεξσζεί θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ηνκέσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπνπ ππάξρνπλ, ζηηο 

κνλάδεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηνπ.  

  Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή αμηφπηζηεο, πιήξνπο θαη έγθαηξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο, φπνπ απηή θαηά 

πεξίπησζε παξέρεηαη 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο  

θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

 Ζ αμηνιφγεζε, κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί, ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε 

εθηίκεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, φπνπ πξνβιέπεηαη, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνπο κεραληζκνχο ιήςεο απνθάζεσλ 

(use tests). 
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 H αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν ηα ζπιινγηθά φξγαλα θαη νη κνλάδεο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζψο θαη νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ: 

1) ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ ηνπο 

δηαηίζεληαη γηα ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

2) ηεξνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αξκνδίσο θαζνξηζζεί 

κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο 

θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη (π.ρ. ζέζπηζε θαη ηήξεζε νξίσλ) 

3) κεξηκλνχλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο 

4) κεξηκλνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαιιαγέο πνπ 

δηελεξγνχληαη, ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ (controls) 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ θαλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε. 

 Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζεξαπεία ηπρφλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζην 

ΔΔ, ή θαη ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη πιήξσο νη ζηφρνη ηνπ ΔΔ. 

 H παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηηο εηαηξείεο 

ηνπ νκίινπ, γηα ηελ επαξθή αληηκεηψπηζε ησλ πην πάλσ αδπλακηψλ θαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ 

(εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, επνπηηθψλ αξρψλ, θνξνινγηθψλ 

αξρψλ θιπ), κε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ     

  Ζ εχινγε θαη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΔ  

 Παξέρεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά θαλφλα εγγξάθσο, νπνηαδήπνηε 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  

Αληηθείκελν ειέγρνπ ΜΔΔ 

Αληηθείκελν ειέγρνπ απνηεινχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο, παξαγσγήο θαη 

ππνζηήξημεο, ζπλαιιαθηηθέο, δηνηθεηηθέο θιπ. Ζ επηζεψξεζε ειέγρεη θαη αμηνινγεί , 

ηελ εμέιημε θαη ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 
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δηαδηθαζηψλ ηεο, αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο , ππνβάιιεη πξνηάζεηο 

δηφξζσζεο θαη ελεκεξψλεη ηε Γηνίθεζε (Μαθξήο, 1992). 

Σν αληηθείκελν ειέγρνπ δηαθέξεη απφ Μνλάδα ζε Μνλάδα θαη είλαη ζπλπθαζκέλν 

κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ηηο εθρσξεκέλεο ζε απηή αξκνδηφηεηεο θαη 

ππεπζπλφηεηεο. Ο ηνκέαο Γεληθήο Δπηζεψξεζεο ειέγρεη (Μαθξήο, 1992): 

 ηηο δηαρεηξίζεηο (ηακεηαθή δηαρείξηζε, ραξηνθπιάθην αμηψλ, δηαρείξηζε ελζήκσλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κίζζσζε ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθείνπ, αγνξαπσιεζία 

ζπλαιιάγκαηνο) 

 ηηο θαηαζέζεηο (ζε επξψ θαη ζε ζπλάιιαγκα) : ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο κε 

εγθχθιηεο νδεγίεο ηεο, θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο 

θαηαζέζεηο γηα ηελ απνδνρή, ηηο αλαιήςεηο, ηνλ εθηνθηζκφ θαη ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε απηψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Σξάπεδαο πξέπεη λα ζηνρεχεη 

ζηε δηαπίζησζε φηη εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο  ηεο Σξάπεδαο θαη 

εηδηθφηεξα φηη νη ππάιιεινη ηνπ Καηαζηήκαηνο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο 

νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Ννκηζκαηηθψλ Αξρψλ, γίλνληαη πεξηνδηθέο 

ζπκθσλίεο ησλ γεληθψλ κε ηνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο, γίλεηαη νξζή 

ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απνδνρήο, αλάιεςεο θαη ηνθνθνξίαο ησλ 

θαηαζέζεσλ, παξαθνινπζνχληαη ηα έληππα αμίαο (επηηαγέο, βηβιηάξηα, 

νκφινγα). 

 ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ 

 ηηο ρνξεγήζεηο: ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη λα εμεηάδεη αλ ηα 

Καηαζηήκαηα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο εγθχθιηεο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο  ζηηο 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ αίηεζε 

δαλεηνδφηεζεο ηνπ πειάηε κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ηνπ. Ο έιεγρνο ησλ 

ρνξεγήζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ ελεκεξφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ξεπζηφηεηά 

ηνπο, θαζψο θαη ζηνλ αλ έγηλαλ  ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ νη γεληθέο θαη 

εηδηθέο δηαηαγέο ηεο Σξάπεδαο θαη νη θαηά πεξίπησζε εγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ 

Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Ννκηζκαηηθψλ 

Αξρψλ. ε γεληθέο γξακκέο νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη εμεηάδνπλ θπξίσο ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

 ε δαλεηνδφηεζε λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

Σξάπεδαο θαη ηηο Ννκηζκαηηθέο Αξρέο 

 λα ιακβάλνληαη νη εγγπήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο ηεο  Γηνίθεζεο 
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 λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ηνπ εγγπεηή 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο 

 λα ιακβάλνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

πξνθεηκέλνπ ην Καηάζηεκα λα πξνβεί ζηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηεο 

ρνξήγεζεο 

 λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ρνξήγεζεο θαη εθηίκεζε ηεο νκαιήο εμέιημήο ηεο 

 λα γίλνληαη πεξηνδηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ γεληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ 

αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ 

 ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο: Γηα θάζε εηζαγσγή αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ηεο αμίαο ηνπο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

δηαπηζηψζεη  φηη ππνβιήζεθαλ  φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φηη ε 

Σξάπεδα λνκφηππα ρνξήγεζε ηελ άδεηα εηζαγσγήο, εηζέπξαμε πξνκήζεηεο, 

θφξνπο, ηέιε, ηφθνπο, έμνδα, δαζκνχο θιπ. 

 ηα ινγηζηηθά-θνξνινγηθά ζέκαηα 

 ηελ αζθάιεηα 

 εξγαζηαθά ζέκαηα 

 δηαζέζηκα : Σα δηαζέζηκα ηεο ηξάπεδαο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ έλα πιήξεο 

θαη εμαζθαιηζηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο 

α) απαξηίδνληαη απφ ρξεκαηηθά κέζα, δειαδή αληηθείκελα θαη‘εμνρήλ 

επηδεθηηθά θαηαρξήζεσλ, 

β) είλαη ηεξάζηηνο ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ηξαπεδψλ ζε ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα , δεδνκέλνπ φηη ε Σξάπεδα εκπνξεχεηαη ρξήκα θαη 

γ) απφ ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο εμαξηάηαη ε θεξδνθφξα πνξεία ηεο Σξάπεδαο. 

Έλα πιήξεο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαζεζίκσλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηα αθφινπζα: 

 Σε θπζηθή πξνζηαζία ηνπο 

 Σηο δνζνιεςίεο κε άιιεο Σξάπεδεο 

 Σηο κεηαθνξέο  ρξεκάησλ κε ηερληθά κέζα 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ εκθαλίδεη ην 

ππφινηπν  ησλ επηηαγψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο 

 ην αξρείν 

 ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο 

 ηηο θιείδεο-επηθνηλσλίεο 
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 ηηο κεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο : ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο πξέπεη λα θαζνξίδεη 

ζαθψο ηηο δηαδηθαζίεο , ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο πξνκήζεηεο θιπ θάζε κηαο 

επηκέξνπο εξγαζίαο πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζνιαβεηηθψλ 

εξγαζηψλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα δηαπηζηψλεη φηη νη εξγαζίεο απηέο 

δηεμάγνληαη θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο. 

 ινηπά ζέκαηα φπσο: δηαδηθαζηηθά ζέκαηα δηάζεζεο κεξηδίσλ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ, νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ δεκνζίνπ, ζέκαηα λνκηθήο 

θάιπςεο, εθαξκνγή ησλ ππεξεζηαθψλ εγθπθιίσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο 

Σξάπεδαο. 

 Οη εξγαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο απηήο δηέπνληαη απφ εηδηθφ Καλνληζκφ θαη αλαθέξνληαη 

ζηε δηελέξγεηα πιήξνπο δηαρεηξηζηηθνχ, ινγηζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο  ηεο Σξάπεδαο. Ζ επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη επξχηαηεο ειεγθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθθξαζε γλψκεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα 

ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο. 

 

 Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ (ΜΓΚ) 

 

ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, θίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα επέιεπζεο δπζκελψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ έθβαζε κηαο ελέξγεηαο ή ελφο γεγνλφηνο, κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε κε αλακελφκελσλ δεκηψλ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δπνκέλσο, ε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ πνπ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδεη, εθηηκά, παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ζε ζπλερή βάζε ηελ 

έθζεζή ηεο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

(http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=532:enthesi

s7545&catid=2:banks&Itemid=3). 

Ο ηνκέαο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο ιφγσ 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ ζπκθψλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Basel II) αιιά 

θαη ησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηήζεηο θαη νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ απφ φιεο ηηο Σξάπεδεο δηεζλψο. Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ άιισζηε, 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή 

θξίζε έθεξε αθφκε πεξηζζφηεξν ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.  

http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=532:enthesis7545&catid=2:banks&Itemid=3
http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=532:enthesis7545&catid=2:banks&Itemid=3
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Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, κέζσ ησλ 

νπνίσλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζνπλ κε ζαθείο 

πνζνηηθνχο φξνπο ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ θαη αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Χο πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη 

ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε  (Κνπκπιήο, 2006): 

Γηαρείξηζε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ: Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ρξεκαηνδνηνχκελνπο πειάηεο. 

εκαληηθφ ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ Σξάπεδα, απνηειεί ε 

αλάπηπμε λέσλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ.  

Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο: Ο Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζε πηζαλή 

αδπλακία ηεο Σξάπεδαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Αγνξάο: απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Σξάπεδαο. O θίλδπλνο αγνξάο αληαλαθιάηαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ: ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηηο 

απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ησλ αλζξψπηλσλ ζθαικάησλ, απνηπρηψλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

ελδερφκελσλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο. 

Σέηνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηελ αδπλακία αλάιεςεο πξνιεπηηθήο 

δξάζεο. Έλα ζεκαληηθφ είδνο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ αθνξά ζηνλ ηερλνινγηθφ θίλδπλν, 

δειαδή ζηνλ θίλδπλν βιάβεο ή αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο (Πξνβφπνπινο θαη Καπφπνπινο, 2001) 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο Πηζησηηθφο, Ρεπζηφηεηαο, Δπηηνθίνπ, 

πλαιιάγκαηνο, Αγνξάο θαη Λεηηνπξγηθφο είλαη ζπλερήο θαη απνηειεί αληηθείκελν 

εμέιημεο θαη βειηίσζεο. Σν πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα 

βάζε, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, ζηε 

δπλακηθή ησλ αγνξψλ θαη ζηηο δηεζλείο πξαθηηθέο (Κνπκπιήο, 2006). 

 

 



Eσωτεξηθόο έιεγρνο τξαπεδώλ κε τελ ππνβνήζεσε πιεξνυνξηαθώλ σπστεκάτωλ  

 

 42 

Αξκνδηόηεηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ (ΜΓΚ), ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε 

Γηνηθεηή 2577/2006 

ε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/2006,  ππάξρεη 

ππεξεζηαθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΜΓΚ), ε νπνία είλαη δηνηθεηηθά 

αλεμάξηεηε απφ κνλάδεο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ή ινγηζηηθνπνίεζε ζπλαιιαγψλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ 

αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δηελεξγεί. Γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο αλαθέξεηαη 

ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ή θαη κέζσ απηήο ζην Γ.. Ζ 

ΜΓΚ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο σο πξνο ηελ 

επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη έρεη ηελ 

επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, εμεηδίθεπζε θαη πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Γ... 

 Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεη ε πξναλαθεξφκελε Πξάμε Γηνηθεηή, ε ΜΓΚ:  

     Υξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο 

νπνίνπο ελ γέλεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ή ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

εθηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ππνδεηγκάησλ (models) γηα ηελ 

πξφβιεςε, αλαγλψξηζε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε, αληηζηάζκηζε, κείσζε θαη 

αλαθνξά ηνπο. 

    Δμεηδηθεχεη (κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ εθηειεζηηθψλ κνλάδσλ) ηα φξηα 

αλάιεςεο θηλδχλσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηαπηνπνηψληαο /θαζνξίδνληαο ηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο θαηά είδνο θηλδχλνπ θαη αλά θαηεγνξία 

αληηζπκβαιινκέλνπ, θιάδν, ρψξα, λφκηζκα, είδνο πηζηνδνηήζεσλ, κνξθή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ, κεηνρψλ, παξαγψγσλ, επηρεηξεζηαθφ ρψξν, 

ιεηηνπξγία, δξαζηεξηφηεηα, πξντφλ, ζχζηεκα θιπ θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζή 

ηνπο, ζεζπίδνληαο ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο.  

    Καζνξίδεη θξηηήξηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ (early warning system) ζε 

αηνκηθά θαη ζπλνιηθά ραξηνθπιάθηα θαη εηζεγείηαη γηα ηηο θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο θαη κέηξα απμεκέλεο παξαθνινχζεζεο, δηαξθψο, ή θαη πεξηνδηθά, 

αλαιφγσο ηεο θχζεσο ησλ θηλδχλσλ.   

    Δηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο 

πξνζαξκνγήο ησλ θηλδχλσλ ζηα απνδεθηά επίπεδα.   
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    Αμηνινγεί πεξηνδηθά ηελ επάξθεηα ησλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο, 

κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ θαη πξνηείλεη δηνξζσηηθά κέηξα 

εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν.  

    Γηελεξγεί εηεζίσο (κε ζηνηρεία ηέινπο έηνπο ή εμακήλνπ) δνθηκέο 

πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress tests) κε ζελάξηα πξνζαξκνζκέλα 

ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή/θαη θαηφπηλ 

νδεγηψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα φιεο ηηο κνξθέο ησλ θηλδχλσλ θαη ηδίσο 

ηνπ πηζησηηθνχ, αγνξάο, επηηνθίσλ θαη ξεπζηφηεηαο, αλαιχεη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο, εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο) εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ή ηνπ εμακήλνπ.  

    πληάζζεη ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ επαξθή πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξέο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, 

ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο δηάξζξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα.   

    Πξνζδηνξίδεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε 

κεζνδνινγηψλ εθηίκεζήο ηνπο γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεηαη ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη εηζεγείηαη ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζήο 

ηνπο.  

 

 Ζ Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο  (ΜΚ) 

 

Καλνληζηηθή ζπκκφξθσζε είλαη ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο θαλφλεο 

δηθαίνπ γεληθά , δειαδή πξνο θάζε θαλνληζηηθή – λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Ζ έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο απνηειεί 

ζεκειηψδε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε 

ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ησλ Σξαπεδψλ , σο θίλδπλνο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο νξίδεηαη ‗‘ν θίλδπλνο επηβνιήο λνκηθψλ θπξψζεσλ , ρξεκαηηθψλ 

πξνζηίκσλ ή απψιεηαο ηεο θήκεο πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηεί έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, σο 

ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε λφκνπο, θαλνληζκνχο ή πξφηππα θαη 

θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ‘‘. 

(Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ, πεξηνδηθή έθδνζε ΄΄ΠΡΧΣΟΗ ΔΜΔΗ΄΄, ηεχρνο 16, 

Ηαλνπάξηνο 2010). 
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Καηά ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/2006 ην αληηθείκελν ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο 

πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ ηξαπεδηθή θαη επελδπηηθή λνκνζεζία, ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη δηαθάλεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηελ νξζή πξνζπκβαηηθή πιεξνθφξεζε, ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνηξνπή λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ απνηξνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

(Υξπζαλζήο, 2006). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Μνλάδσλ Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο πνηθίινπλ αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηε δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε. Γεληθά 

σζηφζν ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο (Υξπζαλζήο, 

2006) 

 Διεγθηηθό έξγν: Βαζηθή απνζηνιή ηεο κνλάδαο είλαη λα παξάζρεη λνκηθέο 

ζπκβνπιέο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

αιιά παξάιιεια αζθεί ειεγθηηθφ έξγν ζηηο ινηπέο δηεπζχλζεηο θαη ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο γηα λα δηαζθαιίζεη θαηά πφζν ηεξείηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  Ζ 

κνλάδα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαη γλσζηνπνηεί ζηε 

Γηνίθεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο 

• Ννκνζεηηθή ελεκέξσζε: ε κνλάδα ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε γηα ηη 

κεηαβνιέο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζε θξίζηκνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

• Γηάρπζε πιεξνθόξεζεο: ε κνλάδα ελεκεξψλεη ηηο ινηπέο δηεπζχλζεηο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη πξνο ην ζθνπφ 

απηφ ζπληάζζεη ελεκεξσηηθέο εγθπθιίνπο, εγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ θαη 

πξαθηηθψλ ελψ αζθεί θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ. 

• Πξόιεςε θηλδύλσλ παξαβίαζεο λνκηθώλ θαλόλσλ: ε κνλάδα αζθεί θαη 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπκκεηέρνληαο ζπκβνπιεπηηθά ζην ζρεδηαζκφ λέσλ 

πξντφλησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θηλήζεσλ (φπσο π.ρ. εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο 

θιπ) 

• Έγθαηξε θαη δηαξθήο ζπκκόξθσζε ζην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην: ε κνλάδα 

θξνληίδεη γηα ηε ζπκκφξθσζε θπξίσο ζε δεηήκαηα πξφιεςεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηαζηνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθπφλεζε 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξθνχο ζπκκφξθσζεο πξνο ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην 
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• πληνληζκόο έξγνπ ππεπζύλσλ θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο: ε κνλάδα έρεη 

ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ησλ ππεχζπλσλ θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ. 

 

Αξκνδηόηεηεο Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο  (ΜΚ), ζύκθσλα κε ηελ 

Πξάμε Γηνηθεηή 2577/2006 

χκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ-2577/2006 ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα πιεξνί 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο,
6
 ζπζηήλεηαη ππνρξεσηηθά Μνλάδα Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο. Δλαιιαθηηθά ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ 

λα αλαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο, κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (ή ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα, θαηά ηα αλσηέξσ πξφζσπα) ππφθεηηαη ζην έιεγρν ηεο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο.  

ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Μνλάδαο, φπσο αλαθέξεη ε παξαπάλσ Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,  πεξηιακβάλνληαη: 

    ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη ε εθπφλεζε ζρεηηθνχ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη έγθαηξα ε πιήξεο θαη 

δηαξθήο ζπκκφξθσζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη λα πθίζηαηαη αλά πάζα ζηηγκή πιήξεο εηθφλα γηα ην βαζκφ 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ.  

     ε παξνρή  ζρεηηθψλ νδεγηψλ -ζε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εθάζηνηε 

ηζρχνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ- γηα ηελ αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαζψο 

θαη απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ.  

                                                           
6
 αλ έρεη εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ή  δηαηεξεί ζπγαηξηθέο 

εηαηξίεο ή ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ  ή ην ζχλνιν ησλ εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 10 δηζ 
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    ε δηαζθάιηζε  ηεο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ησλ ππαιιήισλ γηα ηηο εμειίμεηο ζην 

ζρεηηθφ κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ξπζκηζηηθφ πιαίζην, κε ηε ζέζπηζε 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.   

    Ο ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ ππεπζχλσλ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο 

(compliance officers) ησλ θαηαζηεκάησλ εμσηεξηθνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ψζηε φιεο νη 

κνλάδεο λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

    Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη παξέρεη ζρεηηθή 

δηαβεβαίσζε πξνο ην Γ...  

    Ζ δηαζθάιηζε φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζπκκνξθψλεηαη κε ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.  

 

 

3.5 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Σφζν νη ζηξαηεγηθέο ηεο Σξάπεδαο φζν θαη ε ίδηα ε νξγάλσζή ηεο, εμαξηψληαη απφ ηελ 

ηερλνινγία. Σν επίπεδν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηερλνινγίαο θαζνξίδεη ηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε κηαο ηξάπεδαο (Γθφηζεο, 2009). 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο Σξάπεδεο είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπ πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηελ ηερλνινγία θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο απνηεινχλ: 

 ε εηζαγσγή ηεο κηθξνειεθηξνληθήο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεακαηηθή αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο θαη πεξηνξηζκνχ 

ηνπ φγθνπ ηνπο 

 ε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ (software) έηνηκν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θάζε 

ρξήζηε 

 ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (π.ρ.ςεθηαθή ηερλνινγία, νπηηθέο 

ίλεο θιπ) πνπ ζπληέιεζε ζηελ ηαρχηαηε θαη αμηφπηζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ 
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Οη λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο βνήζεζαλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ ππνζηήξημε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ. Δπηπιένλ, κεηψζεθαλ νη ρξφλνη εμππεξέηεζεο, απνδεζκεχζεθε ε 

γεσγξαθηθή αθφκε θαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε απφ ηελ ηξάπεδα, βειηηψζεθαλ 

νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε λέσλ 

απνδνηηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ηξαπεδψλ (Γθφηζεο, 2007). 

 

 

3.5.1 Γπλαηόηεηεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

 

Με ηνλ φξν Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ελλννχκε έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη  απηνκαηνπνηεκέλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηε ζπιινγή, εγγξαθή, αλάθηεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ 

(www.wikipedia.gr). Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθφ, πιηθφ 

θαη ηειεπηθνηλσληαθφ ζθέινο (Αξρνληάθεο Α., Παπαδηάο Γ. θαη Σζαληίιαο Π., 1994). 

Οη θπξηφηεξεο δπλαηφηεηεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είλαη νη αθφινπζεο 

(Γνπθίδεο, 2003): 

 Πξαγκαηνπνηνχλ πςειήο ηαρχηεηαο θαη κεγάιεο πνηφηεηαο αξηζκεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο 

 Παξέρνπλ γξήγνξε, νξζή θαη ρακεινχ θφζηνπο επηθνηλσλία κέζα θαη κεηαμχ 

ησλ νξγαληζκψλ 

 Απνζεθεχνπλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ εχθνια πξνζβάζηκν θαη 

ζρεηηθά κηθξφ ρψξν 

 Δπηηξέπνπλ γξήγνξε θαη θζελή πξφζβαζε ζε κεγάιν πιήζνο πιεξνθνξηψλ, 

παγθνζκίσο 

 Δπηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο θαη ζχληαμεο 

 Απηνκαηνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

 Απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο 

 Παξνπζηάδνπλ κε νξγαλσκέλν ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 

γλψζε  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.wikipedia.gr/
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 Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αζχξκαηα θαη έηζη λα ππνζηεξίδνπλ πξσηνπνξηαθέο 

εθαξκνγέο 

Δπίζεο, ηα κεραλνγξαθηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ απηφκαηεο δηαζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, νη 

νπνίεο (Γήκνπ, 2000): 

 απνηξέπνπλ ιάζε, 

 ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ εληνιψλ ηεο δηνίθεζεο, 

 επαιεζεχνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηά ηνπ αξρείνπ, 

 εθδίδνπλ παξαζηαηηθά, 

 ζπγθξίλνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ δηθαηνχρσλ, 

 εμεηάδνπλ ηελ χπαξμε δεζκεχζεσλ ή ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ, 

 εθηνθίδνπλ απηφκαηα νθεηιέο ή θαηαζέζεηο. 

 ειέγρνπλ ηε γλεζηφηεηα δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη 

 γεληθά ελεξγνχλ άκεζα πξάμεηο πνπ παιαηφηεξα απαηηνχζαλ ηελ απαζρφιεζε 

αξθεηψλ ππαιιήισλ θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. 

 

3.5.2 Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ 

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

(Κνπηνχπεο, 2009): 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ θύιισλ EXCEL ή εμεηδηθεπκέλσλ 

κεραλνγξαθηθψλ παθέησλ αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη αλάπηπμεο πιάλσλ ειέγρνπ 

ζε ζηαζεξνχο θαη θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζεσξείηαη ηδαληθή ιχζε 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη απνηχπσζε ηφζν ηνπ καθξνρξφληνπ, φζν θαη εηήζηνπ 

πιάλνπ εξγαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ WORD κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη θαηαγξαθή ησλ ειεγθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ νδεγηψλ, ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

θχιισλ εξγαζίαο, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπλ, ησλ 

πνξηζκάησλ, ησλ εθζέζεσλ, θ.ι.π. Οη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα εχθνισλ αιιαγψλ, εγγξαθήο ζε ζθιεξφ δίζθν, δηζθέηεο, CD, ή άιια 

κέζα, ελψ δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηελ δπλαηφηεηα 

ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο.   
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 Ζ αξρεηνζέηεζε εξγαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηεο ππεξεζίαο απνηειεί κηα αθφκε ζεκαληηθή ρξήζε 

γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ 

ηα νπνία κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη πνιχ γξήγνξα. 

 Πνιχ ρξήζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα 

ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηελ επηινγή 

ελφο αθξηβνχο θαη ζηαηηζηηθά πγηνχο δείγκαηνο (ρξεζηκνπνίεζε είηε ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο, είηε δεηγκαηνιεςίαο αλά δηαζηήκαηα, είηε άιισλ ηερληθψλ 

δεηγκαηνιεςίαο).  

 Με ηελ πιεζψξα ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, 

ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηάθνξεο πεγέο γλψζεηο  

 Βαζηθή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο απνηειεί 

ε  κεηαθφξησζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ ζθιεξφ δίζθν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξσλφκαζηε ζηελ 

αλάιπζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ειεγθηηθνχ ινγηζκηθνχ, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζηελ 

εηζαγσγή. 

 

 

3.5.3 Δπηπηώζεηο Υξήζεο Νέσλ Σερλνινγηώλ ηελ Διεγθηηθή 

Γηαδηθαζία 

 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειέγρνπ, νη ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο 

πξναλαθέζεθε, έλα κεγάιν αξηζκφ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο φπσο π.ρ. ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail), ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ 

θαη θχιισλ εξγαζίαο, ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ηνπηθψλ δηθηχσλ, παξάγνπλ 

απηνκαηνπνηεκέλα εθζέζεηο ειέγρνπ θαη άιιεο αλαθνξέο, απηνκαηνπνηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο επαλειέγρσλ (follow up) θ.ι.π. Οη ζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο εθηελψο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα.  

Οξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη (Κνπηνχπεο, 2009): 
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 Δλίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο νκαδηθήο εξγαζίαο ηφζν ηαπηφρξνλα (π.ρ. 2 ή 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε), φζν θαη κεηαγελέζηεξα ηεο ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο (π.ρ. 1 πξντζηάκελνο λα επηζθνπεί ηελ εξγαζία ησλ ειεγθηψλ ηνπ) 

 Γπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ησλ ζρεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο 

θαη ηνπ θαθέινπ εξγαζηψλ απφ απφζηαζε (Remote review) 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα απφ απφζηαζε 

 Γπλαηφηεηα επθνιφηεξεο ζχλδεζεο ησλ επξεκάησλ ειέγρνπ κε θαιέο πξαθηηθέο, 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη θηλδχλνπο (δηακέζνπ ζρεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ) 

 Γπλαηφηεηα επθνιφηεξεο κειέηεο θαη αλάιπζεο αληίζηνηρσλ παιαηψλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ θαη επηηπγράλεηαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ ήδε θαηαγεγξακκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο (search) βάζεη νπνηαζδήπνηε ιέμεο-θιεηδί (Keyword) κε 

ζθνπφ ηελ γξήγνξε αλεχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν 

 Ζ απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηεο γλψζεο δηεπθνιχλεη ην απνηειεζκαηηθφηεξν 

«follow up» ησλ εθθξεκνηήησλ δηα κέζνπ ηεο δπλαηφηεηαο ππελζχκηζεο  

 Απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Ζ απαζρφιεζε κφλν ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ γηα 

ηα ππφινηπα ζηειέρε 

 Δμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη ε απαξαίηεηε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο εληφο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε κηα ζεηξά πξαθηηθψλ ζεκάησλ , φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ειεγθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ νδεγηψλ, ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ ιεπηνκεξψλ πξνγξακκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ ηππνπνίεζε ησλ εληχπσλ θαη ησλ θχιισλ εξγαζίαο 

 ηελ εμαθξίβσζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ δηαγξακκάησλ ξνήο 

 ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο θαηαλφεζεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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 ηελ δνθηκή πξνο εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο - πιεξφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ 

 ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πξνο επαιήζεπζε ησλ δηαθφξσλ δνθηκψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη πξνο εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ 

 ηελ ππνβνιή πνξηζκάησλ θαη εθζέζεσλ ζπκπεξαζκάησλ πξνο ηελ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο (π.ρ. ειεγρφκελνπο) 

 

 

3.5.4 Ζ Υξήζε Οινθιεξσκέλσλ Δθαξκνγώλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ην 

Σξαπεδηθό ύζηεκα 

 

 

Οη ηξάπεδεο, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε πιεζψξα 

ξπζκηζηηθψλ νδεγηψλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπο. 

Γηεζλή πξφηππα πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ινγηζκηθφ απνηεινχλ νη νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ θαηεπζχλνπλ ηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηδξπκάησλ, φπσο θπζηθά νη νδεγίεο θνξέσλ πνπ ειέγρνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε 

εζληθφ επίπεδν. Οη ιχζεηο ινγηζκηθνχ πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο επηηαγέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

ξπζκίζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ, 

γεγνλφο πνπ νη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ αλαπηχζζνληαο εθαξκνγέο πνπ εγγπψληαη ηελ απξφζθνπηε ξνή 

δεδνκέλσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ απνξξνθνχλ πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ επελδπφκελνπ 

θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη  απνηεινχλ θξίζηκα ζηξαηεγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Οη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο δηεπζχλζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νινθιεξσκέλεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη (Κνπηνχπεο, 

2009): 

 Ζ επηζπκία γηα ηαρχηεξνπο, απνηειεζκαηηθφηεξνπο, αξηηφηεξνπο θαη πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη αμηνινγήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 
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 Ζ δπλαηφηεηα γηα θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ έξγνπ 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ ζε εληαίν κεραλνγξαθηθφ θείκελν ρσξίο ηελ ρξήζε ραξηηνχ 

θαη κε δπλαηφηεηεο απηφκαησλ παξαπνκπψλ ζε ζρεηηθά επξήκαηα ειέγρνπ 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο επηζθφπεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο ηεξαξρηθά 

πξντζηάκελνπο ειεγθηέο θαη ε δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο κεραλνγξαθηθήο 

παξαθνινχζεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

δηελεξγνχληαη ηα δηάθνξα ειεγθηηθά έξγα 

 Ζ ρξήζε κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαζθαιίδεη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ θαλφλσλ δηεθπεξαίσζεο ησλ έξγσλ 

ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ησλ δηεπζχλζεσλ ή 

ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά 

εγρεηξίδηα (Internal Audit Manuals) 

 Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εθηχπσζεο αλαθνξψλ 

επξεκάησλ ειέγρνπ, θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ απφ ηηο κεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηνλ ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, 

θαζψο επίζεο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηελ νκνηνκνξθία ζηελ παξνπζίαζε. 

Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηδηθά γηα ηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλσλ κε ηελ ζρεηηθή 

παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα παξάγεηαη απηνκαηνπνηεκέλα πιεζψξα αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ ηφζν γηα ζθνπνχο 

ελεκέξσζεο, φζν θαη γηα ζθνπνχο ηεθκεξίσζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

 Γηεπθνιχλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

δηεπζχλζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε αληίζηνηρα έξγα 

βάζεη ηεο ζρεηηθήο ηνπο εκπεηξίαο, γλψζεσλ θαη άιισλ εηδηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

γλσξηζκάησλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ εθάζηνηε έιεγρν (π.ρ. έιεγρν ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο) 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο αλάισζεο ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ 

εξγαζίαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ε ρξήζε απνινγηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην πιάλν ειέγρνπ βάζεη ηεο πξνγελέζηεξεο 

εκπεηξίαο. Σν δε πιάλν ειέγρνπ κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη βάζεη 

ηεο ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο ρξήζεο ειεγθηηθψλ βεκάησλ, 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη ε απηνκαηνπνηεκέλε ζχλδεζε κε ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο 

θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο 
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 Πνιχ ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο (Knowledge Management), θαζψο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο παιαηψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, παιαηψλ επξεκάησλ 

θαη αλαθνξψλ, θαζψο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο ψζηε λα αμηνπνηνχλ θαηάιιεια ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία θαη λα 

κεηψλνπλ ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο 

 Σα εηήζηα θαη καθξνρξφληα πιάλα ειέγρνπ θαηαξηίδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη 

ειεθηξνληθά κε ζρεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

εηαηξεία θαη ελδερφκελεο αιιαγέο ή απνθιίζεηο αηηηνινγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 Γηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ θαθέισλ ειεγθηηθνχ έξγνπ (Audit Files), 

θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ θχιισλ εξγαζίαο (Working Papers), 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη νκνηνκνξθία ζηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη λα κελ 

είλαη εθηθηέο απνθιίζεηο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ έξγσλ απφ δηάθνξεο ζθνπηέο φπσο γηα 

παξάδεηγκα απνηειεί ν έιεγρνο βάζεη ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, έιεγρνο βάζεη 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, έιεγρνο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ, έιεγρνο βάζεη 

θαιψλ πξαθηηθψλ, θ.ι.π. 

 Βειηηψλεη ηελ εηθφλα ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο ηνπο ‗πειάηεο‘ ηνπ, 

δειαδή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ηνπο ειεγρφκελνπο θαη 

ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ εηαηξεία (stakeholders) 

 

 

3.5.5 ΔΔ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ  Καη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

 

Σα ΔΔ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη θαη‘επέθηαζε νη ιεηηνπξγίεο Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο, Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, απνηεινχλ 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Ζ 

δηελέξγεηα ζπλερψλ ειέγρσλ, ε παξαθνινχζεζε  ηεο πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 

πάζεο θχζεο δηαδηθαζηψλ, ε αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ παξαγσγήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο  θαζψο θαη ησλ ινγηζηηθψλ 
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ζπζηεκάησλ, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γηνίθεζε, ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ αλάιεςεο 

θηλδχλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, δελ ζα 

ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ 2577/2006,  

‗‘ε ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηνρεχεη, αθελφο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αθεηέξνπ 

ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ θξίζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ε απμεκέλε αλάγθε ρξήζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηπρφλ αλάζεζε θξίζηκσλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ζε ηξίηνπο, εληζρχεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ κε 

ζεκαληηθφηεξε απηή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ‘‘. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε είλαη 

θαλεξφ φηη ε ρξήζε πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο δελ δηεπθνιχλεη κφλν ηηο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο αιιά 

εηζάγεη λένπο θηλδχλνπο.  

Γηα λα αληαπνθξηζεί ε Δπηζεψξεζε ζην έξγν ηεο, πξέπεη λα εθαξκφδεη κνξθέο 

ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, εκπινπηηζκέλεο κε φια ηα λέα ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί επαιήζεπζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ (Γήκνπ, 2000).  
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ΜΔΡΟ Γ’: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

πσο ήδε αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηφρνο καο είλαη 

ε εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη εηδηθφηεξα ε αλάιπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ (πιαηθφξκεο GRC). 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

ζεσξεηηθή έξεπλα κε ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ πξψηε 

πεγή ηεο έξεπλαο καο ήηαλ ν εληνπηζκφο θαη ε κειέηε ηεο ζρεηηθήο κε ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν, ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ηελ Γηαρείξηζε 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ θαη ηελ Καλνληζηηθή πκκφξθσζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. 

Καηφπηλ, κειεηήζεθαλ ινηπέο πεγέο, φπσο ζρεηηθά άξζξα ζε επαγγεικαηηθά θαη 

αθαδεκατθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο θαη 

κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, εθδφζεηο ησλ δηαθφξσλ ζσκάησλ θαη εηαηξηψλ Οξθσηψλ - 

Διεγθηψλ ζηνλ θφζκν, εθδφζεηο εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, πιηθφ απφ ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο θ.ι.π. Γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο EBSCO, IEEΔ, Springer Link, Emerald, Google θαη ν θαηάινγνο ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Κξίζεθε θαηαιιειφηεξε ε δηεξεχλεζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

ησλ ηξαπεδψλ, αληί ηεο ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη  : 

Α) ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ζπκκφξθσζεο (GRC) απνηειεί ηερλνινγία 

αηρκήο, ε νπνία δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αθφκε εθηεηακέλε ρξήζε απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

Β) νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πξννξίδνληαη γηα 

απνθιεηζηηθά εζσηεξηθή ρξήζε ησλ ηξαπεδψλ, ζπλεπψο δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε ζπιινγή 

επαξθψλ θαη αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ  

Γ) ε απνθάιπςε αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα πηζαλφλ λα κείσλε ηελ 

αμία ησλ επελδχζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε απηά, εάλ πεξηέξρνληαλ ζε γλψζε 

αληαγσληζηψλ ηνπο,  θαη ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. 
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Απφ ηε κειέηε ησλ αληιεζέλησλ ζηνηρείσλ, πξνέθπςε φηη νη έλλνηεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο 

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο είλαη ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη εθηεηακέλεο 

έξεπλεο θαη απνηεινχλ αραλή πεδία έξεπλαο, γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαιπζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Χζηφζν αλ θαη σο κεκνλσκέλεο 

έλλνηεο ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Governance), ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Risk) θαη ε 

ζπκκφξθσζε (Compliance)  έρνπλ αλαιπζεί επαξθψο,  ε ζεψξεζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

ελλνηψλ σο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δελ έρεη αλαιπζεί επαξθψο απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία γηα ηνλ 

ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα 

εζηηάδνπκε ζε άξζξα θαη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

ελλνηψλ σο εληαίν ζχζηεκα. Δπίζεο επηθεληξσλφκαζηε ζε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ινγηζκηθφ πνπ ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο (ην ιεγφκελν ινγηζκηθφ GRC) 

θαη βνεζά ζηελ ελνπνίεζή ηνπο. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΣΔ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ EGRC ηεο εηαηξείαο Paisley-Thomson, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε ζχγρξνλε πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ. Ζ 

πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο ζπκβνιήο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν 

φρη κφλν παξέρεη απηνκαηνπνίεζε ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά ελνπνηεί 

ηηο αιιεινζρεηηδφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο.  
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ΜΔΡΟ Γ’: ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΟΤ GRC 

 

 

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αλαδείμεη ηελ αβεβαηφηεηα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε λέσλ, απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ επνπηείαο (φπσο ε SOX θαη ε 

Βαζηιεία). Δπαθφινπζν απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ είλαη ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα  

ηξηψλ αξρψλ: ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζθαλδάισλ ηεο Enron, ηεο Worldcom θαη 

ηεο Lehman Brothers ήηαλ ε έιιεηςε ή απνηπρία ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, κε απνηέιεζκα είηε ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είηε ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ο απμεκέλνο αξηζκφο λφκσλ, ξπζκίζεσλ θαη νδεγηψλ, νη θίλδπλνη ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεληαη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, έρνπλ νδεγήζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ 

παηρλίδη, λα επαλεμεηάζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζεσξνχζαλ ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε σο 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ήκεξα νη νξγαληζκνί ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη ηξείο 

άμνλεο (Γηαθπβέξλεζε-Κίλδπλνη-πκκφξθσζε) πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έλλνηεο 

πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ζ ηερλνινγία είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζηε ζχγθιηζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηαθπβέξλεζεο, ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε ζχγθιηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο,  αλαθέξεηαη  κε ηε 

ζπληνκνγξαθία ‗‘GRC‘‘, ε νπνία πξνέξρεηαη  απφ ηα αθξσλχκηα ησλ ιέμεσλ 

governance, risk θαη compliance. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο φξνο 

(GRC), δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνηνο αληίζηνηρνο ειιεληθφο πνπ λα 

πεξηγξάθεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (ξίζθνπ) θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην Καλνληζηηθφ πιαίζην, ζπλνιηθά. O φξνο απηφο έρεη επηθξαηήζεη 

ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.  
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4.1 Δλλνηνινγηθόο Πξνζδηνξηζκόο GRC  

 

 

Χο κεκνλσκέλεο έλλνηεο ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Governance) , ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ (Risk) θαη ε ζπκκφξθσζε (Compliance)  έρνπλ αλαιπζεί επαξθψο. Απηφ πνπ 

δελ έρεη  κειεηεζεί σζηφζν επαξθψο είλαη ε ζεψξεζε ησλ ηξηψλ απηψλ ελλνηψλ σο 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (Racz et al, 2010).  

Ο φξνο GRC (Governance, Risk and Compliance) έρεη επηθξαηήζεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, αλαθεξφκελνο ζηηο ηξείο ζρεηηθέο έλλνηεο ηεο Γηαθπβέξλεζεο, ησλ Κηλδχλσλ 

θαη ηεο πκκφξθσζεο  πνπ ζπλδπάδνληαη ζε κηα νληφηεηα,  δηαηεξψληαο φκσο ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Τθίζηαληαη μερσξηζηνί λφκνη, δηαθνξεηηθά φξγαλα θαη 

νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ αθνξνχλ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο (Ρανπλάο, 2010). 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ελλνηψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο σο εληαίν ζχλνιν απνηειεί πιένλ 

απαίηεζε ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. H εληαία δηαρείξηζε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

(GRC), είλαη έλαο αλαδπφκελνο ηνκέαο έξεπλαο ν νπνίνο απνηειεί πεδίν ελδηαθέξνληνο 

γηα πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, ε λνκηθή επηζηήκε, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θιπ. (Sadiq and Governatori, 

2010). Χζηφζν, ε απνπζία επηζηεκνληθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

παξαπάλσ ελλνηψλ έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε πνιιψλ, δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ (Racz 

et al 2010, Vicente et al 2011). Σν ηξίπηπρν GRC ζα καο απαζρνιήζεη ζην άκεζν 

κέιινλ. Λέγεηαη φηη ν αληίθηππνο ηεο έλλνηαο GRC ζα είλαη αληίζηνηρεο ζεκαζίαο κε 

ηελ εηζαγσγή ησλ ERP πξνγξακκάησλ (Vicente and Da Silva, 2011).  

Παξαδνζηαθά ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ξίζθνπ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηέο 

έλλνηεο. Απηή ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε σζηφζν επηδξά αξλεηηθά ζηε δηαθάλεηα θαη 

ηε ιήςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Αληίζεηα ε αληηκεηψπηζε ησλ ηξηψλ 

ζεκειησδψλ ελλνηψλ σο ζχλνιν βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ θαη 

πξνζηαηεχεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ θηλδχλνπο εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ (Vicente et 

al, 2011). 

Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη ζεσξνχληαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε GRC. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξoπλ νη Vicente et al. (2011), νη 

εζσηεξηθνί έιεγρνη είλαη ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε 
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δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. Ζ αλάπηπμε θαη ε 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ελαξκνληζκέλσλ κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ. 

ηαλ νη πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο αληηκεησπίδνληαη σο εληαίν ζχζηεκα, 

πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε θαη πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Racz et 

al, 2010a). 

Ο φξνο ‗‘GRC‘‘  δελ έρεη απνζαθεληζηεί , θαη απηφ νθείιεηαη κεξηθψο θαη ζην 

γεγνλφο φηη ην ζέκα δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε βάζνο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Οη 

νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ θαη 

απφ ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο, κε απνηέιεζκα νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί λα 

αληαπνθξίλνληαη θπξίσο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο απηψλ πνπ ηνπο δηαηππψλνπλ.  

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο GRC ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

έγηλε κφιηο ην 2010 απφ ηνπο Racz, Weippl θαη Seufert. ηφρνο ηεο έξεπλαο ησλ Racz et 

al. (2010b)  ήηαλ λα ξίμνπλ θσο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ, ζηνλ φξν GRC θαη 

λα ζπλνςίζνπλ ην λφεκά ηνπ ζε κηα θξάζε ψζηε λα απνηειεί ηε βάζε γηα κειινληηθέο 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ λα 

αλαιχνπλ ηνλ φξν GRC σο εληαίν ζχλνιν (φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο νη θχξηεο 

αλαθνξέο γηα ηελ εληαία δηαρείξηζε GRC πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ, 

αλαιπηέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ελψ ην ζέκα πνπ επηθξαηεί ζηηο εθδφζεηο θαη ηα 

δηάθνξα δεκνζηεχκαηα είλαη ε ηερλνινγία ινγηζκηθνχ). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νξηζκψλ 

πνπ κειέηεζαλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν φξνο GRC είλαη έλα νινθιεξσκέλν  

ζρέδην δηνίθεζεο (management concept) , ε ηερλνινγία είλαη παξάγνληαο –θιεηδί αιιά 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ φξνπ θαη ε 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, βειηηψλεη ηελ απφδνζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηαηχπσζαλ ηνλ αθφινπζν νξηζκφ
7
 ΄΄GRC είλαη κία 

νινθιεξσκέλε, νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

θηλδύλσλ θαη ζπκκόξθσζεο πνπ εμαζθαιίδεη όηη νιόθιεξνο ν νξγαληζκόο δξα 

εζηθά θαη ζύκθσλα κε ην απνδεθηό επίπεδν αλάιεςεο θηλδύλσλ, ηηο εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο θαλνληζκνύο, δηα κέζνπ ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ 

                                                           
7
 ν νξηζκφο φπσο δηαηππψζεθε έρεη σο εμήο : GRC is an integrated, holistic approach to organization-

wide governance, risk and compliance ensuring that an organization acts ethically correct and in 

accordance with its risk appetite, internal policies and external regulations through the alignment of 

strategy, processes, technology and people, thereby improving efficiency and effectiveness. 
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ζηξαηεγηθώλ, ησλ δηαδηθαζηώλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ αλζξώπσλ, βειηηώλνληαο 

έηζη  ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο΄΄. 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, δηαηππψζεθε ην αθφινπζν πιαίζην αλαθνξάο 

ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο GRC απφ ηνπο Racz et al.(2010) . 

 

 

 

ρήκα 4.1: Πιαίζην αλαθνξάο εληαίαο δηαρείξηζεο GRC 

πεγή: Racz et al.2010 (κε αλάινγε πξνζαξκνγή) 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο, ε εηαιπική διακςβέπνηζη, ε κανονιζηική ζςμμόπθωζη 

θαη ε διασείπιζη κινδύνων απνηεινχλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο, ηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο 

GRC. Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο άμνλεο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ζηπαηηγική, διαδικαζίερ, άνθπωποι θαη ηεσνολογία. Σν όπιο ηος 

μέγιζηος αποδεκηού επιπέδος κινδύνος, οι εζωηεπικέρ πολιηικέρ θαη οι εξωηεπικοί 

κανονιζμοί απνηεινχλ ηνπο θαλόλεο ηεο έλλνηαο GRC. Οη θεληξηθνί άμνλεο, ηα 

ζπζηαηηθά ηνπο θαη νη θαλφλεο ελψλνληαη κε έλα ολοκληπωμένο, ολιζηικό ηπόπο πος 

επεκηείνεηαι ζε όλο ηον οπγανιζμό (ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο), θαη 

επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Με ηελ εθαξκνγή 

ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο νη νξγαληζκνί επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνύο 

GRC πνπ είλαη: ε ηθικά οπθή ζςμπεπιθοπά θαη ε βεληιωμένη αποδοηικόηηηα και 

αποηελεζμαηικόηηηα. 

Γηαρείξηζε 

Κηλδύλσλ 

πκκόξθσζε 

κε ηνπο 

θαλνληζκνύο 

ζηξαηεγηθή 

δηαδηθαζίες άλζξσπνη 

ηερλνινγία 

Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε 

Λεηηνπξγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη 

απφ GRC 

Δζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο 

Οινθιεξσκέλν, 

νιηζηηθφ, εθηείλεηαη 

ζε νινθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ 

Δμσηεξηθνί 

θαλνληζκνί 

Δπίπεδν 

έθζεζεο ζηνλ 

θίλδπλν 

Ζζηθά νξζή 

ζπκπεξηθνξά 

 

Βειηησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

Απμεκέλε 

απνδνηηθφηεηα 
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πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξoπλ νη Vicente et al. (2011), ‗‘νη εζσηεξηθνί 

έιεγρνη είλαη ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην‘‘ ελψ φπσο πξνζζέηνπλ φηη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο εγγπψληαη ηελ πγεία ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 

 

 

4.2 Γηεζλείο Σάζεηο Αλαθνξηθά Με Σελ Δληαία Οληόηεηα GRC 

 

 

ε δηεζλή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Economist Intelligence Unit (EIU) γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο KPMG ζε 542 ζηειέρε απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, αλαθνξηθά κε ηα 

ζέκαηα GRC,  εληνπίζηεθαλ νη αθφινπζεο ηάζεηο (Ρανπλάο, 2010): 

 Απμεκέλε επηζπκία γηα ζύγθιηζε GRC: ην 64% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ 

φηη ε ζχγθιηζε ησλ νληνηήησλ GRC απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπο 

 Αηειήο ελνπνίεζε GRC: ε πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ βξίζθεηαη ζε πξψηκν 

ζηάδην επίηεπμεο ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο GRC , ζην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

 Δκπόδηα ζηε ζύγθιηζε GRC: ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

εκπφδην γηα ηελ επηηπρή ζχγθιηζε. Ζ αληίδξαζε ζηελ αιιαγή ζεσξείηαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

 Απμεκέλα θόζηε GRC: νη θιάδνη πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απζηεξά ξπζκηδφκελν 

πεξηβάιινλ, φπσο ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θιάδνο, εκθαλίδεη ηα πςειφηεξα 

θφζηε 

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ εληαία νληφηεηα GRC ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 Ζ εκθάληζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε απάληεζε 

ζηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα ησλ κεγάισλ παγθφζκησλ νξγαληζκψλ 

 Σα εηαηξηθά ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε πξφζθαηε θαηάξξεπζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα νδήγεζαλ ζηελ παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ , ελεξγνπνηψληαο λένπο λφκνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ απζηεξνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Οη εηαηξείεο ζηελ 
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πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, νδεγήζεθαλ ζπρλά ζε 

δαηδαιψδεηο δνκέο, πνιηηηθέο, επηηξνπέο θαη αλαθνξέο. 

χκθσλα κε κειέηε ηεο εηαηξίαο ζπκβνχισλ Kahn (2008), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πάλσ απφ 400 νξγαληζκνχο ην θζηλφπσξν ηνπ 2008, ην πιαίζην 

ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο  GRC  δελ απνηειεί αθφκε έλα αθξσλχκην, αιιά ζα απνηειέζεη 

φξν ν νπνίνο ζα θαζηεξσζεί ζηελ ειεγθηηθή επηζηήκε. Οη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 75% 

απάληεζαλ φηη ε εληαία δηαρείξηζε GRC είλαη ρξήζηκε θαζψο απνηειεί νινθιεξσκέλν 

ζρέδην ζπλεξγαζίαο,  πνπ ζπλδέεη αλζξψπνπο, δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγία. ηελ ίδηα 

κειέηε αλαθέξεηαη φηη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ηεο έλλνηαο ‗‘GRC‘‘ είλαη 

ε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο θαη ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην λνκηθφ πιαίζην, 

ελψ ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ εληαίαο δηαρείξηζεο GRC απνηειεί πξoηεξαηφηεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, θαζψο ην 61% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε 

φηη έρεη ζρεδηάζεη ή ζρεδηάδεη λέεο πνιηηηθέο GRC. Αμίδεη λα ζεκεησζεί σζηφζν, φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

εξσηήζεθαλ, δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα GRC, θαζψο κφιηο ην 9% 

αληηιακβάλεηαη ηηο έλλνηεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο GRC θαη γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

επελδχζεσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλσλ, νη ππεχζπλνη 

ζπκκφξθσζεο θαη νη επηθεθαιήο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, πξέπεη λα αξρίζνπλ 

λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά. Ζ πξνζπάζεηα απηή είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ελνπνίεζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ GRC. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

5.1 Παξάγνληεο Πνπ Οδήγεζαλ ηε Υξήζε Δμεηδηθεπκέλνπ  

Λνγηζκηθνύ Από Σνπο Δζσηεξηθνύο Διεγθηέο 

 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ηερλνινγία είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε  

ζχγθιηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηαθπβέξλεζεο, ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο νη Bierstaker, Burnaby θαη Thibodeau (2001),  είραλ 

επηζεκάλεη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε πνπ ζα είρε ε ηερλνινγία ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ζην άκεζν κέιινλ.  

Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζην εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο καο, θξίλεηαη ζθφπηκε κηα ζχληνκε θαηαγξαθή ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ ειεγθηηθή, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ειεγθηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 

 Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο 

 

Ζ ηερλνινγία, αδηακθηζβήηεηα, βνήζεζε ηηο Tξάπεδεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπο πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Αξρηθά ε ρξήζε ηεο πεξηνξηδφηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ππνζηήξημε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ζηε ζπλέρεηα σζηφζν 

ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αιιαγή βαζηθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, κε απνηέιεζκα 

ζήκεξα  λα έρεη  αιιάμεη ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη επθαηξίεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε ηερλνινγία επηδξνχλ απεπζείαο ζηελ νξγάλσζε ησλ ηξαπεδψλ, ελψ φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Lamberti et al. (2009), ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα αλαπηχζζεηαη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο. 

χκθσλα κε ηνλ Kastner (1999), ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί 

λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο Σξάπεδεο, θαζψο ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο, ε απζηεξνπνίεζε 

ησλ θαλνληζκψλ θαη νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία δεκηνπξγνχλ λέεο 

ζπλζήθεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζθεληθφ. Σα δεδνκέλα ηα νπνία θαινχληαη λα εμεηάζνπλ 

νη ειεγθηέο είλαη δαηδαιψδε θαη ε ηερλνινγία είλαη ε κφλε ιχζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιεη φρη κφλν ζηελ 
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εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, 

θαζψο πιένλ ειέγρνληαη φινη νη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο (Bierstaker, 

Burnaby,  and Thibodeau, 2001) .  

Οη Ζ/Τ θαη ηα δίθηπα παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. ηελ έξεπλα ησλ Moorthy et al. (2011) 

αλαθέξεηαη φηη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη ην 

ινγηζκηθφ βειηηψλεη ηα δεδνκέλα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη απνθάζεηο, εληζρχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ, κεηψλεη ην ρξφλν πνπ αλαιψλεηαη ζε απιέο, 

θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη απμάλεη ην ρξφλν γηα πην παξαγσγηθέο θαη δεκηνπξγηθέο 

εξγαζίεο. Δπηπιένλ βνεζά ζηελ χπαξμε δηαθάλεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη κεηψλεη ηηο 

απάηεο. 

 

 H ζηξνθή ζην ζπλερή έιεγρν (continuous auditing) θαη ζηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ βάζεη αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ  

Σν παξαδνζηαθφ ειεγθηηθφ πξφηππν είλαη πιένλ μεπεξαζκέλν ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία.  Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη νη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο ζεσξνχλ φηη ν 

ζπλερήο έιεγρνο είλαη ην δηάδνρν ζρήκα ζηελ ειεγθηηθή. Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ, ν δηαξθήο έιεγρνο εληζρχεηαη θαη ηαπηφρξνλα ε ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή (Chan and Vasarhelyi, 2011). 

Δπηπιένλ, ην επίθεληξν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη αιιάμεη ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. πσο ήδε αλαθέξζεθε ζε άιιν ζεκεί νηεο εξγαζίαο καο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηα πξνγξάκκαηα ησλ Μνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ βαζίδνληαη κφλν ζην 

ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε επηζεψξεζε (cycle based audit) αιιά 

θπξίσο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ Μνλάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (risk 

based audit). Δλψ ηα πξνεγνχκελα έηε νη έιεγρνη εζηίαδαλ ζηηο δηαδηθαζίεο, πιένλ 

θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ θίλδπλν (Castanheira, Rodrigues and Craig, 2009). Ο θίλδπλνο 

απνηειεί ηελ πεγή ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. ζν 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν, ηφζν κεγαιχηεξε ε θεξδνθνξία ηνπο. Απφ ηελ 

παξαπάλσ δηαηχπσζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ηξάπεδεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκνχλ επαξθψο ηνπο πάζεο θχζεσο θηλδχλνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ θεξδνθνξία ηνπο (Ying, 2011).  Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ αμία πξνο ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη ιφγσ ηνπ 

δηαξθψο εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

αλαιακβάλνπλ ζπλερψο απμαλφκελνπο θηλδχλνπο, πξνζδνθψληαο πςειφηεξεο 
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απνδφζεηο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηεο ε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο 

ζπληάζζεη πξφγξακκα ειέγρσλ , ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη αλαζεσξείηαη κε θξηηήξην 

ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ κνλάδσλ ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ 

(Πάζραο, 2004). 

Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αληηιεπηή 

ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο, 

κεηαμχ άιισλ, αμηνινγνχλ αθφκε θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ησλ εηαηξεηψλ (Bamberger, 2010).  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Castanheira et al.(2009), ην 94% ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα πηνζεηνχλ κεζφδνπο ειέγρνπ 

πνπ δηελεξγνχληαη κε βάζε ηνλ θίλδπλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ κεηά απφ αλάιπζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

απεζηάιεζαλ ην 2006 ζε 96 Γ/ληέο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Πνξηνγαιίαο, θαη απνηειεί ηελ πξψηε κειέηε πνπ εθδφζεθε 

κε ζέκα ηελ δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κε βάζε ηνλ θίλδπλν ζηελ Πνξηνγαιία. 

ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξεηαη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε βάζε ηνλ θίλδπλν βνεζά ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο επεηδή ελζσκαηψλνπλ ηηο αξρέο 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk management) ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηνζέηεζε ειέγρσλ κε βάζε ηνλ θίλδπλν ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ιφγσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη ζε 

απηά θαη ηνπ ζπκθψλνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο, είλαη πην θξίζηκε ε 

δηελέξγεηα ηέηνησλ ειέγρσλ.  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ κε βάζε ηνλ θίλδπλν. χκθσλα κε ηελ έξεπλα 

΄΄banking banana skins‘‘ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Centre for the study of 

financial innovation (CSFI) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ  Price Waterhouse Coopers ην 2009 

ζε 49 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, γηα ηελ ηεξαξρία ησλ θηλδχλσλ ζην 

παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξνέθπςε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο παγθνζκίσο ζηηο κέξεο καο, είλαη ε απμεκέλε πνιηηηθή 

παξέκβαζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα γηα ην έηνο 2008 ν 

πνιηηηθφο  θίλδπλνο, δειαδή ν θίλδπλνο  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηηο εξγαζίεο ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ , δελ είρε αλαθεξζεί σο θίλδπλνο κε ηνλ νπνίν 
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έξρνληαη αληηκέησπεο νη ηξάπεδεο. ηελ έξεπλα γηα ην έηνο 2008 ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο θαηείρε ηελ 1
ε
 ζέζε  (γηα ην 2009 αμηνινγήζεθε σο ν 5

νο
 ζεκαληηθφηεξνο 

θίλδπλνο). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη νη δέθα ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη 

πνπ αληηκεησπίδεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ην 2009 θαη γηα ην 2008, ζχκθσλα κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα κειέηε.  

Πίλαθαο 5. 1: Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σξάπεδεο 

εηξά 

θαηάηαμεο 

Έηνο  2009 Έηνο 2008 

1 Πνιηηηθφο θίλδπλνο  Ρεπζηφηεηα 

2 Πηζησηηθφο θίλδπλνο  Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

3 Τπεξβνιηθή επφπηεπζε  Πηζησηηθά αλνίγκαηα 

4 Μαθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο  Παξάγσγα 

5 Ρεπζηφηεηα  Μαθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο 

6 Γηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

7 Παξάγσγα  Υξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

8 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ  Τπεξβνιηθή επφπηεπζε 

9 Πηζησηηθά αλνίγκαηα  Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 

10 Υξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο  Δπηηφθηα 

Πεγή: CSFI  

 

Έλα  αθφκε ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ κειέηεο αθνξά ζην είδνο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ηελ ηειεπηαία 15εηία. Σε δεθαεηία ηνπ ‘90 

επηθξαηνχζαλ θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα, θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν. Σν 

2000 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα παξάγσγα θαη ηα 

hedge funds. Σν 2008, έηνο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρνπλ ν 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο.  
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ηελ  έβδνκε έθδνζε ηεο Παγθφζκηαο Έξεπλαο ηεο Deloitte ζρεηηθά κε ηε 

Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ, ε νπνία πινπνηήζεθε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2010, 

αμηνινγνχληαη ηα επίπεδα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην λέν πεξηβάιινλ, φπσο έρεη 

πξνθχςεη κεηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε.  Ο θιάδνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ βίσζε κηα ηδηαηηέξσο αζηαζή πεξίνδν, κε απνηέιεζκα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επαλεμεηάδνπλ ηηο κεζφδνπο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ν πξσηφγλσξα έληνλνο ξπζκφο αιιαγψλ ησλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λένπ Πιαηζίνπ γηα ηελ 

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Basel III) θαη ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ ζε δηάθνξα θξάηε, 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ θιάδν θαη δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην γηα ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.   

ε έξεπλα ησλ Abdullah et al. (2010), κεηά απφ επαθέο κε εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε κνλάδσλ Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, αλαθέξεηαη φηη νη ηξάπεδεο είλαη ν 

θιάδνο κε ην πην απζηεξφ επνπηηθφ πιαίζην θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο  είλαη νη εμήο: 

Α) έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπκκφξθσζεο ζηνπο νξγαληζκνχο 

Β) πςειφ θφζηνο ζπκκφξθσζεο 

Γ) κε απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ 

Γ) ρακειή εθηίκεζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο φηη πξνζζέηεη 

αμία ζηελ επηρείξεζε 

Δ) ζπρλέο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

η) έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ πξαθηηθψλ ζπκκφξθσζεο 

Ε) ρακειφο βαζκφο ππνζηήξημεο απφ ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κε βάζε ηνλ θίλδπλν ήηαλ έλα άγλσζην αληηθείκελν γηα 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κέρξη πξφζθαηα. Μφλν ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ακεξηθάληθσλ θαη αγγιηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα γλψξηδαλ ην 

ειεγθηηθφ κνληέιν κε βάζε ηνλ θίλδπλν. Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ  ειεγθηηθνχ θχθινπ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ειέγρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα 

θαη ππεξεζίεο ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα . Χζηφζν πιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν παξά ζηε ζπκκφξθσζε (Koutoupis and Tsamis, 2009). 
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5.2 Ζ Υξήζε Δμεηδηθεπκέλνπ Λνγηζκηθνύ Από Σνπο Δζσηεξηθνύο 

Διεγθηέο Σσλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ 

 

 

Απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εζσηεξηθνί  ειεγθηέο 

θάζε ζχγρξνλνπ θαη αληαγσληζηηθνχ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ, δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ αλάπηπμε αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

ηδξπκάησλ ηνπο (Ενπνπλίδεο θαη Λεκνλάθεο, 2008). πλεπψο, ζηελ θαζεκεξηλή 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ησλ ηδξπκάησλ, ε ηερλνινγία 

παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Lee (2008),  ηα  ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ δελ έρνπλ αλαιπζεί αξθεηά ζε επηζηεκνληθφ 

επίπεδν θαη δελ ππάξρνπλ επαξθείο ζρεηηθέο  έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή ηνπο 

δηάζηαζε  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη Debreceny et al (2005), κεηά απφ 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηξαπεδψλ ζηε 

ηγθαπνχξε, ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά θέληξα ηεο Αζίαο,  πξνέθπςε ην 

ζπκπέξαζκα φηη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα εηδηθψλ θπξίσο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ , ελψ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθφ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο ηεο κε επξείαο ρξήζεο 

γεληθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ είλαη επεηδή νη ηξάπεδεο αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο εζσηεξηθά 

ζπζηήκαηα. Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ λα εξεπλήζνπλ ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαζψο αθελφο  ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη 

εθηεηακέλε θαη αθεηέξνπ νη ηξάπεδεο εμαξηψληαη απφ ηελ πιεξνθνξηθή γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Οη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη 

ζπλαιιαγψλ θαη νη εξγαζίεο ηνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε δηαθνξεηηθά  είδε 

θηλδχλσλ (πηζησηηθφ, επηηνθηαθφ, ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφ). ινη νη θίλδπλνη 

επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα ζηελ νπνία απηέο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ , επηδξά ζηε 

καδηθή ρξήζε Ζ/Τ ζηηο ηξάπεδεο (Debreceny, Lee, Neo, and Toh, 2005).  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Deloitte Center for Banking Solutions, 

ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε ζηειέρε Γηεπζχλζεσλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ θαη  
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Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ησλ 20 ζεκαληηθφηεξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ 

Ζ.Π.Α., πξνέθπςαλ ηα εμήο ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα: 

Α) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα 

πεηχρνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην παξά ζε ηερλνινγηθνχο.  

Β) ζχκθσλα κε ην 70%  ησλ εξσηεζέλησλ, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο Μνλάδεο 

Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ησλ ηξαπεδψλ έρεη απμεζεί πεξίπνπ θαηά 10%  (απφ ην 

2002 ζην 2006). Ο θπξηφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο αχμεζεο είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

ηξαπεδψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα νθέιε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην πιαίζην πνπ αθνξά ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο) θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.  

Γ) νη δαπάλεο γηα αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

ινγηζκηθφ θαη ζε ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ παξά ζε hardware. 

ε έξεπλα ησλ Kim et al (2009) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ  

ζε 185 εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κέιε ηνπ ΗΗΑ πνπ απαζρνινχληαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηξάπεδεο, δηαπηζηψζεθε φηη φζν πην ζχλζεηα 

είλαη ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηφζν ιηγφηεξν 

πξφζπκνη είλαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηελέξγεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. ζν πην πεξίπινθε ε λέα ηερλνινγία, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

πηζαλφηεηα αμηνπνίεζήο ηεο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, αθφκε θαη αλ κε ηε ρξήζε 

ηεο ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απινπνηείηαη. πλεπψο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 

φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη φρη κφλν λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο, αιιά λα είλαη 

εχρξεζηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια απφ απηνχο πνπ θαινχληαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

 

5.3 Σo Λνγηζκηθό GRC 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ  έρνπλ 

αλαπηπρζεί νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ GRC. Σν ινγηζκηθφ 

GRC πξνέθπςε ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ηθαλνπνηψληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. Με ηελ απηνκαηνπνίεζε απηή, δηεπθνιχλζεθε ε 

ζπκκφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ κε ην δαηδαιψδεο ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 
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έγηλε επθνιφηεξε ε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, απμήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ειέγρσλ θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε λα εληνπίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο πην απνηειεζκαηηθά θαη λα εθαξκφδεη ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο 

δηαθπβέξλεζεο (Broady and Roland,  2008). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αγνξά ινγηζκηθνχ GRC έρεη αλαπηπρζεί 

εληππσζηαθά, κε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απφ $85 εθαηνκκχξηα ην 2002, ζε 

$590 εθαηνκκχξηα ην 2006 , ελψ ε πξφβιεςε γηα ην 2011 είλαη φηη ζα μεπεξάζεη ην $1,3 

δηο (Feig, 2007). Oη θνξπθαίεο 20 εηαηξείεο , ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα Operational Risk 

& Regulation 2011 , ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο GRC είλαη νη αθφινπζεο (Tozer-

Pennington, 2011): 

Πίλαθαο 5.2: Οη θνξπθαίεο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ GRC 

1.Oracle 

2. IBM 

3. Fiserv 

4. Νice Actimize 

5. SAS 

6. Cimcon 

7. Wolters Kluwer 

8. Norkom 

9. BWise 

10. SAP 

11.Thomson Reuters 

12. SunGard 

13. ΑCI Worldwide 

14. MetricStream 

15. Actuate 

16. Finsbury Solutions 

17. Dow Jones Risk & Compliance 

18. Methodware 

19. ACL 

20. Symantec  

Πεγή: ΄΄Operational Risk & Regulation΄΄ compliance software  ratings 

 

Ζ αγνξά ινγηζκηθνχ GRC αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ νη 

θαλνληζκνί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη απζηεξφηεξνη. Χζηφζν θαη ζε άιιεο ρψξεο , 

φπσο ζηνλ Καλαδά, ηελ Ηαπσλία αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ιφγσ ηνπ φηη νη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ επηβάινπλ αληίζηνηρνπο λφκνπο, ε δήηεζε γηα ηέηνην 

ινγηζκηθφ έρεη απμεζεί (Caldwell and Eid, 2008).  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ινγηζκηθνχ GRC πξνθεηκέλνπ λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηά ηνπο. Πξνο ην παξφλ ε επηζηήκε θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ηελ βηνκεραλία, θαζψο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο επηζηεκνληθέο αλαθνξέο γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ GRC (Racz et al 2010, Vicente et al 2011). Αληίζεηα, φπσο 

δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλά καο ππάξρεη ζσξεία αλαθνξψλ απφ πξνκεζεπηέο 

ινγηζκηθνχ, αλαιπηέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.  

ε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ ζπκκφξθσζεο, νη εξσηεζέληεο  

απφ ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ εηδηθά ην ινγηζκηθφ GRC. 
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Πεξίπνπ  38%  δήισζαλ φηη ήδε ιεηηνπξγνχλ κε πιαηθφξκεο GRC, 7% δήισζε φηη 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο GRC, θαη 5% δήισζε 

φηη  πξνηίζεηαη λα αγνξάζεη ηέηνην ινγηζκηθφ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη νη κηζνί απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη  δελ είλαη 

ζηα ζρέδηά ηνπο λα αγνξάζνπλ κηα πιαηθφξκα GRC, ηα παξαπάλσ πνζνζηά δείρλνπλ 

φηη ππάξρεη ζνβαξφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο πιαηθφξκεο GRC. εκαληηθνί νξγαληζκνί, φπσο 

ε  BlackRock θαη ε  Morgan Stanley ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκεο. Σα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε κηα εληαία 

πιαηθφξκα GRC (Tozer-Pennington, 2011). 

 

 

5.3.1 Αξρηηεθηνληθή Λνγηζκηθνύ GRC 

 

 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ GRC. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαθέξεη θπξίσο 

ζην βαζκφ ηεο νινθιήξσζεο ( Racz, Weippl  and Seufert, 2011). 

Οη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο GRC ζηεξίδνληαη  ζηελ ηερλνινγία Java Platform, 

Enterprise Edition (Caldwell  and Eid, 2008). Ζ Java Platform, Enterprise Edition (Java 

EE) είλαη κηα επξέσο  δηαδεδνκέλε  πιαηθφξκα γηα πξνγξακκαηηζκφ Server πνπ 

ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. H Java EE δηαθέξεη απφ ηελ 

βαζηθή έθδνζε ηεο Java απφ ην γεγνλφο φηη πξνζζέηεη βηβιηνζήθεο νη νπνίεο παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ψζηε λα αλαπηπρζεί δηαδηθηπαθφ, πνιπκεξέο ινγηζκηθφ ζε Java, 

βαζηζκέλν ζε απηνηειή κέξε πνπ ηξέρνπλ ζε application servers (www.wikipedia.gr). 

 

 

5.3.2 Κξηηήξηα Δπηινγήο Λνγηζκηθνύ GRC 

 

 

Ζ επηηπρήο δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ηδαληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο GRC μεθηλά απφ ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ. Λφγσ ηεο κεγάιεο εηεξνγέλεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ιχζεσλ ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηα φπνηα θξηηήξηα επηιεγνχλ δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα γηα θάζε επηρείξεζε. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε επηρείξεζε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/Java
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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πξέπεη λα ζεζπίζεη θξηηήξηα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο, αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί ε βέιηηζηε 

δπλαηή ιχζε. Ζ απιή παξάζεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπο κε κηα 

θιίκαθα (π.ρ. απφ ην 1 κέρξη ην 5) γηα θάζε αμηνινγνχκελν ζχζηεκα, απνηειεί ζπλήζε 

ηερληθή (Φσιίλαο, Μάλζνπ θαη Βιαρνπνχινπ, 2007). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξαζέηνπκε έλα ηέηνην ππφδεηγκα. 

Πίλαθαο 5.3:Τπφδεηγκα αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Κξηηήξην πληειεζηήο   

βαξύηεηαο   

ύζηεκα  1 ύζηεκα 2 

Αμηνπηζηία πξνκεζεπηή     

 πξνεγνύκελεο 

εγθαηαζηάζεηο 

   

 θήκε    

 νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

   

Παξερόκελεο δπλαηόηεεο θαη 

ππεξεζίεο πξνκεζεπηή 

(εθπαίδεπζε θιπ) 

   

Παξερόκελεο δπλαηόηεηεο 

ζπζηήκαηνο 

   

 επρξεζηία    

 έθδνζε αλαθνξώλ    

Κόζηνο-απαηηνύκελν 

θεθάιαην 

   

 θόζηνο αγνξάο    

 θόζηνο εγθαηάζηαζεο    

 θόζηνο ζπληήξεζεο    

Υξνλνδηάγξακκα 

εγθαηάζηαζεο 

   

Τπνζηήξημε    

Αλαβάζκηζε-

παξακεηξνπνίεζε 

   

 ηξέρνπζα    

 κειινληηθή    

Δλνπνίεζε κε άιια 

ζπζηήκαηα 

   

Απαηηήζεηο    

 πιηθνύ-εμνπιηζκνύ    

 ινγηζκηθνύ    

 Δηδηθά γηα ηηο πιαηθφξκεο GRC, ην Ηλζηηηνχην  Διέγρνπ  πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο (ISACA),  έρεη ζεζπίζεη νξηζκέλα θξηηήξηα θαζψο θαη κεζνδνινγία γηα 

ηελ επηινγή κηαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο. Σν ISACA ζεσξεί φηη ηα θξηηήξηα γηα ηελ 
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επηινγή πιαηθφξκαο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο. ηηο γεληθέο,  ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη ζηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο (Singh and Lilja, 2010). 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο:  

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα παξαθάησ: 

Κφζηνο  εθαξκνγήο: δεδνκέλνπ φηη νη πξνζθεξφκελεο  εθαξκνγέο πνηθίινπλ σο πξνο ην 

θφζηνο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο εθαξκνγήο. ε απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ην hardware, ην ινγηζκηθφ, νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο εθαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, ε 

αζθάιεηα θιπ. 

Φήκε θαηαζθεπαζηή πιαηθφξκαο: δεδνκέλεο ηεο πιεζψξαο εθαξκνγψλ, ε επηινγή ηεο 

πην θαηάιιειεο είλαη θξίζηκε. Θα πξέπεη λα επηιερζεί κηα αμηφπηζηε θαη δνθηκαζκέλε 

εηαηξεία , αμηνινγψληαο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε , ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ πξννπηηθή ηεο 

εηαηξείαο. 

Δχξνο ιεηηνπξγηψλ πξντφληνο: πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξνκεζεπηέο ηνπ 

ινγηζκηθνχ έρνπλ καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη ππάξρνπλ κεραληζκνί πξνζαξκνγήο 

θαη επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 

Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα  θαζνξίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ινγηζκηθνχ-ζηφρνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ηη είλαη ηθαλφ ην ζχζηεκα λα επηηχρεη, δειαδή πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο. Οη απαηηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη θαη κε ηνπο ηξεηο ππιψλεο 

ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Κηλδχλνπ θαη ηεο 

πκκφξθσζεο.  ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε: ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ν 

βαζκφο πνπ ην ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ην επίπεδν ζπκθσλίαο ηνπ 

κε ηηο πνιηηηθέο, ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ην 

εγθαηαζηήζεη, ην αλ εληζρχεη ηελ επνπηεία κέζσ κεραληζκψλ ππνβνιήο εθζέζεσλ ζηελ 

δηνίθεζε θιπ 

Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ νη πιαηθφξκεο ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ νινθιεξσκέλε  θαη δηαξθή πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε γηα ηα απνδεθηά 

επίπεδα θηλδχλσλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηνπο εθάζηνηε θηλδχλνπο  ηνπ νξγαληζκνχ  
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Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε: oη πιαηθφξκεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο , λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγνπλ αλαθνξέο, λα ζπλδένληαη κε επηθαηξνπνηεκέλεο θαλνληζηηθέο πιεξνθνξίεο 

θιπ. 

Workflow: κηα θαιή κεραλή ξνήο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πιαηθφξκαο GRC.  Λφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ρξεζηψλ, είλαη αλαγθαία ε νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ζε φια ηα 

βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γηαρείξηζε εγγξάθσλ: νη πιαηθφξκεο GRC  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ, ζπλεπψο ε δηαρείξηζε απηψλ  απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζεκείν αμηνιφγεζεο 

Δπνπηεία πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ   ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη πξνκεζεπηέο 

ινγηζκηθνχ δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ πνιηηηθέο  αζθάιεηαο,  ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα δεδνκέλα πςίζηεο ζεκαζίαο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηηο εθαξκνγέο. 

 

Με ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

Δλδεηθηηθά νξηζκέλεο ηέηνηεο απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα , 

ηελ επεθηαζηκφηεηα, ηε δηαζχλδεζε, ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

5.3.3 θνπόο – Υαξαθηεξηζηηθά Πιαηθόξκαο  GRC  

 

 

θνπφο ηεο  ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ GRC είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη αλαθνξάο ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο ξίζθνπ, 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ζε ηνπηθή ή παγθφζκηα 

βάζε. Πξσηεχνληεο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ε 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή, νη δηεπζπληέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη νη ππεχζπλνη θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο. Οη θαιππηφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη (Βέληνο, 2009) :  

 Γηαρείξηζε Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ (Audit management) 

 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Διέγρσλ (Financial controls management)  
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 Γηαρείξηζε Πνιηηηθψλ Πιεξνθνξηθήο (ΗΣ Policy management)  

 Γηαρείξηζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Compliance management)  

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ (Risk management)  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία κηαο πιαηθφξκαο GRC (Βέληνο, 2009) είλαη ηα αθφινπζα: 

 Λχζε Web-based : Σα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε δίθηπα αλαθέξνληαη ζε απηέο 

ηηο εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε έλα server κε 

πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε κέζσ ηνπ www. Γχν ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο 

βαζηζκέλεο ζε δίθηπν ιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη α) φηη ηα δεκηνπξγνχκελα 

πεξηερφκελα/δεδνκέλα αλαλεψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη β) ε πξφζβαζε 

είλαη παγθφζκηα κέζσ ηνπ δηθηχνπ  γηα ηνπο ρξήζηεο (εμαξηεκέλνπο απφ 

θαζνξηζκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο) (Γνπθίδεο, 2003)   

• Έιεγρνο πνιιαπιψλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηθαηνδνζηψλ  

• Δληαίνο ζρεδηαζκφο βάζεο δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο  

• Δληαίν Backup βάζεο δεδνκέλσλ  

• Κάζε έιεγρνο απνζεθεχεηαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ  

• ια ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο απνζεθεχνληαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ  

• Ζ εληαία βάζε δεδνκέλσλ εμππεξεηεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 

ζπκκφξθσζεο, εζσηεξηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειέγρσλ  

• Δθζέζεηο θαη αλαθνξέο απφ φια ηα πεδία φισλ ησλ θνξκψλ δεδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο νκάδαο εξγαζίαο 
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5.3.4 Οθέιε Από Σε Υξήζε Λνγηζκηθνύ GRC 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Bamberger (2010), ην ινγηζκηθφ GRC πξνζθέξεη δπλακηθά εξγαιεία 

ζπκκφξθσζεο. Με ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ GRC απηνκαηνπνηείηαη κεγάινο φγθνο 

δεδνκέλσλ θαη παξέρεηαη νξζή πιεξνθφξεζε ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Σν ινγηζκηθφ GRC ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία επαξθνχο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ θάζε είδνπο θηλδχλσλ , κε 

απνηέιεζκα  λα ζηαζκίδνληαη θαιχηεξα νη θίλδπλνη. Απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξεο 

απνθάζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (Bamberger, 2010). 

Οη Racz et al. (2011) ζε  έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε 27 εηαηξείεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πιεξνθνξηαθψλ πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο,  θαη κέζσ ππνβνιήο  αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ζηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ 

ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ,  δηαπίζησζαλ φηη νη πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ ζεσξνχλ φηη ε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ GRC νδεγεί ζηα παξαθάησ νθέιε: δηαθάλεηα ζπλαιιαγψλ, 

απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, θαιχηεξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, κείσζε θφζηνπο, 

νκνηνγέλεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο, επζπγξάκκηζε κε ηηο ινηπέο 

δηαδηθαζίεο, θεληξηθή δηαρείξηζε πξνζβάζεσλ ρξεζηψλ,  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

θαη απμεκέλε επειημία. ε απηή ηελ έξεπλα, γηα πξψηε θνξά ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

εμεηάδεη ην ινγηζκηθφ GRC πνπ απνηειεί ηερλνινγία αηρκήο . 

Ο Heckel (2008), θαηαγξάθεη σο ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο GRC 

ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο γηα πηζαλέο 

αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη δηεξεχλεζε, φηη ζπκβάιινπλ ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ, είλαη αμηφπηζηα ζπζηήκαηα θαη βνεζνχλ ζηελ 

εληαία αληηκεηψπηζε ησλ ειέγρσλ. Δπηπιένλ ζεσξεί  φηη νδεγνχλ ζε κεησκέλα θφζηε 

ζπκκφξθσζεο θαη βειηηψλνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ελφο νξγαληζκνχ. 

πλνςίδνληαο, απηφ πνπ πξνζθέξνπλ νη πιαηθφξκεο GRC είλαη νκνηνγέλεηα 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο, πεξηνξηζκφο ησλ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ 

ηνπ ειεγθηηθνχ θαθέινπ, θνηλή ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θηλδχλσλ, δηθιείδσλ 

αζθαιείαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, πξφζβαζε ησλ ειεγρφκελσλ ζηα 

ειεγθηηθά επξήκαηα γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπο, 

βειηησκέλε Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε ζηα ρέξηα ηνπ ειεγθηή θαη ηεο Γηνίθεζεο, 

απινπνηεκέλε θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα ηερλνινγηθή ππνδνκή, θεληξηθή δηαρείξηζε 



Eσωτεξηθόο έιεγρνο τξαπεδώλ κε τελ ππνβνήζεσε πιεξνυνξηαθώλ σπστεκάτωλ  

 

 77 

πξνζβάζεσλ ρξεζηψλ,  ζπλέξγεηεο κε ηηο ινηπέο δηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπκκφξθσζεο. 

 

 

5.4 Ζ Υξήζε Λνγηζκηθνύ Καη Λνηπώλ Βνεζεηηθώλ Μεραλνγξαθηθώλ 

Δξγαιείσλ Γηα Σε Γηελέξγεηα Δζσηεξηθώλ Διέγρσλ ηελ Διιάδα 

 

 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Karagiorgos et al (2009) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 16 

ειιεληθέο ηξάπεδεο κέζσ απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηκεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρσλ (αληαπνθξίζεθε ην 22% ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο), 

δηαπηζηψζεθε φηη φια ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(δειαδή ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ, ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ , νη  κεραληζκνί 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ε  

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη θαη‘επέθηαζε γηα ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ επηηπρία ησλ ηξαπεδψλ. πλεπψο, απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε θαίλεηαη φηη ζηελ 

Διιάδα γίλεηαη ζπλείδεζε πιένλ φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ επηηπρία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επεξεάδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη δελ 

δξνπλ κφλν θαηαζηαιηηθά.  

ηελ Έξεπλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 2007 πνπ δηελήξγεζε ε  Grant Thornton 

θαη ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κε ηελ αξσγή ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Έλσζεο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ,  ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ 

ζην Υ.Α. εηαηξεηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη  γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα λα θέξεη εηο πέξαο ην 

έξγν ηνπ. ην ζχλνιφ ηνπο, νη εηζεγκέλεο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ηεο Γηεζλνχο 

Βέιηηζηεο Πξαθηηθήο (www.grant-thornton.gr). 

Παξφιν πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο, πνιχ ιίγεο 

ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο πξάγκα πνπ 

εληνπίδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα 

δηαηξηβήο (Κνπηνχπεο, 2009) γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη 

ζηελ Διιάδα ειάρηζηεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (θπξίσο ζχκβνπινη 

http://www.grant-thornton.gr/
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επηρεηξήζεσλ θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο) έρνπλ αλαπηχμεη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Σφζν ην δηαδίθηπν (internet), φζν θαη ην ελδνδίθηπν 

(intranet) θαινχληαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ησλ 

ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο δηα κέζσ απηψλ γίλεηαη εχθνιε ε πξφζβαζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε κηα ζεηξά απφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη εξγαιεία γηα 

ηελ δνπιεηά ηνπο φπσο εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, εγθχθιηνη, πξάμεηο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νξγαλνγξάκκαηα, θαηαζηαηηθά, πεξηγξαθέο ζέζεσλ, 

ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο, εθζέζεηο ειέγρνπ, 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ, εξσηεκαηνιφγηα αλά πεξηνρή ειέγρνπ θαη checklists, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία κπνξεί λα θαηαζηεί ρξήζηκε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο θαη ζηελ νπνία  ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ 254 επηρεηξήζεηο, θαηαδεηθλχνπλ 

ηεξάζηηα έιιεηςε ινγηζκηθνχ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ κεραλνγξαθηθψλ εξγαιείσλ γηα 

ηελ δηελέξγεηα Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ ζηηο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Μφιηο ην 5% 

δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθφ ινγηζκηθφ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην GRC  ηεο Paisley, θ.ι.π.) ή κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο φπσο ην ACL, 

ην IDEA, θ.ι.π. Σν ππφινηπν 95% δήισζε φηη είηε δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ινγηζκηθφ 

ή κεραλνγξαθηθά εξγαιεία γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ή φηη πεξηνξίδνληαη ζηε 

ρξήζε απιψλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ηεο Microsoft φπσο ηα Word, Excel, 

Access, θ.ι.π (Κνπηνχπεο, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ   

‘’Απηνκαηνπνίεζε Γηαρείξηζεο Διεγθηηθώλ Έξγσλ ηνλ 

Όκηιν ΔΣΔ’’ 

 

 

6.1 Γεληθά Γηα Σνλ Όκηιν ΔΣΔ 

 

 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα, 

ππαγφκελε ζηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή ηξαπεδηθή λνκνζεζία. Ηδξχζεθε ην 1841 σο 

εκπνξηθή ηξάπεδα θαη κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928 είρε ην 

εθδνηηθφ πξνλφκην. Δηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 

1880, ελψ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Ζ ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο κε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο απνηειεί 

αξρή πνπ αθνινπζείηαη ρσξίο θακία παξέθθιηζε. Με ηελ εηζαγσγή ηεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, ε ΔΣΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπκκνξθψλεηαη θαη κε 

ηε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC) (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ππφ ηνλ Ππιψλα ΗΗΗ , 31 Γεθεκβξίνπ 

2010). 

Σν Γίθηπφ ηεο αξηζκεί 562 θαηαζηήκαηα θαη 1.485 ΑΣΜs θαη θαιχπηεη 

νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια, αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθά 

δίθηπα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, φπσο νη ππεξεζίεο Μobile θαη Internet Banking. 

ήκεξα, ην Γίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεη 1.154 κνλάδεο (ζηνηρεία 

30.06.2011/www.nbg.gr).  

Ο φκηινο παξέρεη επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ιηαληθή θαη επηρεηξεκαηηθή ηξαπεδηθή, δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ρξεκαηηζηεξηαθέο, επελδπηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. Ο φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ζηελ Σνπξθία, ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηε Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ Κχπξν, ζηε Μάιηα, ζηελ 

Αίγππην θαη ζηε Νφηηα Αθξηθή (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γεκνζηνπνίεζε 

ζηνηρείσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ππφ ηνλ Ππιψλα ΗΗΗ , 31 Γεθεκβξίνπ 2010). Σα 

http://www.ase.gr/
http://www.nyse.com/
http://www.nbg.gr/
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βαζηθφηεξα κεγέζε ηνπ Οκίινπ ζε € εθαη. χκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ ε,θαλίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 6.1 Βαζηθά Μεγέζε ηνπ Οκίινπ (ζε  € εθαη., θαηά ηα ΓΠΥΠ) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:www.nbg.gr 

 

 

6.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ΔΣΔ 

 

 

Ο κηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο εθαξκφδεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζπλαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

επνπηηθέο απαηηήζεηο. Σν πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  αληαπνθξίλεηαη φρη 

κφλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ αιιά θαη ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. 

ε ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3873/2010, ην Γ ην 2011 

ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ «Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» 

ηεο Σξάπεδαο θαη ηε κεηνλνκαζία ηνπο ζε «Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο». Ο 

Κψδηθαο εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε δνκή θαη ηελ πνιηηηθή 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνάγεη ηε ζπλέρεηα, ηε ζπλέπεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο 

   α' εμάκ. 

2011 

Υξήζε 

2010 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 119.205 120.745 

Ίδηα θεθάιαηα 8.539 9.655 

Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (πξηλ απφ 

πξνβιέςεηο) 

74.025 75.132 

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 62.115 68.039 

χλνιν εζφδσλ 2.159 4.641 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 1.187 2.512 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά 

πειαηψλ 

822 1.365 

Καζαξά θέξδε κεηφρσλ ΔΣΔ (πξν 

απνκείσζεο αμίαο ΟΔΓ) 

29 406 

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην 3,65% 3,92% 

Γάλεηα : Καηαζέζεηο 110% 103% 

Κφζηνο : Έζνδα 55% 54% 
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δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΣΔ θαη ηνπ Οκίινπ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,  Δηήζηα 

Έθζεζε 2008). 

 

 

6.3 Πιαίζην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

 

 

Ζ Σξάπεδα, σο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θαη 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, αλαγλσξίδεη ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ηεο ζε ηξαπεδηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο. Ο κηινο έρεη 

αλαγλσξίζεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο θηλδχλνπ σο ζεκαληηθνχο : Πηζησηηθφο, Αγνξάο, 

Λεηηνπξγηθφο, Δπηηνθηαθφο, πγθέληξσζεο, Υψξαο, Ρεπζηφηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθφο, 

ηξαηεγηθφο, Τπνδεηγκάησλ, Τπνιεηκκαηηθφο Κίλδπλνο Σερληθψλ Μείσζεο Κηλδχλνπ, 

Πξφζβαζεο ζε Κεθάιαηα, Φήκεο, Πηψζεο Σηκψλ Αθηλήησλ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ππφ ηνλ Ππιψλα ΗΗΗ, 31 

Γεθεκβξίνπ 2010).  

Ο κηινο ζηνρεχεη ζηελ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη επνπηηθέο 

απαηηήζεηο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή 

Δπνπηεία, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σξαπεδηθψλ Δπνπηψλ, ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ 

επνπηεχνπλ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δηήζηα Έθζεζε 

2010). 

Σν πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζπζηήζεη ηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ε νπνία επνπηεχεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηνλ κηιν. ιεο νη κνλάδεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, αλαθέξνληαη 

αξκνδίσο ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ θαη Γνκήο Κηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ 

θαη ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Λεηηνπξγηθψλ Κηλδχλσλ ηεο 

Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δηήζηα Έθζεζε 2010). 

 

 

 

 



Eσωτεξηθόο έιεγρνο τξαπεδώλ κε τελ ππνβνήζεσε πιεξνυνξηαθώλ σπστεκάτωλ  

 

 82 

6.4 Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Σν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε Μνλάδα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο θνξέαο ειέγρνπ, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ειέγρσλ θαη αλαθέξεηαη, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γ, 

απεπζείαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο. 

H απνζηνιή ηεο Μνλάδαο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επάξθεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ. Ο φκηινο απαζρνιεί 310 Δζσηεξηθνί Διεγθηέο νη νπνίνη 

ππάγνληαη ζηηο 17 Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε 11 Υψξεο. Ζ θνηλή κεζνδνινγία 

ειέγρνπ ζηνλ κηιν απνηειείηαη απφ 24 Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο θαη Πνιηηηθέο θαη 

πάλσ απφ 30 Ζιεθηξνληθά Δξγαιεία (MS Excel, MS Access, MS Word). O Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο - Δπηζεψξεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ,  επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζεζπηζκέλσλ πνιηηηθψλ, θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

Δηήζηα έθζεζε 2009). Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit) είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη 

αληηθεηκεληθή κνλάδα παξνρήο δηαζθάιηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ, πνπ πξνζζέηεη 

αμία ζηνλ κηιν ηεο ΔΣΔ. πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, κε: α) ηε 

δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, β) ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη γ) ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

δηελεξγεί ειέγρνπο θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ 

ζπγαηξηθψλ (ΜΔΔ)
8
, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά νη πεξηνρέο πςεινχ 

θηλδχλνπ (risk based approach) ζε επίπεδν Οκίινπ. ην πιαίζην ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε νκηιηθφ επίπεδν, ειήθζεζαλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ θαη ηε ζχγθιηζε ησλ κεζνδνινγηψλ κε 

                                                           
8 Καηά ην 2008, νινθιεξψζεθε ην έξγν ελζσκάησζεο θαη νκνγελνπνίεζεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ (ΜΔΔ) ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ. ην πιαίζην απηφ: α) ζεζκνζεηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

γξακκέο αλαθνξάο θαη β) εθπνλήζεθαλ θαη απεζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο ΜΔΔ θνηλέο θαηεπζπληήξηεο 

πνιηηηθέο, νδεγίεο θαη εξγαιεία ειέγρνπ, πνπ ζπληζηνχλ ηε λέα θαη εληαία κεζνδνινγία ειέγρνπ, 

βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ COSO – ERM θαη ελαξκνληζκέλε κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (IIA 

Standards).  
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ηνπο άιινπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηνπ Οκίινπ, 

ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ θαη ηελ Καλνληζηηθή πκκφξθσζε, ψζηε λα ππάξρεη εληαίνο 

ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη λα επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ (Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δηήζηα Έθζεζε 2010). 

 

 

6.5 Καλνληζηηθή πκκόξθσζε 

 

 

 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη, θπξίσο, νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν γηα ηα αίηηα θαη ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο λέσλ επνπηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ νη αδπλακίεο πνπ αλαδείρζεθαλ 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαηαδεηθλχνπλ φηη ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο (compliance risk) απνηειεί ζεκειηψδε 

ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δηήζηα έθζεζε 

2009). 

H Γηεχζπλζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο έρεη ηελ επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα 

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θαλφλεο, φπσο ε 

ηζρχνπζα ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη νη επνπηηθνί θαλνληζκνί. Σν ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαηά ην 2010, δέρζεθε ηζρπξέο πηέζεηο σο απφξξνηα ησλ 

γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη  δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηε 

ρψξα. Οη ζπλζήθεο απηέο θαηέδεημαλ εληνλφηεξα ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ελφο ηζρπξνχ 

πιαηζίνπ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ζε νκηιηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, Δηήζηα Έθζεζε 2010). 

Απνζηνιή ηεο Γηεχζπλζεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ 

Οκίινπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ζπκκφξθσζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ , κε ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηνπο ηνκείο Καηαλαισηηθήο πίζηεο, 

Δπελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, Τπνρξεψζεσλ κειψλ Γ.., 

Λεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ρξεκαηαγνξάο, Γηαθάλεηαο, ζρέζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ηεο Σξάπεδαο πξνο ηεο πειαηεία, πζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

Πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, Δθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 



Eσωτεξηθόο έιεγρνο τξαπεδώλ κε τελ ππνβνήζεσε πιεξνυνξηαθώλ σπστεκάτωλ  

 

 84 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, Πξφιεςεο θαη εληνπηζκνχ ηνπ μεπιχκαηνο 

ρξήκαηνο, χγθξνπζεο θαζεθφλησλ, Σξαπεδηθήο απάηεο θαη δηαθζνξάο, Λνηπψλ 

λνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνπο πειάηεο , ηνπο κεηφρνπο 

θαη ηνπο επελδπηέο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ. Σν πνιχπινθν λνκνζεηηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ζπκκφξθσζεο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πεξηνδηθή έθδνζε ΠΡΧΣΟΗ ΔΜΔΗ, ηεχρνο 16, 

Ηαλνπάξηνο 2010).  

 
 

 
 

 

ρήκα 6.1: Πιαίζην Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηνπ Οκίινπ ΔΣΔ 
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6.6 Απηνκαηνπνίεζε Γηαρείξηζεο Διεγθηηθώλ Έξγσλ ηνλ Όκηιν ΔΣΔ 

 

 

Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ειεγθηηθψλ έξγσλ ζηελ ΔΣΔ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην παξφλ ηκήκα αληιήζεθαλ απφ α) ηηο δεκνζηεπκέλεο Δηήζηεο Δθζέζεηο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηα έηε 2008 , 2009 θαη 2010, β) ηε ‗‘Γεκνζηνπνίεζε 

ζηνηρείσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ππφ ηνλ Ππιψλα ΗΗΗ ‗‘, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 γ) ην ηεχρνο ππ‘αξηζκ. 16 ηνπ 

ελδνεπηρεηξεζηαθνχ πεξηνδηθνχ ΠΡΧΣΟΗ ΔΜΔΗ - Ηαλνπάξηνο 2010 (φια δηαζέζηκα 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο www.nbg.gr) θαζψο θαη δ) ηελ παξνπζίαζε κε 

ηίηιν‗‘Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, Δζσηεξηθφο Έιεγρνο  θαη Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ ζηνλ 

Σξαπεδηθφ Σνκέα: ε Πεξίπησζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο‘‘ θαη εηζεγεηέο 

ηελ Τπνδ/ληξηα Μεζνδνινγίαο, Πξνηχπσλ θαη Δθπαίδεπζεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, θα Μαξίδα Μέιιηνπ, 

θαη ηνλ θ.Νίθν Βέλην, Senior Business Project Manager ηεο Byte Computer ΑΒΔΔ,  

ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ζηηο 23/06/2009 ην Ηλζηηηνχην Μάλαηδκελη Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΗΜΓΓΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθήο 

Γηνηθήζεσο (ΗΟΓ), κε ζέκα ‗‘Γεκφζηα Λνγηζηηθή θαη πζηήκαηα Λνγηζηηθήο 

Παξαθνινχζεζεο. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ‘‘ (ε παξνπζίαζε 

είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ www.eede.gr) . 

Γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεγθηηθψλ έξγσλ φισλ ησλ ΜΔΔ 

ζηνλ κηιν επηιέρζεθε ην ινγηζκηθφ EGRC ηεο εηαηξίαο Paisley – Thomson Reuters. 

ηφρνο ηεο πξνκήζεηαο λένπ ινγηζκηθνχ δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο θίλδπλσλ θαη 

ζπκκφξθσζεο κε δηεζλή πξφηππα επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ  ηνπ νκίινπ ΔΣΔ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλεξγεηψλ ζηνλ φκηιν, ε 

παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ (integrated, end to end solution) ζηελ Γηνίθεζε, ε 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο, ε απινπνίεζε ησλ δηεζλψλ 

ππνδνκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ινγηζκηθνχ GRC νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ επηηπγράλνληαη είλαη νη εμήο: 

 Δλνπνίεζε θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ κηιν 

http://www.nbg.gr/
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 Πιήξεο ελνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηνλ κηιν θαη κε ηελ επίηεπμε 

βειηηζηνπνίεζεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Κεληξηθφο ζπληνληζκφο θαη παξαθνινχζεζε δηαθπβέξλεζεο ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη θνηλφ ιεηηνπξγηθφ κνληέιν κε ηελ 

ρξήζε θνηλήο κεζνδνινγίαο θαη ειεγθηηθψλ εξγαιείσλ  

Οη ζηφρνη ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ είλαη νη παξαθάησ: 

 Κνηλό ‘modus operandi‘ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο (IIA) 

 Δληαία θαη νινθιεξσκέλε πιαηθόξκα ιεηηνπξγίαο γηα ειεγθηέο θαη κε 

ειεγθηέο 

 πλέπεηα  θαη ζπκκόξθσζε κε ηελ θνηλή ειεγθηηθή κεζνδνινγία απφ φιεο ηηο 

ρψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ΜΔΔ 

 πζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ειέγρνπ βάζε αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ 

 Γηάθαλε θαη ηππνπνηεκέλε ηεθκεξίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

 Σππνπνίεζε ζην ηξφπν έθθξαζεο ειεγθηηθήο γλψκεο γηα ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηαθηνπνίεζεο επξεκάησλ 

 Πεξηνξηζκόο  ησλ handovers πιεξνθόξεζεο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο 

 Γηάρπζε ηεο γλώζεο,  ελδπλάκσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αιιαγή λννηξνπίαο 

θαη θνπιηνχξαο 

 Απινπνίεζε ηεο ππνδνκήο  ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ηνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο θαη πεξηβάιινληνο ειέγρνπ 

ηαδηαθά ν φκηινο απφ ηα πνιιαπιά εξγαιεία θαη ηηο κεζνδνινγίεο, 

πξνζαλαηνιίζηεθε ζε πνιιαπιά εξγαιεία θαη θνηλή κεζνδνινγία, αξγφηεξα ζε θνηλφ 

ζχζηεκα θαη κεζνδνινγία κε απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ 

κνληέινπ. 

Καηά ην 2009 νινθιεξψζεθαλ νη ελέξγεηεο γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ EGRC, κε ζηφρν ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

έξγσλ φισλ ησλ ΜΔΔ ηνπ Οκίινπ. Απφ 1.7.2009 μεθίλεζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ, 

πνπ παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: 1) ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν Οκίινπ, 2) ηελ απφιπηε ηεθκεξίσζε ησλ ειέγρσλ 
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ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (IIA Standards), θαη 3) ηελ εμνηθνλφκεζε 

πνιχηηκνπ ρξφλνπ. Καηά ην 2010, πξνρψξεζε ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ Paisley EGRC γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ειεγθηηθψλ έξγσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξφηππα (IIA Standards). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο έγθαηξεο πινπνίεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζπκθσλνχληαη κε ηηο 

ειεγρφκελεο Μνλάδεο θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. ην πιαίζην 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο  κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν 

– Δπηζεψξεζε, ε Καλνληζηηθή πκκφξθσζε πξνρψξεζε ην 2010 ζηελ επέθηαζε ηεο 

εθαξκνγήο Enterprise Governance Risk and Compliance Information System (EGRC) 

ζε ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ζηελ Σξάπεδα θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, 

απνζθνπψληαο ζηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα πνξίζκαηα 

ειέγρσλ.  

Σα θξηηήξηα γηα ηελ  επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ GRC ήηαλ ηα παξαθάησ: 

Α) ν βαζκφο ππνζηήξημεο ησλ βέιηηζησλ ειεγθηηθψλ πξαθηηθψλ  θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ 

Β) νη δπλαηφηεηεο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο 

Γ)  ε επθνιία ζηε ρξήζε  θαη ηελ εθπαίδεπζε 

Γ) ην θφζηνο αδεηψλ - ππνζηήξημεο θαη ε παξνπζία ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ 

Δ) ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο ππάξρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο 

Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ 
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6.6.1 Αξρηηεθηνληθή Καη Υαξαθηεξηζηηθά Σεο Πιαηθόξκαο GRC  

 

 

Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθφξκαο GRC Paisley απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

         
  

ρήκα 6.2:Αξρηηεθηνληθή πιαηθφξκαο Paisley 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο GRC ηεο  Paisley είλαη: 

• Λχζε Web-based  

• Έιεγρνο πνιιαπιψλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηθαηνδνζηψλ  

• Δληαίνο ζρεδηαζκφο βάζεο δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο  

• Δληαίν Backup βάζεο δεδνκέλσλ  

• Κάζε έιεγρνο απνζεθεχεηαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ  

• ια ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο απνζεθεχνληαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ  

• Ζ εληαία βάζε δεδνκέλσλ εμππεξεηεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 

ζπκκφξθσζεο, εζσηεξηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειέγρσλ  

• Δθζέζεηο θαη αλαθνξέο απφ φια ηα πεδία φισλ ησλ θνξκψλ δεδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο νκάδαο εξγαζίαο 
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6.6.2 Οθέιε Υξήζεο Διεγθηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

 

 

Σα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ειεγθηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δδξαίσζε ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο 

 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ ζε επίπεδν Οκίινπ 

 ρεδηαζκφο ειεγθηηθνχ έξγνπ 

 Σππνπνίεζε ηεθκεξίσζεο ηνπ ειέγρνπ (ειεγθηηθά πξνγξάκκαηα, επηθνηλσλίεο, 

θχιια ειέγρνπ, επίπεδα επηζθφπεζεο θιπ) 

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο ειεγθηηθήο έθζεζεο (remote answers 

by Auditee) 

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο ησλ επξεκάησλ (remote answers 

by Auditee) 

 Αλάπηπμε Βάζεο Γλψζεσλ (θηλδχλσλ, ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ αλά δηαδηθαζία) 

ζε επίπεδν Οκίινπ 

 Μέηξεζε ηεο απφδνζεο (basic KPI‘s ) Πεξαηηέξσ νκνηνγέλεηα ζηελ εθαξκνγή 

ηεο ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο 

 Πεξηνξηζκφο ησλ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ ηνπ ειεγθηηθνχ θαθέινπ θαη ησλ κε-

απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή 

 Κνηλή ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θηλδχλσλ, δηθιείδσλ αζθαιείαο ζηνλ κηιν 

 Πξφζβαζε ησλ ειεγρφκελσλ ζηα ειεγθηηθά επξήκαηα γηα πεξαηηέξσ 

επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπο 

 Βειηησκέλε Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε ζηα ρέξηα ηνπ ειεγθηή θαη ηεο Γηνίθεζεο 

 Απινπνηεκέλε θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα ηερλνινγηθή ππνδνκή 

 Κεληξηθή δηαρείξηζε πξνζβάζεσλ ρξεζηψλ 

 Πεξαηηέξσ ζπλέξγεηεο κε ηηο ινηπέο δηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπκκφξθσζεο  
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6.6.3 Πξνθιήζεηο Έξγνπ 

 

 

πσο θάζε ηη θαηλνχξγην, έηζη θαη ε εθαξκνγή ελφο αξθεηά πξνρσξεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο απνηειεί πξφθιεζε ζε πνιινχο ηνκείο. Καη‘αξρήλ έπξεπε 

λα επηιερζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ ΔΣΔ, κε βάζε έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη κε ζπληεξεηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε Γηεζλή Οξγάλσζε θαη ηελ Κνπιηνχξα ηνπ Οκίινπ. Ζ λέα 

πιαηθφξκα φθεηιε κέζα απφ επαξθή αλάιπζε θαη παξακεηξνπνίεζε , λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο πιεηνλφηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε λέα πιαηθφξκα ζα έπξεπε λα 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε 11 ρψξεο θαη 7 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. 

Πέξαλ απφ ηηο γεληθέο πξνθιήζεηο, ήηαλ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ ζσζηά θαη 

θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο πξνθιήζεηο. Σέηνηεο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δεδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ βαζηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ζρεδηαζκφο θαη απνδνρή 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ φιεο ηηο ΜΔΔ ηνπ Οκίινπ, ν ζρεδηαζκφο θαη ην ζηήζηκν ελφο 

αξθεηά πξνρσξεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

Γηεπζπληψλ ζε απηφ, ε εθπαίδεπζε ηεο ειεγθηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ θνηλή δηαρείξηζε 

θαη ελεκέξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θηλδχλσλ, δηθιείδσλ αζθαιείαο, ε εθπαίδεπζε ηεο 

ειεγθηηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ ηξφπν αληαιιαγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο 

θαζψο θαη ηεο επηζθφπεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ . 

Σέινο πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε λέα ηερλνινγηθή εθαξκνγή έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά ηερλνινγηθψλ πξνθιήζεσλ φπσο ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

δηθηχσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, ε ζπλδεζηκφηεηα, ε  παξακεηξνπνίεζε ησλ laptops ησλ 

ειεγθηψλ, ε χπαξμε πιεζψξαο κεραληζκψλ απζεληηθνπνίεζεο θαη άιια ζέκαηα 

αζθάιεηαο ζηνλ κηιν (δηαρείξηζε πξνζβάζεσλ, εκπηζηεπηηθφηεηα δεδνκέλσλ, 

δηαρείξηζε εγγξάθσλ) θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζηιφ ηεο Πιεξνθνξηθήο (επηθνηλσλίεο, 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, αζθάιεηα, Byte, Paisley) . 
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6.7 πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

 

Αλακθηζβήηεηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ 

κνληέινπ είλαη ζεκαληηθά. Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ειεγθηηθψλ 

εθαξκνγψλ δελ αληηθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ηελ ειεγθηηθή θξίζε. Δπηπιένλ, απφ 

ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο δελ κπνξνχκε λα πξνζδνθνχκε άκεζε θαη απινπνηεκέλε 

ιεηηνπξγία ηαπηφρξνλα απφ φιεο ηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νχηε ηελ πιήξε 

πξνζαξκνγή φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηδηνκνξθηψλ ησλ Μνλάδσλ. Σέινο ε εθαξκνγή  

δελ παξάγεη έηνηκα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ (Αudit Programmes, Checklists), αιιά 

απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο , ηεθκεξίσζεο θαη αλαθνξάο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

Απνκέλεη λα απνδεηρζεί ζην κέιινλ, αλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο πιαηθφξκαο 

ζα απνθνκίζεη ν φκηινο ηα νθέιε πνπ πξνζδνθά. 
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ΜΔΡΟ Δ’: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

7.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη 

πεδία πηζαλήο κειινληηθήο έξεπλαο. 

 

 

7.2 πκπεξάζκαηα 

 

 

Ζ θαηάξξεπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 θαη ε 

πηζησηηθή ζηελφηεηα πνπ αθνινχζεζε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη 

νξγάλσλ. Ζ θαηάξξεπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ απνδφζεθε πξφζθαηα απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θπξίσο ζηε ζπζζψξεπζε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία 

γηα ην έξγν θάζε δηνίθεζεο ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε είδνπο θηλδχλνπ, 

ειέγρνληαο ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ. 

Ζ αλάγθε γηα αιιαγέο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο. Δηαηξείεο, 

αξκφδηεο αξρέο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί (ν ΟΟΑ, ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (FSB) θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο) έρνπλ επαλεμεηάζεη ή βξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ηεο επαλεμέηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο απαηηνχλ απφ θάζε ίδξπκα λα έρεη ζεζπίζεη άξηην 

πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ζαθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε κε 
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επθξηλείο, δηαθαλείο θαη ζπλεπείο γξακκέο επζχλεο, απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

εληνπηζκνχ, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο 

αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη, επαξθείο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο απνδνρψλ πνπ λα ζπλάδνπλ πξνο ηηο αξρέο ηεο νξζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (πξφηαζε-Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ COM(2011) 453 , 2011/0203 (COD)/ 20.7.2011). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αληηκεησπίδνπλ 

νινέλα απμαλφκελεο πξνθιήζεηο, κε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Απφ ηε κία 

νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο γίλνληαη πην πνιχπινθεο θαη πην απξφβιεπηεο θαη απφ 

ηελ άιιε νη απαηηήζεηο γηα απμεκέλε αθξίβεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, γίλνληαη ππνρξεσηηθέο (Asnar and Massacci, 2011). Καηά ηελ 

πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε εκθαλίζηεθαλ αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (Υαξαιακπίδεο, 2011). Οη ηξάπεδεο, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, νδεγήζεθαλ ζπρλά ζε 

δαηδαιψδεηο δνκέο, πνιηηηθέο, επηηξνπέο θαη αλαθνξέο. Ζ εκθάληζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε απάληεζε ζηελ απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα ησλ κεγάισλ παγθφζκησλ νξγαληζκψλ. 

Ζ πιεζψξα ησλ ξπζκηζηηθψλ νδεγηψλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπο 

(ηλαληψηε-Μαπξνπδή, 2005). Οη ιχζεηο ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

ηξάπεδεο πξέπεη απαξαηηήησο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο 

ξπζκηζηηθέο επηηαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ (ηέηνηνπ 

είδνπο ξπζκίζεηο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πλζήθε Βαζηιεία ΗΗ, ν Νφκνο Sarbanes-

Oxley, o Καλνληζκφο Δληαίνπ Υψξνπ Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (SEPA), ε Κνηλνηηθή 

Οδεγία γηα ηηο Τπεξεζίεο Πιεξσκψλ (Payment Service Directive - PSD) θιπ). Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ξπζκίζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ, γεγνλφο πνπ νη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ αλαπηχζζνληαο εθαξκνγέο πνπ εγγπψληαη ηελ 

απξφζθνπηε ξνή δεδνκέλσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.   

Οη  εζσηεξηθνί  ειεγθηέο θάζε ζχγρξνλνπ θαη αληαγσληζηηθνχ ηξαπεδηθνχ 

νξγαληζκνχ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ αλάπηπμε αζθαιψλ θαη 
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αμηφπηζησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ηδξπκάησλ ηνπο (Ενπνπλίδεο, 2009). Οη Σξάπεδεο, 

απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζφξηζαλ ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ παξάιιεια 

δεκηνχξγεζαλ εηδηθφ ζψκα ειεγθηψλ, ηνπο Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη επηθνξηίζζεθαλ κε 

ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο 

Μνλάδεο ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηνπο ζχγρξνλνπο ειέγρνπο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, εμαηηίαο ηφζν  ησλ ηερλνινγηθψλ  εμειίμεσλ φζν θαη ησλ αιιαγψλ ζην 

ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ (Alles, Kogan and Vasarhelyi, 2009).  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο, εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα,  αληηκεησπίδνπλ  κηα 

ζεκαληηθή πξφθιεζε: λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ζχγρξνλε ηάζε πνπ απαηηεί 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ζχγθιηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηαθπβέξλεζεο, ησλ 

Κηλδχλσλ θαη ηεο πκκφξθσζεο. Ο φξνο GRC (Governance, Risk and Compliance) 

έρεη επηθξαηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαθεξφκελνο ζηηο ηξείο ζρεηηθέο έλλνηεο ηεο 

Γηαθπβέξλεζεο, ησλ Κηλδχλσλ θαη ηεο πκκφξθσζεο  πνπ ζπλδπάδνληαη ζε κηα 

νληφηεηα,  δηαηεξψληαο φκσο ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο ζθνπφο είλαη  νη 

δξαζηεξηφηεηεο GRC λα κε ζεσξνχληαη πηα έλα θνζηνβφξν εκπφδην αιιά έλα 

ζηξαηεγηθφ εξγαιείν δηνίθεζεο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

απηήο ηεο πξφθιεζεο είλαη νη έλλνηεο GRC λα εθιεθζνχλ σο έλα ζχλνιν. Οη ζχγρξνλνη 

νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη 

ζεσξνχληαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε GRC. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξoπλ νη Vicente et al. (2011), νη εζσηεξηθνί έιεγρνη είλαη ην 

λήκα πνπ ζπλδέεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

Καηά ηελ άπνςή καο, ε εληαία δηαρείξηζε Γηαθπβέξλεζεο-Κηλδχλσλ θαη 

πκκφξθσζεο, απνηειεί αληηθείκελν πνπ ζα απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζην άκεζν κέιινλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ξπζκίζεσλ, λφκσλ, νδεγηψλ θαη 

θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο θαη πνπ νδεγεί ζηελ επαλεμέηαζε  ησλ 

παξαδνζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζεσξνχζαλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε σο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ήκεξα νη νξγαληζκνί ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη ηξείο άμνλεο 
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(Γηαθπβέξλεζε-Κίλδπλνη-πκκφξθσζε) πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έλλνηεο πνπ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ηαλ νη πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο αληηκεησπίδνληαη σο εληαίν 

ζχζηεκα, πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε θαη πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα.  

Απφ ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε φηη ε ηερλνινγία είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο 

ζηε ζχγθιηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηαθπβέξλεζεο, ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο. Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ GRC απηνκαηνπνηείηαη κεγάινο φγθνο 

δεδνκέλσλ θαη παξέρεηαη νξζή πιεξνθφξεζε ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.  

Οη θαιππηφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ είλαη (Βέληνο, 

2009):  

 Γηαρείξηζε Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ (Audit management) 

 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Διέγρσλ (Financial controls management)  

 Γηαρείξηζε Πνιηηηθψλ Πιεξνθνξηθήο (ΗΣ Policy management)  

 Γηαρείξηζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Compliance management)  

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ (Risk management)  

 Σν ινγηζκηθφ GRC ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία επαξθνχο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηα 

επίπεδα ησλ θάζε είδνπο θηλδχλσλ, κε απνηέιεζκα  λα ζηαζκίδνληαη θαιχηεξα νη 

θίλδπλνη. Απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξεο απνθάζεηο απφ ηε Γηνίθεζε. Ζ πηνζέηεζε ιχζεσλ 

GRC παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε ζε νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ζπγθεληξψλνληαο ζε έλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν, ην ζχλνιν 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απηφ πνπ πξνζθέξνπλ εηδηθφηεξα νη 

πιαηθφξκεο GRC είλαη: 

 νκνηνγέλεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο,  

 πεξηνξηζκφο ησλ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ ηνπ ειεγθηηθνχ θαθέινπ, 

 θνηλή ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θηλδχλσλ, δηθιείδσλ αζθαιείαο κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο,  

 πξφζβαζε ησλ ειεγρφκελσλ ζηα ειεγθηηθά επξήκαηα γηα πεξαηηέξσ 

επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπο, βειηησκέλε Γηνηθεηηθή 

Πιεξνθφξεζε ζηα ρέξηα ηνπ ειεγθηή θαη ηεο Γηνίθεζεο, 

  απινπνηεκέλε θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα ηερλνινγηθή ππνδνκή,  

 θεληξηθή δηαρείξηζε πξνζβάζεσλ ρξεζηψλ,   

 ζπλέξγεηεο κε ηηο ινηπέο δηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπκκφξθσζεο  
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Παξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί ζηε ρξήζε 

ηέηνησλ εθαξκνγψλ. πσο πξνέθπςε απφ ηα ζηνηρεία πνπ κειεηήζεθαλ, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, νη εζσηεξηθνχ ειεγθηέο δελ ππνζηεξίδνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. Ο βαζηθφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε ελζσκάησζεο ησλ νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία είλαη νη ίδηνη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νη νπνίνη αληηζηέθνληαη ζηελ 

αιιαγή, θαη αθνινπζνχλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. 

 

 

7.3 Παξαηεξήζεηο - Πξνηάζεηο 

 

 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο GRC θαη γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

επελδχζεσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλσλ, νη ππεχζπλνη 

ζπκκφξθσζεο θαη νη επηθεθαιήο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, πξέπεη λα αξρίζνπλ 

λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά. Ζ πξνζπάζεηα απηή είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ελνπνίεζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ GRC.  

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ σζηφζν πξνέθπςε ην εμήο ελδηαθέξνλ ζεκείν: 

παξφιν πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο, θαη παξά ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο παγθνζκίσο,  πνιχ ιίγεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ 

απηνκαηνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηελ πξάμε. Ζ ρξήζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ 

πξνο ην παξφλ βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζε κεγάιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα ζην εμσηεξηθφ θαη αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηεο 

απνθεληξσκέλεο ππνδνκήο κε θεληξηθνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε, 

πξνζπαζψληαο λα εμνηθνλνκήζνπλ ηα νθέιε κίαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επξεία ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ είλαη νη ίδηνη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ε ηάζε γηα απφξξηςε 

θάζε λέαο ηερλνινγίαο ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο αιιαγήο. πλεπψο, έλα ζεκαληηθφ ζεκείν 

πνπ ρξήδεη βειηίσζεο είλαη ε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ ειεγθηηθψλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Με ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ππνζηεξίδνληαη νη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή 

θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ επηινγή δείγκαηνο, ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ειεγθηηθψλ 
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εξγαζηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ειεθηξνληθψλ θαθέισλ θαη ειεθηξνληθψλ θχιισλ ειέγρνπ. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ζηε ζρεδίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ (Κνπηνχπεο, 2009).    

 

 

 

7.4 Μειινληηθή Έξεπλα 

 

 

Σν ζέκα ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο Γηαθπβέξλεζεο, Κηλδχλσλ θαη πκκφξθσζεο δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί ζε βάζνο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Οη θχξηεο αλαθνξέο γηα ηελ 

εληαία δηαρείξηζε GRC πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ, αλαιπηέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο. ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε 

ζχγρξνλε ηάζε γηα εληαία αληηκεηψπηζε ηεο Γηαθπβέξλεζεο, ησλ Κηλδχλσλ θαη ηεο 

πκκφξθσζεο, κε εζηίαζε ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.  

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί εθηελψο κε ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Δπηπξφζζεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ 

(Wiesche, Schermann and Krcmar 2011), νη επηπηψζεηο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ 

αλάπηπμε θαιχηεξσλ ειέγρσλ δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί αθφκε θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ελδηαθέξνλ πεδίν κειινληηθήο έξεπλαο.  
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